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Número da inscrição:        

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021) Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. Sobre esse assunto, 

relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(    ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(    ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(   ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4  

(B) 4, 3, 2, 1  
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(C) 4, 3, 1, 2 

(D) 3, 4, 2, 1  

(E) 4, 2, 3, 1 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km². 

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021) Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) conjunção.  

(B) advérbio.  

(C) preposição.  

(D) adjetivo.  

(E) substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

(A) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano).  

(B) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

(C) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

(D) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

(E) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, 

corrobora a tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, 

dada a verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude 

da forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável 

também é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  

queijos  com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de 

fibras, castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá 

preto, por aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A)Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão  diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021)  

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36.  

(B) 48. 

(C) 58.  

(D) 64. 

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021).  Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

6 
 

(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60  

(B) R$ 3,80 

(C) R$ 3,70  

(D) R$ 3,50 

(E) R$ 3,40  

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21) (Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: Câmara de Itaquaquecetuba - SP Prova: 

VUNESP - 2018 - Câmara de Itaquaquecetuba - SP). É correto afirmar a respeito da 

delegação e avocação da competência administrativa:  

(A) As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade.  

(B) A legislação pátria permite, em certos casos, a transferência de todas as funções do 

delegante para o órgão delegado.  

(C) A legislação brasileira não permite a delegação revogável ou por tempo indeterminado.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-itaquaquecetuba-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2018-camara-de-itaquaquecetuba-sp-procurador-juridico
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(D) O princípio da hierarquia, que rege a avocação, permite que a atividade avocada abranja a 

integralidade das competências do órgão inferior.  

(E) Praticado o ato por autoridade, que age por delegação, eventual medida judicial contra o ato 

deve ser ajuizada contra a autoridade delegante. 

 

22) (Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: Câmara de Salvador - BA Prova: FGV - 2018 - 

Câmara de Salvador - BA). Determinado Governador nomeou o irmão do Presidente da 

Assembleia Legislativa do mesmo Estado para exercer cargo em comissão em seu 

gabinete. Em troca, o Deputado Estadual que exerce a presidência da casa parlamentar 

nomeou a irmã de tal Governador para cargo em comissão, não por critérios técnicos e 

sim para completar a designação recíproca. Na hipótese em tela, ambos os agentes 

políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo cruzado e 

violaram diretamente o princípio informativo expresso da administração pública da:  

(A) Publicidade, porque qualquer ato administrativo de nomeação deve ser precedido de estudo 

técnico.  

(B) Autotutela, eis que qualquer ato administrativo deve buscar o interesse público e não o 

privado. 

(C) Proporcionalidade, uma vez que o ato administrativo deve guardar relação com o clamor 

público por moralidade. 

(D) Impessoalidade, pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer a 

favorecimentos pessoais. 

(E) Razoabilidade, haja vista que a utilização de símbolos, imagens e nomes deve ser do 

administrador, não do ente público. 

 

23) (Ano: 2018 Banca: NC-UFPR Órgão: Câmara de Quitandinha - PR Prova: NC-UFPR 

- 2018 - Câmara de Quitandinha - PR). São Princípios Constitucionais da Administração 

Pública: 

(A) Legalidade, Pessoalidade, Publicidade, Eficiência e Moralidade. 

(B) Eficiência, Fiscalização, Normatização, Impessoalidade e Autonomia Privada.  

(C) Equidade, Publicidade, Moralidade, Pessoalidade e Legalidade. 

(D) Responsabilidade, Equidade, Fiscalização, Moralidade e Pessoalidade. 

(E) Eficiência, Publicidade, Moralidade, Impessoalidade e Legalidade. 

 

24) (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Câmara de Serrana - SP Prova: VUNESP - 2019 

- Câmara de Serrana - SP ). Personalidade de direito público: capacidade de 

autoadministração, porém sob o controle finalístico; atribuições tipicamente públicas, 

como a prestação de serviço público ou a atividade de polícia administrativa; e patrimônio 

próprio, sujeito à fiscalização do Estado. Estas são características das: 

(A) Fundações públicas. 

(B) Sociedades de economia mista. 

(C) Empresas públicas. 

(D) Autarquias. 

(E) Permissionárias. 

 

25) (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: Câmara de Piracicaba - SP Prova: VUNESP - 

2019 - Câmara de Piracicaba - SP). Considerando o disposto na Constituição Federal, 

assinale a alternativa correta a respeito dos direitos políticos.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fgv
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-salvador-ba
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2018-camara-de-salvador-ba-assistente-legislativo-municipal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2018-camara-de-salvador-ba-assistente-legislativo-municipal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/nc-ufpr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-quitandinha-pr
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/nc-ufpr-2018-camara-de-quitandinha-pr-advogado
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/nc-ufpr-2018-camara-de-quitandinha-pr-advogado
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-serrana-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-camara-de-serrana-sp-analista-legislativo
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-camara-de-serrana-sp-analista-legislativo
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-piracicaba-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-camara-de-piracicaba-sp-advogado
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2019-camara-de-piracicaba-sp-advogado
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(A) Não podem se alistar como eleitores os analfabetos e, durante o período do serviço militar 

obrigatório, os conscritos.  

(B) É uma condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de trinta anos para 

Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.  

(C) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 

contados da diplomação, por meio de ação que tramitará em segredo de justiça, instruída com 

provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, respondendo o autor, na forma da 

lei, se temerária ou de manifesta má-fé.  

(D) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado 

e do Distrito Federal, os Deputados, Senadores e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 

mandatos até seis meses antes do pleito.  

(E) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 

ou afins, até o segundo grau, do Presidente da República, de Governador de Estado ou 

Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 

anteriores ao pleito, ainda que titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

 

26) (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Várzea Paulista - SP Prova: 

VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista – SP). Com escora na doutrina existente 

a respeito da competência dos Municípios, é correto afirmar que:  

(A) A competência para estabelecer o zoneamento da cidade é necessária e pode ser 

desempenhada de modo a afetar a livre concorrência.   

(B) Aos Municípios é dado legislar para suplementar a legislação estadual e federal, desde que 

isso seja necessário ao interesse local.  

(C) Lei do Estado que venha a dispor sobre distância entre farmácias em cada cidade não invade 

a competência municipal.  

(D) Não é da competência legislativa do Município a edição de lei que fixa o tempo máximo 

de espera em fila de banco.  

(E) O horário de funcionamento de instituições bancárias é de interesse predominante dos 

Municípios e pode ser por eles regulamentado. 

 

27) (Ano: 2021 Banca: IADES Órgão: CAU - MS Prova: IADES - 2021 - CAU – MS). No 

que se refere aos remédios constitucionais previstos na Constituição de 1988, assinale a 

alternativa correta.  

(A) Qualquer cidadão é parte legítima para propor habeas corpus no sentido de anular ato lesivo 

ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.    

(B) O mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.  

(C) Partido político com representação no Congresso Nacional é legitimado para impetrar 

habeas data coletivo.  

(D) O habeas data será utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  

(E) Mandado de segurança é utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora tornar 

inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-varzea-paulista-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2021-prefeitura-de-varzea-paulista-sp-procurador-municipal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/iades
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/cau-ms
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/iades-2021-cau-ms-advogado
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28) (Ano: 2021 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Câmara de Teresina - PI Prova:  

disposto no Código Tributário Nacional (CTN), assinale a alternativa correta.  

(A) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo fundamentais para qualificá-la a denominação e as demais características 

formais adotadas pela lei.  

(B) Os tributos são constituídos exclusivamente por impostos e taxas.  

(C) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo importante para qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação.  

(D) 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.  

(E) Taxa é gênero do qual tributo é espécie. 

 

29) (Ano: 2020 Banca: CPCON Órgão: Câmara de Cerro Corá - RN Prova: CPCON - 

2020 - Câmara de Cerro Corá – RN). No que tange a competência tributária e ao tributo 

examine as assertivas abaixo. 

I- Acompetência tributária é absolutamente indelegável. 

II- Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, 

do encargo ou da função de arrecadar tributos. 

III- É vedado ao Município cobrar IPTU sobre Casa de Umbanda. 

 

É(são) CORRETA(S) a(s) assertiva(s) que se apresenta(m) em: 

(A) II e III apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II apenas. 

(D) I e III apenas. 

(E) II apenas. 

 

30) (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Várzea Paulista - SP Prova: 

VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista – SP). Na contestação, incumbe ao réu, 

como preliminar processual, suscitar:  

(A) Denunciação da lide. 

(B) Decadência. 

(C) Coisa julgada. 

(D) Convenção de mediação. 

(E) Impedimento ou suspeição do juiz. 

 

31) (Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Vacaria - RS Prova: 

FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria – RS). Em uma demanda cível de 

procedimento comum, o magistrado determina a emenda da petição inicial, mas esse ato 

não é produzido pelo autor. Nesse caso, o magistrado:  

(A) Extinguirá o processo sem julgamento do mérito.  

(B) Extinguirá o processo com julgamento do mérito. 

(C) Realizará o julgamento de improcedência liminar do pedido. 

(D) Procederá ao saneamento do feito.  

(E) Dará prosseguimento ao procedimento, com a designação de audiência de conciliação e 

mediação. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-aocp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-teresina-pi
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/cpcon
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-cerro-cora-rn
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cpcon-2020-camara-de-cerro-cora-rn-assessor-juridico
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cpcon-2020-camara-de-cerro-cora-rn-assessor-juridico
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-varzea-paulista-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2021-prefeitura-de-varzea-paulista-sp-procurador-municipal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundatec
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-vacaria-rs
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2021-prefeitura-de-vacaria-rs-procurador-do-municipio
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32) (Ano: 2021 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Câmara de Uberlândia - 

MG Prova: FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2021 - Câmara de Uberlândia – MG). Sobre 

os dispositivos legais referentes às nulidades previstos no Código de Processo Civil, 

assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.  

(  ) Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta 

pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.  

( ) Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, 

realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.  

(  ) A nulidade dos atos pode ser alegada em qualquer oportunidade em que couber à parte 

falar nos autos.  

( ) É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a 

acompanhar o feito em que deva intervir.  

 

Assinale a sequência correta.  

(A) V, F, V, F.  

(B) F, V, F, V. 

(C) V, F, F, V. 

(D) F, V, V, F. 

(E) V, V, V, V. 

 

33) (Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Várzea Paulista - SP Prova: 

VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP). A existência do contrato individual 

de trabalho pressupõe a:  

(A) Pessoalidade e a subordinação jurídica do trabalhador, não se cogitando de onerosidade nos 

casos de interrupção.  

(B) Prévia anotação na carteira de trabalho e previdência social. 

(C) Manifestação expressa, não se admitindo o ajuste tácito.  

(D) Subordinação jurídica do trabalhador e a onerosidade. 

(E) Subordinação jurídica e a pessoalidade do empregado e do empregador. 

 

34) (Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Vacaria - RS Prova: 

FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria – RS). A espécie recursal do Processo do 

Trabalho que não se destina à apreciação de fatos e provas, mas sim a resguardar a 

aplicação e vigência da legislação de competência da Justiça do Trabalho é:  

(A) Recurso ordinário. 

(B) Recurso de agravo de instrumento. 

(C) Recurso de agravo de petição. 

(D) Recurso de revista. 

(E) Embargos de declaração. 

 

35) (Ano: 2021 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Câmara de Teresina - PI Prova: 

INSTITUTO AOCP - 2021 - Câmara de Teresina – PI). De acordo com a Consolidação 

das Leis do Trabalho, enfaticamente sobre a proteção ao trabalho do menor e da mulher, 

é correto afirmar que: 

(A) O empregado estudante, menor de dezoito anos, não terá direito a fazer coincidir suas férias 

com as férias escolares.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundep-gestao-de-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-uberlandia-mg
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-uberlandia-mg
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundep-gestao-de-concursos-2021-camara-de-uberlandia-mg-assessor-juridico
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/vunesp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-varzea-paulista-sp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2021-prefeitura-de-varzea-paulista-sp-procurador-municipal
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fundatec
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/prefeitura-de-vacaria-rs
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2021-prefeitura-de-vacaria-rs-procurador-do-municipio
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/instituto-aocp
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/institutos/camara-de-teresina-pi
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/instituto-aocp-2021-camara-de-teresina-pi-assessor-juridico-legislativo
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(B) É licito proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias.  

(C) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos.  

(D) É permitido exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.  

(E) Ao menor de vinte e um anos é vedado o trabalho noturno. 

 

36) Não é forma de provimento de cargo público prevista na Lei Municipal nº 2.078, 18 

de junho de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Coronel Freitas, das autarquias e das fundações públicas municipais: 

(A) Nomeação. 

(B) Readaptação. 

(C) Reversão. 

(D) Aproveitamento. 

(E) Ascensão.  

 

37) Não é requisito básico para investidura em cargo público previsto na Lei Municipal 

n. 2.078, 18 de junho de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Coronel Freitas, das autarquias e das fundações públicas municipais: 

(A) O gozo dos direitos políticos. 

(B) Ser brasileiro nato. 

(C) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

(D) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; IV - a idade mínima de dezoito 

anos. 

(E) Aptidão física e mental. 

 

38) Nos termos da Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Coronel Freitas, das autarquias e das fundações 

públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) O concurso será de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo, na forma prevista em lei e nas condições estabelecidas em edital. 

(B) O preenchimento de quaisquer cargos de nível fundamental, médio e superior independe, 

em todos os casos, de concurso de provas e títulos. 

(C) O concurso público terá validade de até 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado uma 

única vez, por igual período. 

(D) O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, 

que será publicado em jornal diário de grande circulação e nos murais da Prefeitura Municipal 

e Câmara de Vereadores. 

(E) Novo concurso público poderá ser aberto, mesmo enquanto houver candidato aprovado em 

concurso anterior, com prazo de validade não expirado. 

 

39) À luz da Lei Orgânica n. 1/1990 (Lei Orgânica do Município de Coronel Freitas/SC), 

análise os itens a seguir:  

I- O Município de Coronel Freitas, Unidade do Estado de Santa Catarina, formado pelos 

distritos e vilas, visando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, preservará 
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os princípios que formam o estado democrático de direito e tem como um de seus 

fundamentos a autonomia estadual. 

II- O Município garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado com 

transparência de seus atos e ações, com moralidade, com participação popular das 

decisões e com descentralização administrativa. 

III- O Município será designado pelo nome de sua sede que tenha a categoria de cidade, 

nos termos da Constituição Estadual. 

IV- Compete, privativamente ao Município legislar sobre assuntos de seu peculiar 

interesse. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

(A)  Apenas os itens I e II. 

(B) Apenas os itens I, II e III. 

(C) Apenas os itens II e IV. 

(D) Apenas os itens II e III. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

40) De acordo com a Lei Orgânica n. 1/1990 (Lei Orgânica do Município de Coronel 

Freitas/SC), é competência privativa do Município: 

(A) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

(B) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência. 

(C) Instituir o sistema assistencial e previdenciário do Município. 

(D) Zelar pela guarda e cumprimento da Constituição, das leis e das instituições democráticas 

e conservar o patrimônio público. 

(E) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões do direito de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais no território do Município. 

 

 


