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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A reciclagem de lixo, embora muitas vezes seja 

_______ uma invenção do movimento ambiental, é 
uma arte antiga. Valas de compostagem eram empre-
gadas pelos cidadãos de Cnossos, em Creta, há quatro 
mil anos. A reciclagem do lixo – na forma de compos-
tagem e adubação – desempenhou um papel crucial 
na explosiva expansão das cidades medievais da 
Europa. Uma densa concentração de seres humanos 
exige, por definição, uma significativa absorção de 
energia para se sustentar, a começar por um sistema 
confiável de abastecimento de alimentos. As cidades da 
Idade Média não dispunham de rodovias ou cargueiros 
para o transporte de gêneros alimentícios e, assim, o 
tamanho de suas populações estava limitado à fertili-
dade do solo circundante. Se a terra pudesse prover 
alimentos para cinco mil pessoas, a população estaria 
_______ a esse número. Ao restituírem à terra o lixo 
orgânico que produziam, no entanto, as primeiras 
cidades medievais aumentaram a produtividade do 
solo, elevando, portanto, o teto populacional e, conse-
quentemente, produzindo mais lixo – e cada vez mais 
solo fértil. Para se ter uma idéia, esse ciclo de reali-
mentação transformou as extensões pantanosas dos 
Países Baixos, que historicamente sustentavam não 
mais que isolados grupos de pescadores, em alguns 
dos solos mais produtivos de toda a Europa. Ainda 
hoje, quando _______ a qualquer outra nação do 
mundo, a Holanda tem a maior densidade populacional. 

 
Adaptado de: JOHNSON, S. O mapa fantasma. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. p. 16-17. 

 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
as lacunas das linhas 02, 17 e 27 respectivamente. 

 
(A) considerado – limitada – comparado 

(B) considerada – limitada – comparado 

(C) considerada – limitada – comparada  

(D) considerado – limitado – comparado 

(E) considerado – limitada – comparada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a alternativa que faz uma afirmação 
INCORRETA a respeito do texto. 

 
(A) O segundo período do texto, iniciado na linha 03, 

traz um exemplo para sustentar o que é dito no 
primeiro. 

(B) O período que se inicia na linha 05 permite entender 
que a reciclagem de lixo nas cidades da Idade 
Média foi fator fundamental no aumento das suas 
populações. 

(C) O período que se inicia na linha 17 permite entender 
que alta densidade populacional não tem como 
consequência o empobrecimento do solo de uma 
região. 

(D) O período iniciado na linha 22 permite entender 
que as extensões pantanosas dos Países Baixos 
tornaram-se produtivas porque o solo alagadiço 
foi transformado em solo seco pelo preenchimento 
de lixo. 

(E) O último período do texto permite entender que, 
desde a Idade Média, a Holanda possui uma 
densidade populacional inigualável no mundo. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma sugestão de 
alteração correta sem prejuízo da correção gramatical 
e do sentido contextual. 

 
(A) substituição de há (l. 04) por fazem 

(B) substituição de Uma densa concentração (l. 08) 
por Densas concentrações, sem outra alteração 
no período 

(C) substituição de dispunham (l. 12) por disporam. 

(D) substituição de pudesse prover (l. 15) por 
proviesse. 

(E) substituição de sustentavam (l. 24) por davam 
sustento a 
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04. Considere as seguintes afirmações sobre pontuação 
em relação ao texto. 

 
I - Uma vírgula poderia ser inserida antes da conjunção 

e (l. 13), visto que o sujeito da segunda oração é 
distinto do da primeira. 

II - O travessão da linha 21 poderia ser suprimido 
sem prejuízo à correção do período, tendo em vista 
que sua função é exclusivamente enfática. 

III - Desconsiderando-se o uso das maiúsculas, a 
expressão Ainda hoje (l. 26-27) poderia ser 
transferida para o final do período em que se 
encontra, mas continuaria tendo de ficar separada 
por vírgula do restante do período. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

05. Considere as sugestões de supressão de artigo. 
 

I - Supressão de um (l. 06) 

II - Supressão de uma (l. 09) 

III - Supressão de as (l. 23) 
 

Quais alteram o significado da frase em que estão? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
O horário eleitoral gratuito interessa apenas aos 

próprios candidatos e é pouco visto pela população 
em geral? Pesquisas do Ibope indicam que a propa-
ganda política alcança de 30% ___ 40% de audiência, 
números que desmentem a completa rejeição dos que 
assistem à TV e ouvem rádio. Cientistas sociais falam 
do poder efetivo que a informação passada direta-
mente pelos candidatos teria sobre o eleitor, o que 
seria comprovado pelos exemplos de políticos que sal-
tam à frente dos adversários após terem a visibilidade 
das propostas ________ pelos meios eletrônicos. Os 
pesquisadores lembram outro fator que consideram 
benéfico dos comerciais eleitorais: o fato _____ 
propaganda não ser paga por políticos e partidos 
combateria, por tabela, o abuso do poder econômico. 
A Receita Federal dá isenção fiscal à mídia para fazer 
a transmissão e os candidatos têm de se adequar a 
um determinado tempo previamente estipulado. Ou 
seja, ter recursos não garante mais tempo de exposição. 
Embora muito criticada pela mídia, pode ser que a 
oportunidade de conhecer um pouco mais os candida-
tos seja um ganho para o eleitor. 
 
Adaptado de: SANTOS, L. H. L. Mitos desfeitos. Pesquisa 
FAPESP, Edição 152 - Outubro de 2008. 
 

06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 04, 11 e 13, na ordem em que 
aparecem. 

 
(A) a – ampliada – de a 
(B) à – ampliadas – da 
(C) a – ampliadas – da 
(D) à – ampliada – da 
(E) a – ampliadas – de a 

 

07. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A interrogação que inicia o texto visa a atrair a 
atenção do leitor para a reflexão quanto ao papel do 
horário eleitoral e à sua efetividade entre os eleitores. 

II - A oração reduzida Embora muito criticada pela 
mídia (l. 20) deixa implícito que, na perspectiva do 
autor, a mídia critica exageradamente o horário elei-
toral gratuito. 

III - A expressão pode ser (l. 20) indica que o autor 
acredita que o eleitor não saia ganhando com o 
horário eleitoral. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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08. As formas teria (l. 08), seria comprovado (l. 09) e 
combateria (l. 15) estão empregadas no futuro do 
pretérito. O emprego, no texto, deste tempo verbal 

 
(A) expressa a descrença do autor quanto à efetivi-

dade do horário eleitoral gratuito. 

(B) indica a intenção do autor de não se comprometer 
com as interpretações apresentadas pelos cientistas 
sociais. 

(C) sugere a posição contrária do autor quanto à 
pertinência do horário eleitoral gratuito. 

(D) expressa a ênfase dada às interpretações apresen-
tadas pelos cientistas sociais e sustentadas pelos 
argumentos indicados. 

(E) sugere a plena concordância do autor quanto à 
importância do horário eleitoral gratuito. 

 

09. Considere as sugestões de substituição de trechos do 
texto. 

 
I - dos que assistem à TV e ouvem rádio (l. 05-06) 

por dos telespectadores e radiouvintes. 

II -  passada diretamente pelos candidatos 
(l. 07-08) por que os candidatos passaram 
diretamente 

III - após terem (l. 10) por quando têm 
 

Quais delas mantêm o significado do período? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

10. A relação de significado que o trecho iniciado pela 
conjunção e (l. 17) mantém com o trecho anterior do 
mesmo período poderia ser explicitada inserindo-se, 
entre vírgulas, antes da expressão os candidatos 
(l. 17), a expressão 

 
(A) desse modo. 
(B) além disso. 
(C) consequentemente. 
(D) portanto. 
(E) aliás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Os macacos da Tanzânia, conforme pesquisa que 

analisou 94 animais no parque de Gombe, estão 
infectados por uma das 40 versões do SIV (vírus da 
imunodeficiência símia). O tipo identificado agora é 
o que pode ter pulado a barreira e ter transportado a 
Aids dos macacos para os homens. 

O SIV letal causou uma mortalidade dez vezes 
maior na população contaminada do que nos macacos 
de Gombe que não tinham o vírus. Até hoje, achava-se 
que o SIV não causasse Aids nos macacos. Como esses 
bichos estão na origem do HIV, os cientistas tinham 
um enigma diante deles: como um vírus ________ de 
uma espécie pôde causar uma doença letal na outra? 

Apesar de os chimpanzés do parque de Gombe 
estarem infectados pelo SIV e não pelo HIV, as análises 
feitas pelo grupo da pesquisadora Beatrice Hahn, 
professora da Universidade do Alabama (EUA), 
mostraram _______ entre as duas doenças. A versão 
letal do vírus da Aids dos macacos está associada com 
a queda progressiva das células T no sangue. Esse 
grupo de células também é o mais importante do 
sistema imunológico dos seres humanos. 

No caso da Aids em __________, o vírus ataca os 
mesmos linfócitos, deixando o exército de defesa do 
corpo desorientado e vulnerável a vários ataques 
oportunistas. O paciente pode morrer de tuberculose 
ou até mesmo de gripe, por exemplo. 

 
Adaptado de: GERAQUE, Eduardo. Aids mata macacos na 
Tanzânia. Folha de São Paulo, 23 de julho de 2009, p. A16. 
 

 

11. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 12, 18 e 23, de modo a 
manter o significado contextual. 

 
(A) inofensivo – semelhanças – humanos 

(B) inofensivo – diferenças – humanos 

(C) agressivo – semelhanças – macacos 

(D) agressivo – diferenças – macacos 

(E) inofensivo – semelhanças – macacos 
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12. Considere as seguintes propostas de deslocamento de 
palavras do texto, sem levar em conta o uso de iniciais 
maiúsculas e minúsculas e de vírgulas. 

 
1 - Deslocar agora (l. 04) para depois de barreira 

(l. 05). 

2 - Deslocar Até hoje (l. 09) para depois de achava-se 
(l. 09). 

3 - Deslocar também (l. 21) para depois de seres 
humanos (l. 22). 

 
Quais manteriam o significado da frase do texto? 

 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 3. 
(C) Apenas 1 e 2. 
(D) Apenas 2 e 3. 
(E) 1, 2 e 3. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo 
sufixo tem o sentido de ‘passível de’. 

 
(A) contaminada (l. 08) 
(B) letal (l. 19) 
(C) imunológico (l. 22) 
(D) vulnerável (l. 25) 
(E) oportunistas (l. 26) 

 

14. Assinale com C (certo) as associações corretas entre 
vocábulos do texto e os segmentos a que se referem 
e com E (errado) as associações incorretas. 

 
(  ) o (l. 05) – O tipo (l. 04) 

(  ) que (l. 09) – macacos de Gombe (l. 08-09) 

(  ) deles (l. 12) – esses bichos (l. 10-11) 

(  ) outra (l. 13) – uma doença letal (l. 13) 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) E – C – C – C. 
(B) C – C – E – E. 
(C) C – E – C – E. 
(D) C – E – E – C. 
(E) E – C – C – E. 

 

15. No contexto em que se encontra, a expressão até 
mesmo (l. 27) poderia ser substituída, sem prejuízo 
da correção gramatical e do significado contextual, por 

 
(A) inclusive. 
(B) muito menos. 
(C) no mínimo. 
(D) pelo menos. 
(E) ainda mais. 

 
 

16. Assinale a alternativa correta, relativamente aos cargos 
públicos disciplinados pela Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) A função gratificada é privativa de detentor de 

cargo de provimento efetivo ou de servidor estável 
do Município. 

(B) Os cargos em comissão poderão ser criados 
tão-somente para exercer funções de chefia ou 
assessoramento. 

(C) O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo em 
comissão. 

(D) Será tornada sem efeito a designação do servidor 
que não entrar no exercício da função gratificada 
no ato de investidura. 

(E) O exercício de cargo em comissão é compatível 
com a remuneração por serviço extraordinário. 

 

17. Assinale a alternativa que, nos termos do artigo 35 da 
Lei Municipal nº 730/1994, NÃO enseja vacância do 
cargo. 

 
(A) readaptação 
(B) demissão 
(C) reintegração 
(D) promoção 
(E) exoneração 

 

18. Assinale a alternativa correta em relação ao serviço 
extraordinário, conforme os artigos 57 e seguintes da 
Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) O serviço extraordinário será remunerado por hora 

de trabalho que exceda o período normal, com 
acréscimo de vinte por cento em relação à hora 
normal em dias úteis. 

(B) O servidor público municipal que ocupa cargo de 
vigia perceberá as horas excedentes com acrés-
cimo de vinte e cinco por cento aos domingos e 
cinquenta por cento nos feriados. 

(C) Nos domingos e feriados, o serviço extraordinário 
será remunerado, por hora de trabalho que exceda 
o período normal, com acréscimo de quarenta por 
cento em relação à hora normal. 

(D) O serviço extraordinário poderá ocorrer por 
determinação expressa ou tácita da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada 
do chefe da repartição, ou de ofício. 

(E) O serviço em horário extraordinário, prestado por 
servidor público municipal, não poderá exceder 
duas horas diárias, salvo casos excepcionais devi-
damente justificados. 
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19. Assinale a alternativa correta em relação ao Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme a Lei Municipal 
nº 730/1994. 

 
(A) O presidente da comissão deferirá, em cinco dias, 

pedidos considerados impertinentes ou meramente 
protelatórios. 

(B) O prazo para a conclusão do processo não excederá 
sessenta dias, contados da data do ato que cons-
tituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 
trinta dias. 

(C) Ultimada a instrução do processo, o indiciado será 
intimado para apresentar defesa escrita, no prazo 
de oito dias, assegurando-se-lhe vista do processo 
na repartição. 

(D) A citação do indiciado será feita com vinte e quatro 
horas de antecedência em relação à audiência 
inicial. 

(E) Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 
sabido, será citado por edital, divulgado como os 
demais atos oficiais do Município, com o prazo de 
dez dias. 

 

20. Assinale a alternativa correta em relação à contratação 
temporária de excepcional interesse público, conforme 
a Lei Municipal nº 730/1994. 

 
(A) Para atender às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoal por tempo indeterminado. 

(B) As contratações temporárias de excepcional inte-
resse público não necessitam de dotação orçamen-
tária específica. 

(C) Consideram-se como de necessidade temporária 
de excepcional interesse público somente as contra-
tações que visam a combater surtos epidêmicos. 

(D) Nas contratações temporárias de excepcional 
interesse público é vedado o desvio de função de 
pessoa contratada. 

(E) Nas contratações temporárias de excepcional 
interesse público, serão assegurados aos contra-
tados todos os direitos garantidos aos demais 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Assinale a afirmativa correta, relativamente à educação, 
com base nos artigos 205 e seguintes da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

 
(A) Os Estados-membros atuarão exclusivamente no 

ensino fundamental e médio. 

(B) É dever do Estado garantir o ensino médio, obri-
gatório e gratuito, a todos. 

(C) A educação é direito de todos e dever do Estado 
e da família. 

(D) O ensino é livre à iniciativa privada, dispensada a 
autorização pelo Poder Público. 

(E) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é mera 
expectativa de direito. 

 

22. Com relação aos direitos políticos, disciplinados nos 
artigos 14 e seguintes da Constituição da República 
Federativa do Brasil, é correto afirmar que 

 
(A) a nacionalidade brasileira e a filiação partidária 

são condições de elegibilidade, sendo dispensável 
o alistamento eleitoral. 

(B) o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e 
para os analfabetos e facultativo para os maiores 
de sessenta anos. 

(C) não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros 
e, durante o período do serviço militar obrigatório, 
os conscritos. 

(D) a idade mínima para concorrer aos cargos de 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador é de 18 anos. 

(E) são elegíveis, no território de jurisdição do titular, 
os parentes consanguíneos até o segundo grau 
do Prefeito Municipal. 

 

23. NÃO consta, entre as competências municipais previstas 
no artigo 30 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, a seguinte atribuição: 

 
(A) legislar sobre assuntos de interesse local. 
(B) criar, organizar e suprimir distritos. 
(C) organizar e prestar serviços públicos. 
(D) explorar os serviços locais de gás canalizado. 
(E) promover a proteção do patrimônio histórico-cul-

tural. 
 

24. Da relação dos princípios jurídicos expressos no artigo 
37, caput, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, NÃO consta o princípio da 

 
(A) legalidade. 
(B) razoabilidade. 
(C) eficiência. 
(D) moralidade. 
(E) publicidade. 
 



 
 

FAURGS – ALVORADA – Edital 31/2009  57 – Procurador 

 Pág. 8 

 

 

25. Assinale a afirmação correta em relação às modalidades 
de licitação, conforme artigo 22 da Lei n° 8.666/1993. 

 
(A) Concorrência se dá entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores. 

(B) Tomada de preços se dá entre quaisquer interes-
sados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados. 

(C) Concurso se dá entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condi-
ções exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

(D) Leilão se dá entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

(E) Convite se dá entre interessados do ramo perti-
nente ao objeto, escolhidos e convidados em 
número mínimo de três pela unidade administra-
tiva, e cadastrados que manifestarem interesse, no 
prazo legal. 

 

26. Marque a afirmação correta sobre Improbidade Admi-
nistrativa, tendo em vista a Lei n° 8429/1992. 

 
(A) A aplicação das sanções previstas nessa lei inde-

pende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público e da aprovação ou rejeição das contas 
pelo órgão de controle interno, pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas. 

(B) É ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito permitir ou facilitar a aquisi-
ção, permuta ou locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado. 

(C) O agente público que se recusar a prestar decla-
ração dos bens dentro do prazo determinado ou 
que a prestar falsa será punido com a pena de 
demissão, excluindo-se as demais sanções cabíveis. 

(D) É ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário perceber vantagem econômica 
para intermediar liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza. 

(E) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou enriquecer ilicitamente não está sujeito 
às cominações estabelecidas pela lei de improbidade 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 

27. Assinale a afirmação INCORRETA, quanto aos prin-
cípios gerais do Sistema Tributário Nacional, previstos 
no Título VI da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 

 
(A) As contribuições sociais e de intervenção no 

domínio econômico poderão incidir sobre as 
receitas decorrentes de exportação. 

(B) Os Municípios poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do ser-
viço de iluminação pública. 

(C) As contribuições de competência da União poderão 
incidir sobre a importação de produtos estrangeiros 
ou serviços. 

(D) Os Municípios poderão instituir contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário. 

(E) Compete exclusivamente à União instituir con-
tribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profis-
sionais. 

 

28. Assinale a afirmação correta relativamente à legislação 
tributária, disciplinada nos artigos 96 e seguintes, do 
Código Tributário Nacional. 

 
(A) As práticas reiteradamente observadas pelas 

autoridades administrativas são normas comple-
mentares das leis tributárias nos casos de imposi-
ção de penalidades. 

(B) As decisões dos órgãos de jurisdição administrativa 
a que a lei atribui eficácia normativa entram em 
vigor na data da sua publicação, salvo disposição 
em contrário. 

(C) Interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto à capitulação legal 
do fato, a lei tributária que define infrações. 

(D) A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando for 
expressamente interpretativa, ainda que estabe-
leça penalidade à infração dos dispositivos inter-
pretados. 

(E) O uso da equidade não poderá resultar em exigên-
cia de tributo não previsto em lei e o uso da 
analogia não poderá resultar em dispensa do 
pagamento de tributo devido. 
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29. Quanto à obrigação tributária, disciplinada nos artigos 
113 e seguintes do Código Tributário Nacional, é 
correto afirmar que 

 
(A) a capacidade tributária passiva depende de a 

pessoa jurídica estar regularmente constituída, 
bastando que configure uma unidade econômica 
ou profissional. 

(B) aquele que adquirir estabelecimento industrial, e 
continuar a respectiva exploração, não responde 
pelos tributos relativos ao mesmo, devidos até a 
data do ato. 

(C) responsável é o sujeito passivo de obrigação tribu-
tária acessória que, sem revestir-se da condição de 
contribuinte, possui obrigação decorrente de dispo-
sição legal. 

(D) a lei pode, excluindo a responsabilidade do con-
tribuinte, atribuir a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceiro vinculado ao fato gerador da 
obrigação tributária. 

(E) as pessoas que tenham interesse comum na situ-
ação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal são obrigadas subsidiariamente. 

 

30. Assinale a afirmação correta em relação ao processo 
legislativo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de 
Alvorada. 

 
(A) A Lei Orgânica pode ser emendada mediante pro-

posta de Vereadores, do Prefeito ou dos eleitores 
do Município de Alvorada. 

(B) O processo legislativo municipal limita-se à elabo-
ração de emendas à Lei Orgânica, de leis comple-
mentares e de leis delegadas. 

(C) As leis complementares somente serão aprovadas 
se obtiverem a maioria de dois terços dos votos 
dos membros da Câmara Municipal. 

(D) São leis ordinárias o Código de obras, o Código 
de posturas e a Lei de criação de cargos, funções 
ou empregos públicos. 

(E) Matéria constante de proposta de emenda à Lei 
Orgânica rejeitada não poderá constituir objeto 
de novo projeto na mesma sessão legislativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Assinale a afirmação correta em relação aos bens 
municipais, conforme a Lei Orgânica Municipal de 
Alvorada. 

 
(A) A concessão administrativa de bens públicos de 

uso comum somente poderá ser outorgada para 
finalidades escolares ou turísticas. 

(B) A alienação de bens municipais imóveis por meio 
de permuta dependerá de concorrência pública e 
autorização legislativa.  

(C) A doação, a venda ou a concessão de qualquer 
fração dos parques, praças, jardins ou largos 
públicos são proibidas. 

(D) A alienação de bens municipais móveis está subor-
dinada apenas à existência de interesse público 
justificado e prévia avaliação. 

(E) A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta, dependerá de prévia autorização e avalia-
ção legislativa. 

 

32. Assinale a afirmação correta em relação aos serviços 
de saúde e saneamento, conforme a Lei Orgânica 
Municipal de Alvorada. 

 
(A) O serviço público de água e esgoto é atribuição 

do Estado delegada ao Município, constituindo-se 
dever do último fornecê-lo a toda a população. 

(B) O dever do Município em relação à saúde não 
exclui o dever inerente a cada pessoa, a cada 
família e à sociedade. 

(C) O Poder Executivo deverá proporcionar à popu-
lação todas as condições para o perfeito estabele-
cimento de assistência curativa para a saúde. 

(D) o dever do Município de garantir a saúde limi-
tar-se-á à execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à eliminação de riscos de 
doenças. 

(E) Com relação aos produtos tóxicos e radioativos, a 
competência do Município restringe-se ao controle 
de seu transporte e armazenamento. 
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33. Relativamente às pessoas jurídicas, disciplinadas nos 
artigos 40 e seguintes do Código Civil, pode-se afirmar 
que 

 
(A) as pessoas jurídicas de direito público interno 

limitam-se à União, aos Estados, ao Distrito Fede-
ral, aos Territórios e aos Municípios. 

(B) as pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 
que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. 

(C) são pessoas jurídicas de direito público as organi-
zações religiosas, os partidos políticos e as asso-
ciações públicas. 

(D) a existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado começa com a autorização ou a aprovação 
do Poder Executivo, quando necessária. 

(E) as pessoas jurídicas de direito público são regidas 
exclusivamente por normas de direito público, 
ainda que tenham estrutura de direito privado. 

 

34. Relativamente aos bens públicos, com base no Código 
Civil, pode-se afirmar que 

 
(A) o uso comum dos bens públicos é somente gratuito. 

(B) os bens dominicais são bens públicos. 

(C) os bens públicos estão sujeitos a usucapião. 

(D) os bens públicos de uso especial podem ser livre-
mente alienados. 

(E) os bens públicos dominicais podem ser livremente 
alienados. 

 

35. Assinale a alternativa correta quanto ao início da 
contagem do prazo da intimação, previsto no artigo 
241 do Código de Processo Civil. 

 
(A) Quando a citação for por edital, a contagem do 

prazo inicia da data da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado ou da União. 

(B) Quando a citação ou intimação for pelo correio, a 
contagem do prazo inicia da data da sua expedição 
pelo correio.  

(C) Quando houver vários réus, a contagem do prazo 
inicia da data de juntada aos autos do primeiro 
aviso de recebimento ou do mandado citatório 
cumprido. 

(D) Quando o ato se realizar em cumprimento de carta 
precatória, a contagem do prazo inicia cinco dias 
após a data de sua juntada aos autos devidamente 
cumprida.  

(E) Quando a citação ou intimação for por oficial de 
justiça, a contagem do prazo inicia da data de 
juntada aos autos do mandado cumprido.  

 
 
 

36. Sobre os crimes contra a administração pública, previs-
tos no Título XI, do Código Penal, é correto afirmar que 

 
(A) peculato, tráfico de influência e concussão são 

crimes praticados por funcionário público contra a 
administração em geral. 

(B) equipara-se a funcionário público, para efeitos 
penais, quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal. 

(C) a pena para o crime de contrabando ou descaminho 
será aumentada da terça parte se o crime for 
praticado em transporte aéreo. 

(D) o crime de usurpação de função pública encontra-se 
entre os crimes praticados por funcionário público 
contra a administração em geral. 

(E) o crime de corrupção passiva constitui-se em 
prometer vantagem indevida a funcionário público 
para determiná-lo a praticar ato de ofício. 

 

37. Sobre a Aplicação da Lei Penal, prevista no Título I do 
Código Penal, é correto afirmar que 

 
(A) as frações de dia são computadas nas penas 

privativas de liberdade, bem como as frações 
monetárias somadas à pena de multa. 

(B) os crimes cometidos no estrangeiro que por 
convenção o Brasil se obrigou a reprimir estão 
sujeitos à lei brasileira, em qualquer caso. 

(C) a pena cumprida no estrangeiro não atenua a 
pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. 

(D) todos os crimes praticados por brasileiros no 
estrangeiro ficam sujeitos à lei brasileira. 

(E) as embarcações brasileiras de propriedade privada 
que se achem em alto-mar são extensão do terri-
tório nacional, para efeitos penais. 

 

38. Assinale a afirmação correta quanto ao processo e ao 
julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcio-
nários públicos, conforme os artigos 513 e seguintes do 
Código de Processo Penal. 

 
(A) Se convencido pela resposta do acusado da inexis-

tência do crime ou da improcedência da ação, o 
juiz poderá rejeitar a denúncia em despacho 
fundamentado. 

(B) Nos casos em que o acusado estiver no território 
sujeito à jurisdição do juiz que ordenou a citação, 
esta será por edital. 

(C) Na instrução, poderão ser inquiridas até cinco 
testemunhas arroladas pela acusação e cinco 
testemunhas arroladas pela defesa. 

(D) É indispensável a apresentação, junto à denúncia, de 
documentos que evidenciem a existência do delito. 

(E) Estando a denúncia em devida forma, o juiz man-
dará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, 
para responder por escrito, no prazo de dez dias. 
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39. Sobre a duração do trabalho, de acordo com a Conso-
lidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que 

 
(A) a duração normal do trabalho, para os emprega-

dos na atividade privada, não excederá de oito 
horas diárias, desde que não seja fixado expressa-
mente outro limite. 

(B) considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a vinte e quatro 
horas semanais. 

(C) haverá, entre duas jornadas de trabalho, um perío-
do mínimo de seis horas consecutivas para des-
canso. 

(D) não excedendo a seis horas o trabalho, será obri-
gatório um intervalo de trinta minutos quando a 
duração ultrapassar quatro horas. 

(E) será assegurado a todo empregado um descanso 
semanal de quarenta e oito horas consecutivas. 

 

40. Relativamente à audiência de julgamento, prevista 
nos artigos 843 e seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho, é correto afirmar que 

 
(A) o não comparecimento do reclamado importa o 

arquivamento da reclamação e a obrigação do 
pagamento das custas. 

(B) é facultado ao empregador fazer-se substituir tão-
somente pelo gerente que tenha conhecimento 
do fato. 

(C) o não comparecimento do reclamante importa em 
revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. 

(D) o reclamante pode ser substituído por outro 
empregado que pertença à mesma profissão, se 
comprovada sua impossibilidade de compareci-
mento por doença. 

(E) não havendo acordo, o reclamado poderá aduzir 
sua defesa no prazo de vinte minutos antes da 
leitura da reclamação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


