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QUESTÕES 01 A 06 - CONHECIMENTOS GERAIS 

01. A atual Constituição da República Federativa 
do Brasil foi promulgada em 1988, tendo sido 
estabelecida como lei fundamental e suprema do 
país. Antes desse ano, porém, estava em vigor no 
Brasil a Lei Constitucional de:
a) 1937
b) 1946
c) 1964
d) 1967
________________________________________

02. Segundo uma das definições mais convencionais, 
a Internet é conglomerado de redes que permite a 
interconexão descentralizada de computadores. As 
origens históricas dessa tecnologia de informação 
estão relacionadas:
a) Ao término da Primeira Guerra Mundial.
b) Às consequências do aquecimento global.
c) Ao contexto da Guerra Fria.
d) À queda do Muro de Berlim.
________________________________________

03. A crise econômica global que teve início em 
2008, após a falência de importantes instituições 
financeiras nos Estados Unidos, foi comparada por 
diversos analistas com a depressão econômica 
suscitada em 1929 pela quebra da bolsa de valores 
de Nova Iorque. Isso, porque ambas:
a) Tiveram causas muito semelhantes, embora 
consequências distintas.
b) Foram caracterizadas pelo aumento do 
desemprego e pelo prejuízo a investidores externos.
c) Resultaram em quedas à produção industrial, 
mas estímulos ao comércio internacional.
d) Envolveram um único país: os Estados Unidos 
da América.
________________________________________

04. A Faixa de Gaza é um território palestino que 
adquiriu suas atuais fronteiras com o fim da Guerra 
de 1948, relacionada à criação do Estado de Israel. 
Qual dos seguintes partidos políticos governa 
atualmente esse território palestino?
a) Fatah.
b) Hamas.
c) Hizbollah.
d) Al-Qaeda.
________________________________________

05. A sigla PIB diz respeito a Produto Interno Bruto 
e correspondente a uma medida do valor dos 
bens e serviços finais que uma região produz em 
determinado período. Embora o PIB seja ainda 
um dos principais indicadores para quantificar a 
atividade econômica de um país, ele não é isento 
de crítica, pois:

a) Agrega em sua avaliação o mercado informal e 
as transações clandestinas, o que o torna impreciso 
em muitos casos.
b) Considera apenas a qualidade dos bens e 
serviços, sem avaliar com precisão sua quantidade.
c) Não leva em consideração, por exemplo, a má 
distribuição de riquezas entre pobres e ricos.
d) Dá muito valor aos danos econômicos ao meio 
ambiente, o que compromete quase sempre a sua 
exatidão.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que melhor define o 
conceito de “globalização”:
a) Processo histórico que afeta determinados 
aspectos da sociedade, como as comunicações e 
o comércio internacional, mas pouco interfere na 
movimentação de pessoas e recursos pelo mundo.
b) É parte integrante de um movimento histórico 
mais amplo: a ampliação da hegemonia econômica, 
política e cultural do Oriente sobre as nações 
ocidentais.
c) Por ser um fenômeno estatal, independe da 
evolução espontânea do mercado capitalista e 
é direcionado por uma única entidade política: o 
governo dos Estados Unidos da América.
d) É um processo histórico, de longa duração, 
caracterizado pelo aprofundamento da integração 
econômica, social, cultural, política entre as diversas 
partes do mundo.

QUESTÕES 07 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

07. Comer pão torrado é perigoso
Quando alimentos ricos em amido, como pão e 
batata, são expostos a temperaturas altas, acima 
de 120 graus, produzem acrilamida: um composto 
que está relacionado à incidência de câncer. Os 
estudos com a substância foram realizados em 
ratos, e não há provas conclusivas de que ela 
provoque tumores em humanos. Mas a acrilamida 
é considerada uma questão séria pela OMS e 
pelas autoridades de saúde da Europa e dos EUA, 
onde até já surgiu uma solução tecnológica para o 
problema: uma enzima artificial, desenvolvida pela 
empresa de biotecnologia Novozyme, que poderá 
ser adicionada às batatas durante a fritura e reduz 
em 50% a formação de acrilamida. Enquanto ela 
não chega ao mercado, a recomendação é evitar 
que a comida seja exposta a altas temperaturas. 
Regule a torradeira para a potência mínima, e não 
deixe a batata fritar até ficar amarronzada. “Os 
alimentos que adquirem um tom escuro ou que 
queimam durante o preparo têm mais chance de 
conter acrilamida”, diz o médico nutrólogo Maximo 
Asinelli.



2

(Superinteressante, Editora Abril, set. 2012. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/
comportamento/25-coisas-que-estao-escondendo-
de-voce>. Acesso em: 16 set. 2015).

De acordo com o texto, é possível afirmar:

I. Acrilamida é um composto químico extremamente 
perigoso encontrado nos pães e na batata. 
II. A empresa de biotecnologia Novozyme inventou 
um composto químico, já testado em ratos, que 
combate o câncer.
III. A acrilamida é um composto que se forma em 
alimentos ricos em amido, quando expostos a 
altas temperaturas. Essa substância pode ser 
responsável pela incidência de câncer, no entanto, 
isso ainda não está cientificamente comprovado.
IV. A OMS e as autoridades de saúde da Europa 
e dos EUA têm se preocupado com a provável 
relação que a acrilamida tem com a incidência de 
câncer, por isso mesmo tem sido proibida a venda 
de alguns produtos, como, por exemplo, a torrada, 
em alguns desses países. 

Estão corretas, respectivamente, as assertivas:
a) V; V; V; F
b) F; V; V; F
c) V; F; V; V
d) F; F; V; F
________________________________________

Leia o texto a seguir para responder as questões 
8, 9 e 10.

História da Bicicleta
Você já andou de bicicleta? Certamente sim. Quase 
todo mundo já deu, pelo menos, uma “voltinha” num 
desses veículos. As estatísticas dizem que eles 
somam 100 milhões no mundo, nos dias de hoje. Há 
muitas razões para essa popularidade da bicicleta. 
É de preço relativamente baixo, não consome 
combustível, ocupa espaço reduzido e quase não 
pede manutenção. Numa rua congestionada pode 
seguir seu caminho através do tráfego, margeando 
a longa fila de carros; fora da cidade, pode passar 
por sendas estreitas e, quando o caminho está 
intransitável, o condutor pode carregá-la sem maior 
sacrifício - pois é muito leve: pesa cerca de 10 
quilos. No entanto, pode suportar cargas até de 100 
quilos.
Uma pessoa, de bicicleta, pode locomover-se 
normalmente à velocidade de 16 a 20 quilômetros 
por hora, o que nunca conseguiria andando a pé.
É veículo que serve para prática esportiva, para 
divertimento e para transporte rural e urbano. 
Neste último caso, no entanto, depende, em grande 
medida, da topografia das cidades. Além disso, o 
ciclismo exige grande disciplina de tráfego: quando 

este é desorganizado, o perigo de acidentes é muito 
grande.
A mais antiga notícia que se tem de um veículo 
semelhante à bicicleta data de 1580. Na janela 
de uma igreja de Buckinghamshire, Inglaterra, 
construída naquele ano; há o desenho de uma 
pessoa sentada num instrumento de rodas e que 
usava os pés para impulsioná-lo. Não se sabe, 
porém, se trata de mera imaginação do artista ou 
da reprodução de um veículo de fato existente na 
época.
No fim do século XVII, um certo Stephan Farfler 
imaginou um sistema de engrenagens movido por 
uma manivela que, segundo ele, poderia andar 
um triciclo. Pelo projeto, o condutor acionaria 
a engrenagem com as mãos e o veículo se 
movimentaria. Mas a ideia não chegou ser posta 
em prática; ficou no papel, como aquela outra de 
um monociclo, de autor desconhecido, projeto 
complicado do qual restam apenas desenhos.
As primeiras experiências vieram em 1770 e 
são devidas a Magurier e Blanchard, com uma 
velocípede. O fato é descrito num jornal parisiense 
da época.

(História da bicicleta. Adaptado. Extraído do site:< 
http://www.educacaotransito.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?>. Acesso em  17 set. 
2015.
________________________________________

08. De acordo com o texto, é possível afirmar, 
EXCETO:
a) Sabe-se que a bicicleta é um invento brilhante de 
Stephan Farfler, datado do fim do século XVII.
b) No século XVIII um jornal de Paris já havia 
noticiado acerca de uma velocípede.
c) Foi encontrado um desenho que lembra uma 
bicicleta ainda no século XVI.
d) A bicicleta pode servir tanto à prática esportiva, 
divertimento e transporte. 
________________________________________

09. O uso da bicicleta, segundo o texto:

I. É o meio de transporte mais seguro, eficiente e 
econômico em qualquer circunstância, além de 
acessível a praticamente todas as pessoas. 
II. Uma pessoa, usando uma bicicleta, com muito 
esforço pode locomover-se a uma velocidade de 20 
quilômetros por hora. 
III. A bicicleta pode suportar cerca de 10 vezes o 
seu próprio peso. 
IV. Há diversos pontos positivos em utilizar uma 
bicicleta como meio de transporte, devendo seu uso 
estar restringido a áreas rurais. 
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Julgando as assertivas, se falsas ou verdadeiras, 
pode-se classificá-las, respectivamente, como:
a) F; V; V; F
b) F; F; F; V
c) V; V; F; V
d) F; F; V; F
________________________________________

10. A frase: “se trata de mera imaginação do artista”, 
no quarto parágrafo do texto, refere-se a(o): 
a) Magnífica igreja de Buckinghamshire, na 
Inglaterra.
b) Uma pessoa sentada num instrumento de rodas.
c) Trânsito das cidades modernas, nas quais o 
ciclista sofre com a falta de infraestrutura. 
d) Um veículo semelhante à bicicleta.
________________________________________

11. Com relação à regência verbal, assinale abaixo 
a única alternativa que apresenta Verbo Transitivo 
Direto.
a) Naquele tempo, fazíamos coisas inconsequentes.
b) Depois de tudo, saiu.
c) Precisamos de mais atenção a estes problemas.
d) Apreensivo, assistiu ao desfecho.
________________________________________

12. Assinale a alternativa abaixo cuja oração 
coordenada estabelece uma relação adversativa:
a) Ninguém faltou à reunião, pois o assunto era 
sério.
b) Parou defronte à porta, entrou, não havia mais 
ninguém ali.
c) Queríamos muito participar do evento, porém, 
tivemos que considerar a distância.
d) Por gentileza, marque um horário para mim 
quando chegar.
________________________________________

13. Todas as alternativas abaixo apresentam a 
escorreita escrita, de acordo com a norma culta da 
Língua Portuguesa, EXCETO:
a) É proibido entrar neste recinto sem a devida 
identificação.
b) Proibido entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
c) Proibido a entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
d) Está proibido de entrar neste recinto aquele que 
não se identificar devidamente.
________________________________________

14. Memórias Póstumas de Brás Cubas

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 

considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para quem 
a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito 
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, 
que também contou a sua morte, não a pôs no 
introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às duas horas 
da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 
1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 
uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era 
solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui 
acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze 
amigos! Verdade é que não houve cartas nem 
anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma 
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 
e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última 
hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso 
que proferiu à beira de minha cova: - “Vós, que o 
conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer 
comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres 
que têm honrado a humanidade. Este ar sombrio, 
estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que 
cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso 
é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais 
íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao 
nosso ilustre finado.”

(Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar 
Editora, 1971, volume I, p. 513)

É possível afirmar que o texto acima pode ser mais 
adequadamente classificado como:
a) Um gênero textual científico, devido à sua 
linguagem erudita.
b) Um gênero textual religioso, pois, além de citar o 
personagem bíblico Moisés e o Pentateuco (coleção 
dos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada), trata 
também da morte.
c) Um gênero textual filosófico, visto que trata da 
reflexão sobre a morte.
d) Um gênero textual autobiográfico, pois o 
personagem conta, em primeira pessoa, suas 
experiências.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Os atos processuais devem ser realizados no 
prazo prescrito em lei, uma vez que, caso seja um 
prazo próprio, sua inobservância acarretará prejuízo 
à parte descumpridora. Deste modo, torna-se 
imprescindível ao jurista conhecer as disposições 
do Código de Processo Civil (Lei 5.869/73) a 
respeito do tema. Julgue abaixo a Verdade (V) ou 
Falsidade (F) das afirmações e, após, assinale a 
alternativa correta:
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I. Caso a parte comprove que deixou de 
praticar o ato processual por justa causa, o juiz, 
reconhecendo o justo motivo, permitirá a prática do 
ato posteriormente. 
II. No procedimento sumário, por disposição 
expressa da lei, o prazo para a resposta, quando o 
réu for a Fazenda Pública, será contado em dobro, 
e não em quádruplo. 
III. No procedimento ordinário, o prazo para a  
Fazenda Pública recorrer e apresentar contrarrazões 
computar-se-á em quádruplo. 
a) F, F, V
b) V, F, V
c) F, V, F
d) V, V, F
________________________________________

16. A ação popular e a ação civil pública são duas 
espécies de Ações Constitucionais importantes para 
a defesa dos direitos coletivos, respectivamente 
disciplinadas pelas Leis 4.717/65 e 7.347/85. A 
respeito do tema, assinale a alternativa correta:
a) Qualquer cidadão é legitimado para propor a ação 
civil pública contra ato lesivo ao patrimônio público, 
tais como os atos que gerem a degradação do meio 
ambiente, devendo o proponente, no momento 
da propositura, apresentar o título de eleitor e 
comprovante de cumprimento das obrigações 
eleitorais. 
b) Cabe a declaração de nulidade, via ação popular, 
do ato lesivo ao patrimônio público consistente na 
aquisição, pela administração pública direta, de bens 
móveis ou imóveis em valor superior ao corrente no 
mercado, apurado conforme a época da operação, 
nos casos em que não cabível concorrência pública 
ou administrativa. 
c) Nas ações civis públicas cuja lide decorra de 
discriminação ética, havendo condenação em 
dinheiro, o valor será rateado proporcionalmente 
para cada uma das pessoas físicas que sofreram 
diretamente o dano moral.
d) Não poderá ser intentada nova ação, com o 
mesmo fundamento, quando a ação civil pública for 
julgada improcedente, ainda que por insuficiência 
de provas, em razão da eficácia erga omnes da 
sentença.  
________________________________________

17. A tributação, em um Estado Democrático 
de Direito, constitui-se em instrumento a favor 
de toda a sociedade, pois a partir das receitas 
tributárias se assegura a manutenção da estrutura 
política e administrativa do Estado. Para viabilizar 
a manutenção de todos os entes federativos, o 
constituinte definiu a competência tributária de 
cada um deles e, com isso, os símbolos de riqueza 
que poderão ser objeto da tributação. A respeito do 
tributo “taxa”, assinale a alternativa correta, à luz 
dos dispositivos da Constituição Federal de 1988 

e a interpretação consolidada do Supremo Tribunal 
Federal (STF): 
a) A taxa tem como fato gerador possível a utilização 
efetiva e potencial de serviço público específico 
e divisível prestado ao contribuinte ou posto a 
sua disposição. Segundo súmula vinculante n. 12 
do STF, é inconstitucional a cobrança de taxa de 
matrícula nas universidades públicas, por ofensa à 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais.
b) A taxa cobrada exclusivamente em razão de 
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento 
ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis, segundo súmula vinculante n. 19 do STF, 
viola o art. 145, inc. II, da Constituição Federal, por 
não ser um serviço específico e divisível. 
c) Segundo a súmula vinculante n. 41, o serviço de 
iluminação pública pode ser remunerado mediante 
taxa, desde que cobrado exclusivamente dos 
proprietários dos imóveis que dele se beneficiam.
d) Segundo a súmula vinculante n. 29, é 
inconstitucional a adoção, no cálculo do valor da 
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de determinado imposto, ainda que não haja 
integral identidade entre uma base e outra.
________________________________________

18. O direito individual de propriedade não é 
intangível, por ser possível e constitucional a 
intervenção do Estado na propriedade privada com 
o objetivo de priorizar o interesse social, frente 
aos interesses do particular. À luz da doutrina 
administrativista majoritária e das disposições 
legais sobre o tema, correlacione o instituto com sua 
descrição e, após, assinale a alternativa correta:

1-Servidão administra-
tiva

a. Instrumento median-
te o qual, em situação 
de perigo público imi-
nente, o Poder Público 
se utiliza de serviços, 
bens móveis ou imó-
veis de particulares, 
com indenização poste-
rior, se houver dano.

2- Requisição b. Instituto utilizado 
para proteção do pa-
trimônio cultural brasi-
leiro, podendo recair 
sobre bem móvel ou 
imóvel, impondo ao 
proprietário o dever 
de mantê-lo conforme 
suas características 
culturais.
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3- Tombamento c. Direito real público 
que autoriza o Poder 
Público a usar da pro-
priedade imóvel para 
permitir a execução 
de obras e serviços de 
interesse coletivo. Não 
há perda da proprieda-
de. É exemplo deste 
instituto a instalação de 
redes elétricas, redes 
telefônicas e gasodutos 
necessários a execu-
ção de serviços públi-
cos.

4- Desapropriação d. Instituto pelo qual o 
Poder Público transfere 
para si a propriedade 
de terceiro, por razões 
de utilidade pública, 
necessidade pública 
ou de interesse social, 
normalmente mediante 
pagamento prévio de 
indenização.

a) 1.a; 2.b; 3.c; 4.d
b) 1.c; 2.b; 3.a; 4.d
c) 1.c; 2.a; 3.b; 4.d
d) 1.d; 2.a; 3.b; 4.c
________________________________________

19. O ato de improbidade administrativa não foi 
conceituado pela Constituição Federal, a qual 
delegou à lei a tipificação das condutas que o 
configuram, descritas posteriormente pela Lei 
8.429/1992. Todavia, a Constituição Federal deixou 
claro as sanções mínimas possíveis de aplicação 
aos casos de improbidade administrativa, as quais 
foram igualmente previstas pela lei reguladora. 
Assinale abaixo a alternativa que NÃO EXPRESSA 
uma consequência legal possível, decorrente da 
condenação por atos de improbidade administrativa:
a) Suspensão de direitos políticos.
b) Indisponibilidade de bens.
c) Perda da função pública.
d) Perda da nacionalidade.
________________________________________

20. A Câmara de Vereadores do Município X 
precisava contratar empresa de publicidade 
para realização de divulgação de evento cívico 
que ocorreria no dia 07 de setembro. A empresa 
Y é especializada em publicidade realizada 
pela administração pública, sendo amplamente 
reconhecida, no cenário nacional, por sua atividade. 
Com base na Lei 8.666/93, foi expedida orientação 
do Presidente de que a hipótese se enquadraria 

em situação de inexigibilidade de licitação, por se 
tratar de serviço de natureza singular prestado por 
empresa de notória especialização. Considerando-
se as disposições da Lei 8.666/93, a orientação 
expedida pelo setor jurídico está: 
a) Em desconformidade com a lei, pois é vedada 
a inexigibilidade de licitação para serviços de 
publicidade e divulgação, ainda que se trate de 
empresa de serviço técnico altamente especializado. 
b) Em conformidade com a lei, pois é inexigível a 
licitação na hipótese descrita, por haver inviabilidade 
da competição em razão da singularidade do serviço 
prestado.
c) Em desconformidade com a lei, pois a hipótese 
se trata de dispensa de licitação e não de 
inexigibilidade. 
d) Em desconformidade com a lei, pois a Lei 
8.666/93 não é aplicável à contratação de 
serviços de publicidade e divulgação, mas apenas 
à contratação de obras, serviços (exceto de 
publicidade), compras, alienações e locações. 
________________________________________

21. Os atos administrativos são espécies do 
gênero “ato jurídico”, de modo que se tratam de 
manifestações unilaterais de vontade expedidas 
pela administração pública, cujo fim imediato é 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir 
ou declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria. Correlacione, abaixo, 
a categoria do ato com sua respectiva conceituação 
e, após, assinale a alternativa correta:

I. Licença a. Ato administrativo 
interno, endereçado 
aos servidores públi-
cos, que veicula deter-
minações referentes ao 
adequado exercício de 
suas funções.

II. Autorização b. Ato administrativo 
vinculado e definitivo, 
editado com fundamen-
to no poder de polícia 
administrativa nas situ-
ações em que se exige 
a anuência prévia da 
administração para o 
exercício, pelo particu-
lar, de um direito subje-
tivo. É exemplo deste, 
a concessão de alvará 
de funcionamento.
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III. Ato ordinatório c. Ato administrativo 
discricionário e precário 
por meio do qual a ad-
ministração faculta ao 
particular a realização 
de determinada ativi-
dade ou a utilização de 
um bem público.

IV. Ato normativo d. Ato administrativo 
que contém determina-
ções gerais e abstratas 
destinado a possibilitar 
a fiel execução das leis, 
detalhando, e explici-
tando seus conteúdos.

a) I-b; II-a; III-d; IV-c
b) I-b; II-c; III-a; IV-d
c) I-c; II-a; III-b; IV-d
d) I-a; II-b; III-c; IV-d
________________________________________

22. A Constituição Federal de 1988 se ocupou, 
de maneira detalhada, do tratamento jurídico 
dos agentes públicos, em especial os servidores 
públicos stricto sensu. Há regras claras no texto 
constitucional a respeito do acesso a cargos, 
empregos e funções na administração pública. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
a) A possibilidade de ocupar cargos, empregos ou 
funções públicas é reservada exclusivamente ao 
brasileiro nato que preencha os requisitos da lei, 
exceto nos casos de universidades e instituições 
de pesquisa científica para as quais é possibilitada 
a contratação de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros ou naturalizados.
b)  A investidura em emprego público de provimento 
efetivo no âmbito de sociedades de economia mista 
não depende de aprovação prévia em concurso 
público, podendo ser precedida de processo 
seletivo interno simplificado, com base em análise 
de títulos e experiência profissional, por ser de livre 
nomeação e exoneração.
c) É constitucional a contratação, para cargos 
e empregos públicos efetivos, mediante 
concurso público exclusivamente de títulos, já 
que a Constituição Federal apenas impôs a 
obrigatoriedade de concurso público prévio, seja 
composto de provas, provas e títulos ou apenas 
títulos.
d) As funções de confiança são exercidas 
exclusivamente por servidores públicos ocupantes 
de cargos efetivos, diferenciando-se, portanto, 
dos cargos em comissão, os quais podem ser 
declarados de livre nomeação e exoneração e, 
assim, ocupados por pessoa que não seja servidor 
público efetivo.

23. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta:
a) As contas dos Municípios ficarão, durante 
quarenta e cinco dias, anualmente, à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei.
b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal.
c) É obrigatória a Criação de Tribunais de Contas 
municipais, aos quais caberá o controle externo 
das contas municipais, juntamente com o Poder 
Legislativo.
d) A fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
interno, e pelos demais sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal.
________________________________________

24. Acerca das competências constitucionais 
atribuídas aos municípios, assinale a alternativa 
correta.
a) Compete ao município, concorrentemente 
com os demais entes da federação a criação, 
funcionamento e processo do juizado de pequenas 
causas.
b) É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, impedir a evasão, 
a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural.
c) Na competência concorrente, a competência da 
União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Municípios, mesmo 
que o assunto não seja de interesse local.
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem necessidade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei.
________________________________________

25. De acordo com a lei complementar 64/1990, 
exceto nos casos de crimes culposos, ou de menor 
potencial ofensivo ou de ação penal privada, são 
inelegíveis:
a) Para o cargo de Prefeito apenas, o Prefeito 
que perder seu cargo eletivo por infringência a 
dispositivo da Lei Orgânica do Município, não 
havendo impedimento para que se eleja a outros 
cargos federais ou estaduais.
b) Pelo período de 8 anos aqueles que, condenados 
em primeiro grau, por decisão individual, por crime 
contra a dignidade sexual, mesmo que sem trânsito 
em julgado.
c) Aqueles que forem condenados por órgão 
colegiado, mesmo que sem trânsito em julgado, por 
crime contra o patrimônio privado.
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d) Apenas aqueles cuja condenação por crime 
contra o patrimônio público possua trânsito em 
julgado material.
________________________________________

26. M, prefeito do Município X, teve o seu mandato 
cassado por ato de improbidade administrativa no 
último ano do mandato. O vice-prefeito, senhor B, 
assumiu o cargo de prefeito no mês de março do 
ano das eleições, mas avisou o seu partido que 
irá concorrer ao cargo de vereador nas próximas 
eleições, não tendo interesse em concorrer ao cargo 
de prefeito. O partido insistiu na sua candidatura à 
reeleição como prefeito, sustentando que, se eleito 
for, poderá exercer o cargo de prefeito por 9 anos 
seguidos. 
Levando em consideração o caso acima indicado 
assinale a alternativa correta:
a) Caso o senhor B aceite candidatar-se ao cargo de 
prefeito, não será necessário renunciar ao mandato 
no período de seis meses antes da eleição.
b) Caso o senhor B aceite candidatar-se ao cargo 
de prefeito, sendo eleito, poderá candidatar-se 
uma vez mais à reeleição, como sustenta o partido 
político.
c) O senhor B poderá candidatar-se ao cargo de 
vereador, preservando o seu mandato como prefeito 
sem a necessidade de renúncia ao mandato de 
prefeito ao menos seis meses antes da eleição.
d) Caso o senhor B aceite candidatar-se ao cargo 
de prefeito, será necessário renunciar ao mandato 
no período de seis meses antes da eleição.
________________________________________

27. De acordo com a lei complementar 64/1990 
(inelegibilidades) a arguição de inelegibilidade de 
candidato ao cargo de Prefeito será feita perante:
a) Tribunal Regional Federal.
b) Juízes Eleitorais.
c) Tribunais Regionais Eleitorais.
d) Tribunal de Justiça.
________________________________________

28. Acerca da vigência, validade e eficácia das 
normas jurídicas, de acordo com o decreto-lei 
4.657/42 com redação dada pela lei 12.376/2010, 
assinale a alternativa correta.

a) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o país sessenta dias depois de oficialmente 
publicada.
b) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova 
publicação de seu texto, destinada a correção, o 
prazo de vacatio legis começará a correr da nova 
publicação apenas para o texto corrigido.
c) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já existentes, não revoga nem 
modifica a lei anterior.
d) Salvo disposição em contrário, a lei revogada se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
________________________________________

29. Acerca da capacidade civil, assinale a alternativa 
correta.
a) Toda pessoa, exceto o estrangeiro, é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil.
b) São absolutamente incapazes os ébrios habituais, 
os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência 
mental, tenham o discernimento reduzido.
c) São absolutamente incapazes os que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses 
atos.
d) São relativamente incapazes os que, mesmo 
por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade.
________________________________________

30. Acerca da imputabilidade penal, assinale a 
alternativa correta de acordo com o Código penal 
vigente.
a) A emoção ou a paixão excluem a imputabilidade.
b) A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo 
álcool ou substância de efeitos análogos exclui a 
imputabilidade penal
c) O maior de dezesseis anos é imputável 
penalmente, desde que cometa crime hediondo.
d) É isento de pena o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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