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CARGO: PROCURADOR JURÍDICO                                          PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Direito Constitucional. 
 
01- Assinale a alternativa correta: 
a) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o 
Superior Tribunal de Justiça.  
b) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 (vinte e quatro) horas à 
Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.  
c) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.  
d) Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. 
 
02- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
a) regime dos portos, navegação lacustre e fluvial;  
b) trânsito e transporte;  
c) direito processual, eleitoral, e do trabalho;  
d) direito tributário, financeiro e penitenciário. 
 
03- Leia as assertivas abaixo.  
I- proposta de emenda do Presidente da República; 
II- proposta de emenda de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal; 
III- proposta de emenda por iniciativa popular, que deverá conter, 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. 
IV- proposta de emenda do Presidente da República durante a vigência de estado de defesa. 
Das hipóteses acima quais poderão emendar a Constituição Federal? 
a) Apenas I e II.  
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I e IV. 
 
04- Marque a alternativa que está incorreta: 
a) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções.  
b) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos 
direitos políticos.  
c) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de 
sítio, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.  
d) O Presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Senado Federal, e nos crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
Direito administrativo. 
 
05- É vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras. Esta assertiva extraída 
de artigo da Lei n.° 8.666/93 corresponde ao seguinte princípio aplicável às licitações: 
a) Princípio da isonomia;  
b) Princípio da legalidade; 
c) Princípio da impessoalidade; 
d) Princípio da moralidade. 
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06- Assinale a alternativa que está incorreta:  
a) Autarquia é a pessoa jurídica de direito público que integra a Administração Indireta e Descentralizada do 
Estado, criada por lei específica, para o exercício de funções próprias e típicas do Estado, com independência 
de autodeterminação e sujeição ao controle de tutela. 
b) Para a extinção das autarquias é necessária a aprovação de lei específica, sendo inadmissível pretender 
colocar fim a elas por meio de Decreto do Chefe do Executivo ou de ato regulatório de outra autoridade 
administrativa.  
c) Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição da autarquia, contudo o começo da sua 
personalidade jurídica dependerá da transcrição de seus atos constitutivos no Cartório Registral competente.  
d) O INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis são alguns exemplos de autarquias vinculadas à União Federal.  
  
07- Leia as assertivas abaixo: 
I- No Brasil, o Direito Administrativo utiliza a expressão poder de polícia para designar a competência do Estado 
de restringir o exercício de direitos e liberdades individuais a fim de evitar danos ao bem comum.  
II- O Princípio da Moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem 
estar presentes em sua conduta, demonstrando fidelidade aos interesses superiores do Estado.  
III- Nas ações de desapropriação, é permitida a imissão provisória da posse do expropriante desde que o Poder 
Público declare a urgência e efetue o depósito prévio arbitrado pelo juiz após a instrução sumária processada 
inicialmente. 
IV- Revogação define-se como a extinção de um ato administrativo lícito, em razão da inconveniência e 
inoportunidade, respeitando-se os efeitos já ocorridos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas. 
 
08- O ato administrativo unilateral e autoexecutório que consiste na utilização de bens ou de serviços 
particulares pela Administração Pública, para atender necessidades coletivas em caso de perigo público 
iminente, mediante pagamento de indenização a posteriori, é denominado: 
a) Ocupação temporária;  
b) Requisição administrativa;  
c) Limitação administrativa; 
d) Servidão administrativa. 
 
Direito Processual Civil. 
 
09- Acerca do tema “Substituição das partes e procuradores”, leia as assertivas abaixo: 
I- A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, altera a legitimidade das 
partes. 
II- O adquirente ou o cessionário poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, 
independente do consentimento da parte contrária. 
III- O adquirente ou o cessionário poderá intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente. 
IV- A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas III e IV.  
d) Apenas I, III e IV. 
 
10- Assinale a correta: 
a) Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo peremptório; a convenção, porém, só tem 
eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo.  
b) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.  
c) É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos dilatórios.  
d) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 10 (dez) dias o prazo para a prática de ato 
processual a cargo da parte.  
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11- Marque a alternativa incorreta: 
a) Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta poderá ser requerida 
pela parte que Ihe deu causa.  
b) Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade 
de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.  
c) É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.  
d) A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob 
pena de preclusão.  
 
12- Marque a alternativa que NÃO é causa de extinção do processo, sem resolução de mérito: 
a) quando o autor desistir da ação; 
b) quando se der a morte de qualquer das partes;  
c) quando o juiz indeferir a petição inicial; 
d) quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 
 
Direito Tributário. 
 
13- Marque a alternativa que não extingue o crédito tributário: 
a) a compensação; 
b) a anistia;  
c) a remissão; 
d) a decisão judicial passada em julgado.  
  
14- Leia as assertivas: 
I- A imunidade dos templos de qualquer culto compreende todos os tributos relacionados com as suas 
finalidades essenciais. 
II- Aos Estados e ao Distrito Federal é autorizado estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer 
natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.  
III- O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a 
que a Constituição Federal a tenha atribuído, e com isso se pode afirmar que a competência tributária é 
indelegável, intransferível e irrenunciável.  
IV- O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 
suspensa ou excluída, nos casos previstos no Código Tributário Nacional, fora dos quais não podem ser 
dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 
garantias.  
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
15- Assinale a alternativa que está incorreta: 
a) A pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária é o sujeito passivo de obrigação 
principal. 
b) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.  
c) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais.  
d) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento.  
 
16- Analise as assertivas abaixo: 
I- moratória; 
II- o depósito do seu montante integral; 
III- a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
IV- o parcelamento. 
 
Quais delas são causas de suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o Código Tributário 
Nacional? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas. 
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Direito Penal. 
 
17- Sobre Ação Penal, analise as assertivas abaixo: 
I- A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de 
representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.  
II- Nas ações penais condicionadas, mesmo depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o ofendido 
pode retratar-se da representação feita, caso em que o juiz declarará de imediato a extinção do feito.  
III- A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece 
denúncia no prazo legal.  
IV- O perdão do ofendido ao seu ofensor, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, não obsta 
ao prosseguimento da ação penal já ajuizada.  
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
18- Assinale a alternativa incorreta: 
a) A reabilitação poderá ser requerida pelo condenado somente após decorridos 5 (cinco) anos do dia em que 
for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da 
suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação;  
b) Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime praticado é um efeito genérico da 
condenação, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória;  
c) A concessão de anistia, graça ou indulto extinguem a punibilidade do agente;  
d) A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de 
outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto 
aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.  
 
19- A interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, excetuados os casos 
de: 
a) início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência;  
b) pronúncia e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 
c) recebimento da denúncia ou da queixa e decisão confirmatória da pronúncia; 
d) pronúncia e reincidência. 
 
20- “Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem” é o tipo penal que 
descreve o delito de: 
a) Concussão; 
b) Peculato; 
c) Corrupção passiva; 
d) Prevaricação. 
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em 
vigor e a nova norma estabelecida.”.  

A internet nos torna onipresentes 
 
Desde o início dessa coluna falo muito sobre minha própria perplexidade sobre o quanto a internet é 

onipresente nas nossas vidas (ou pelo menos na minha). O quanto não “entramos” mais na internet, e sim 
vivemos dentro dela. Para a maior parte das pessoas isso não é novidade, mas eu ainda me pego assustada 
sobre quanto minha vida mudou nos últimos anos. Talvez porque eu não seja da geração nativa da internet e sim 
daquela que aprendeu a viver com ela. E muito. Desde que comecei _______  trabalhar com edição de sites em 
2006, fico cada vez mais conectada, atingindo o ápice depois que comprei um smartphone com 3G. Estar 
conectada o tempo todo começou a me incomodar. Eu ainda me lembro da sensação de não se ter internet, e 
muitas vezes sinto falta de um passado desconectado idealizando o quanto ele era lúdico. Mas isso é o que 
normalmente fazemos com o passado, não é? 

Recentemente falando sobre a mobilidade do mundo, citei uma pesquisa de tendências. Nela, um jovem 
dizia: “quando estou desconectado me sinto excluído”. Recentemente, a repórter Lu Galastri entrevistou um 
jornalista que passou um ano desconectado da internet. No artigo completo dele no ótimo The Verge, Paul Miller 
conta que no começo sentiu o prazer de passar tardes desconectado, lendo mais e “sentindo melhor o sabor das 
coisas”, mas que logo começou a se sentir muito sozinho e até excluído do mundo. Chegou ao ponto em que 
esse sentimento ficou insustentável e ele passou a ficar muito triste por não fazer parte do lugar onde as pessoas 
convivem. É como se na Roma antiga alguém fosse proibido de ir _______ Praça. Em vez de afastar as pessoas, 
ele viu que a internet consegue uni-las ainda mais, mesmo com a distância. Eu mesma tenho um grupo de 
amigos que é muito mais presente na minha vida que pessoas que convivem comigo diariamente fisicamente, e 
nosso contato se resume ao facebook, instagram e whatsapp. Com essas ferramentas a gente nunca está 
sozinho (e em silêncio). 

 Se a internet é cansaço e ao mesmo tempo alento, cabe a nós saber dosar o quanto ela nos influencia, 
o quanto ela pode ser boa ou ruim. Falei sobre isso em uma das colunas também. O tom _______  deste texto 
tem um motivo: é minha última coluna para a Galileu. Saio da edição do site depois de pouco mais de dois anos, 
pensando em tudo o que foi possível fazer, e o que não foi. Saio para “tocar projetos pessoais” (sempre _______ 
dizer isso) e com a sensação de que já não sou mais obrigada a estar ligada em tudo o que está acontecendo no 
mundo. Mas pelos motivos citados acima, não saio da internet. Hoje, compartilhar é tão importante quanto viver 
(estão aí as pessoas que filmam shows para provar) e por isso vou continuar conectada. A gente se vê por aí… 
                       
                                                                                       (Débora Nogueira – Revista Galileu – 28/05/2013) 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
21- Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 
a) a – a – saudosista - quiz 
b) à – à – saudozista - quis 
c) a – a – saudozista - quiz 
d) a – à – saudosista - quis 
 
22 – Analise as assertivas a seguir, a respeito do texto: 
I – O jornalista Paul Miller, que ficou um ano desconectado da internet,  percebeu que ela une as pessoas ao 
invés de afastá-las. 
II – A autora comenta que o uso do faceboock, por exemplo, propicia que a pessoa não fique sozinha. 
III – Na visão da autora, é atinente a cada pessoa ter capacidade para medir o quanto a internet pode ser boa ou 
ruim. 
Estão corretas: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) A I, II e III. 
 
23 - Leia o período: 
“Recentemente, a repórter Lu Galastri entrevistou um jornalista que passou um ano desconectado da internet.” 
Quanto ao trecho acima, NÃO se pode afirmar que: 
a) O sujeito da primeira oração é simples. 
b) A palavra “repórter” é um substantivo comum de dois gêneros. 
c) O predicado da primeira oração é nominal. 
d) Na palavra  “passou”  há um dígrafo. 
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24- “Talvez porque eu não seja da geração nativa da internet e sim daquela que aprendeu a viver com ela.” 
No trecho acima, as palavras sublinhadas são, respectivamente: 
a) substantivo / substantivo 
b) adjetivo / substantivo 
c) substantivo / verbo 
d) advérbio / substantivo 
 
25- No que se refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta 
referente a trechos do segundo parágrafo: 
a) Em “Em vez de afastar as pessoas,...” a expressão “as pessoas” exerce a função sintática de objeto direto. 
b) No trecho “Paul Miller conta que no começo sentiu o prazer de passar tardes desconectado,...” a substituição 
da palavra “conta”  por “calcula” não implica prejuízo semântico. 
c) No trecho “Eu mesma tenho um grupo de amigos...” o verbo “tenho” é transitivo indireto. 
d) No trecho “Chegou ao ponto em que esse sentimento ficou insustentável” as palavras “ponto” e “sentimento” 
NÃO pertencem à mesma classe gramatical. 
 
26- Leia: 
“Se a internet é cansaço e ao mesmo tempo alento,...” 
A palavra “Se”, acima, desempenha a mesma função morfológica  que se verifica na alternativa: 
a) “A gente se vê por aí...” 
b) “É como se na Roma antiga...” 
c) “... e nosso contato se resume ao faceboock ...” 
d) “... lembro da sensação de não se ter internet... ” 
 
27- Quanto à acentuação gráfica, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA: 
a) As palavras “aí” e “excluído” obedecem à mesma regra de acentuação. 
b) São proparoxítonas as palavras “ápice” e “última” . 
c) As paroxítonas “início”, “própria” e “distância” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
d) As palavras “vê”, “nós” e “já” são monossílabos átonos. 
 
28- Considere as afirmativas abaixo: 
I – Em “... e muitas vezes sinto falta de um passado desconectado idealizando o quanto ele era lúdico.” o 
pronome “ele” retoma a palavra “passado”. 
II – O uso dos parênteses (  ) no primeiro parágrafo justifica-se por isolar uma explicação. 
III – Em “o quanto a internet é onipresente nas nossas vidas”  a palavra “onipresente” é um adjetivo. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Todas. 
 
29- Observe o trecho abaixo: 
“Se a internet é cansaço e ao mesmo tempo alento, cabe a nós saber dosar o quanto ela nos influencia, o quanto 
ela pode ser boa ou ruim.” 
Sobre o período, tem-se como INCORRETO que: 
a) As palavras “boa” e “ruim”, no contexto em que estão inseridas, são antônimas. 
b) O verbo “cabe” é transitivo e exige complemento. 
c) O pronome “ela”, nas duas ocorrências, retoma a palavra “internet”. 
d) Em “o quanto ela nos influencia”, o pronome “nos” foi empregado encliticamente ao verbo. 
 
30– Em qual oração o verbo sublinhado NÃO é de ligação? 
a) “Hoje, compartilhar é tão importante quanto viver” 
b) “... ‘quando estou desconectado me sinto excluído’ ”. 
c) “... citei uma pesquisa de tendências.” 
d) “... e com a sensação de que já não sou mais obrigada...” 
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Responda as questões nº 31 a 34 com base na Lei Municipal nº 199/1991 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores. 
 
31- Assinale a alternativa incorreta: 
a) A posse dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de publicação de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 
b) No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro cargo, 
emprego ou função pública, e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio. 
c) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, sendo de 5 (cinco) dias o prazo para o 
servidor entrar em exercício, contados da data da posse. 
d) O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. 
 
32- Leia as assertivas a seguir, atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(    ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e decorrerá de falta de 
capacidade e eficiência no exercício de outro cargo e provimento efetivo e reintegração do anterior ocupante. 
(     )  A readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior, sendo que realizando-se 
a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo 
que ocupava. 
(   ) Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não substituem os motivos determinantes da aposentadoria, sendo que não poderá 
reverter o servidor que contar setenta anos de idade. 
(    ) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente 
por sua natureza e retribuição àquele de que era titular. 
 
a) V, V, V, F. 
b) V, F, F, F. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
33- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a 
critério da administração e com reposição de custos, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. 
b) As reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas 
monetariamente, e mediante descontos em folha de pagamento, sendo que o valor de cada parcela não poderá 
exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. 
c) O servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado a Fazenda Municipal em 
virtude de alcance, desfalque, ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais. 
d) O servidor em débito com o Erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua disponibilidade cassada, 
terá de repor a quantia de uma só vez. A não quitação do débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e 
cobrança judicial. 
 
34- Após cada período de 12 (doze) meses de vigência da relação entre o Município e o Servidor, terá este 
direito a férias. O servidor que houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas terá direito a _____________ 
dias corridos de férias. 
a) 30 (trinta). 
b) 24 (vinte e quatro). 
c) 18 (dezoito).  
d) 12 (doze). 
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As questões nº 35 e 36 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Paverama. 
 
35- Leia as assertivas abaixo: 
I- Compete à Câmara Municipal, privativamente, elaborar e alterar seu Regimento Interno. 
II- Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre matérias de competência do Município 
especialmente no que se refere à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, como os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do Município. 
III - Ao Município compete prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 
população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, elaborar os projetos de lei do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, estimando a receita e fixando a despesa, com base em 
planejamento adequado. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)?   
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas.  
 
36- Leia as assertivas abaixo: 
I- O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: na 
eleição da Mesa Diretora; quando a matéria exigir quorum qualificado;  quando ocorrer empate em qualquer 
votação no Plenário; nas votações secretas. 
II- Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município. 
III- Os Vereadores não poderão, desde a expedição do diploma firmar ou manter contrato com o Município, com 
suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou com suas empresas 
concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 
IV- Perderá o mandato o Vereador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou de missão oficial autorizada. 
 
Quais estão corretas?   
a) Todas.  
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II, III e IV. 
 
Responda as questões nº 37 a 39 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações 
introduzidas por suas Emendas Constitucionais. 
 
37- Assinale a alternativa correta: 
a) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará no caso de cancelamento da 
naturalização por sentença transitada em julgado. 
b) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 (três) meses antes do pleito.  
c) Os analfabetos são elegíveis.  
d) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos.  

 
38- Analise as assertivas abaixo: 
I- 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. 
II- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si.  
III- O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao quádruplo da representação do Estado 
na Câmara dos Deputados e, atingido o número de quarenta, será acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de doze. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
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39- Assinale a alternativa incorreta: 
a) 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. 
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 
c) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 
Responda a questão nº 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 

40- De acordo com o texto da Lei Federal n.° 8.429/92, o agente público estará praticando ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário quando: 
a) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular. 
b) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado.  
c) praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
d) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo. 
 







