
 
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Matemática 6 a 10 

Conhecimentos Gerais / Legislação Municipal 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

As cidades onde cresce mais o emprego 

Cidades de médio porte, que começam a investir na 

atração de empresas de tecnologia, têm se saído melhor na 

abertura de vagas de trabalho 

 

O crescimento do emprego formal no País no ano 

passado apresentou uma particularidade. Cidades de médio 

porte, que começam a investir na atração de empresas de 

tecnologia, se saíram melhor, em termos porcentuais, do que a 

maioria das grandes capitais. 

Levando-se em conta as cidades com mais de 200 mil 

habitantes, as campeãs em criação de vagas (diferença entre 

contratações e demissões) foram Osasco (SP), com alta de 16% 

em relação a 2020 e saldo de 24 mil empregos, e Novo 

Hamburgo (RS), com alta de 12% e saldo de 7,74 mil postos. 

O total de vagas no Brasil registrou crescimento de 7% 

no ano passado, com a geração de 2,7 milhões de empregos com 

carteira assinada. 

As duas líderes tiveram os desempenhos puxados pelo 

segmento de tecnologia, que deslanchou durante a pandemia 

com as vendas online, serviços de entrega, call centers e 

infraestrutura para o home office. 

Dos 20 municípios com maior crescimento listados pelo 

Caged, cadastro de empregos do Ministério do Trabalho, só 

quatro são capitais. A mais bem colocada foi Palmas (TO), na 

14.ª posição. "Esse movimento mostra que o País continua em 

trajetória de desconcentração de atividade econômica e de 

geração de mão de obra", afirma Hélio Zylberstajn, professor 

da Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP). “Isso 

é bom porque está distribuindo mais o espaço econômico.” 

"Em números absolutos, São Paulo segue no topo, com 

336,8 mil vagas abertas, 8,12% a mais do que em 2020, seguido 

de outras oito capitais: Rio de Janeiro, com crescimento de 

4,88%, Belo Horizonte (6,47%), Brasília (7,15%), Curitiba 

(6,06%), Fortaleza (5,94%), Goiânia (8,01%), Manaus (8,69%) 

e Salvador (5,69%).” 

Incentivos e agilidade são a receita de municípios que mais 

criaram vagas 

A pandemia e seus impactos orientaram, de certa forma, 

a abertura de postos de trabalho em 2021. Cidades com elevado 

índice de empresas de tecnologia e com fabricantes de itens cuja 

importação ficou mais difícil se saíram relativamente melhores. 

O salto das vendas online, dos serviços de entrega e de 

call centers para dar suporte a esses serviços ajudou Osasco 

(SP) a ser a cidade que mais cresceu na geração de empregos 

(ver quadro). Em 2021, a cidade registrou saldo recorde de 24 

mil empregos, informa Gerson Pessoa, secretário de Tecnologia 

e Desenvolvimento. O resultado é creditado à chegada de 

grandes grupos de tecnologia que hoje empregam 42 mil 

pessoas (leia mais na pág. B3). 

Conhecida até poucos anos como capital nacional do 

calçado, Novo Hamburgo (RS) diversificou suas atividades e 

hoje tem como maior empregador a SX negócios. A central de 

atendimento remoto do Santander chegou na segunda metade 

de 2020 e emprega 4,8 mil pessoas. A prefeita de Novo 

Hamburgo, Fátima Daudt, diz que a cidade vem adotando 

diversas ações para atrair empresas, como a instalação de um 

Centro de Inovação Tecnológica. Outra medida é a 

desburocratização para empreender. "Para abrir uma empresa 

em 2016 levavam-se 480 dias; hoje, com o desenvolvimento de 

um software, se faz em três horas", diz. 

O Centro vai atuar, por exemplo, na formação de mão 

de obras para empresas de tecnologia e também calçadistas que 

mantêm na cidade seus centros de desenvolvimento. A maior 

fabricante do ramo, a Beira Rio, contratou 500 funcionários em 

2021. O grupo tem uma fábrica na cidade e outras nove no 

Estado. "Em março vamos inaugurar a 11.ª, em Candelária", 

informa o presidente da companhia, Roberto Argenta. 

"Precisamos ampliar (a produção) para atender tanto ao 

mercado interno quanto ao externo, que estão exigindo 

produtos mais elaborados, com mais detalhes e sobreposição de 

peças, e esses produtos exigem mais mão de obra. "A nova filial 

terá 50 trabalhadores diretos, número que deve aumentar para 

180 no primeiro ano, além de 1,5 mil terceirizados para costura 

e montagem dos calçados. 

[...] 
Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2022/02/epoca-

negocios-as-cidades-onde-cresce-mais-o-emprego.html 

 

1. Analise: “Cidades de médio porte, que começam a 

investir na atração de empresas de tecnologia, se 

saíram melhor” e assinale a alternativa correta. 

a) “Médio porte” é adjunto adverbial. 

b) O núcleo do sujeito é “cidades”. 

c) “Se” é pronome reflexivo de “empresas”. 

d) “Tecnologia” é núcleo do sujeito. 

 

2. Analise: “A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima 

Daudt, diz que a cidade vem adotando diversas ações 

para atrair empresas, como a instalação de um 

Centro de Inovação Tecnológica.” E assinale a 

alternativa correta. 

a) “Por exemplo” poderia substituir “como” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

b) “Com” poderia substituir “para” sem que haja alteração 

de sentido neste trecho. 

c) “Indagou que” poderia substituir “diz que” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

d) “Restritas” poderia substituir “diversas” sem que haja 

alteração de sentido neste trecho. 

 

3. Para decidir as cidades de médio porte campeãs, 

foram levados em conta 

a) as contratações, apenas. 

b) as contratações novas e demissões novas. 

c) as contratações e demissões, independentemente. 

d) as contratações efetivas, isto é, excluindo as demissões. 

 

4. A fabricante Beira Rio também é mencionada no 

texto como 

a) a maior do ramo de tecnologia. 

b) a maior empregadora. 

c) o grupo. 

d) a franquia. 

 

5.  Com o texto, é possível afirmar que 

a) os atrativos que mais chamam a atenção das empresas 

são a capacidade de trabalhar dos moradores daquela 

região. 

b) o incentivo municipal é importante para atrair empresas 

e gerar empregos. 

c) o nível de estudo dos habitantes daquela região atraem 

investidores e empresas. 

d) a tecnologia aumenta a capacidade de contratação de 

diversas cidades de médio porte. 
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Matemática  
 

6. Segundo o Site de Notícias G1, até o final do mês de 

fevereiro de 2022 a quantidade de brasileiros 

vacinados com a primeira dose da vacina da Covid-

19 era de, aproximadamente, 172.606.036 pessoas, 

que equivalem a 83,35% da população brasileira. 

Considerando os números apresentados, assinale a 

alternativa que mais se aproxima do total da 

população brasileira que foi usada como referência 

para os cálculos apresentados. 

a) 206,90 milhões de brasileiros 

b) 207,00 milhões de brasileiros 

c) 207,05 milhões de brasileiros 

d) 207,09 milhões de brasileiros 

 

7. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado 

de X + Y, considerando que X e Y foram usados para 

substituir números nas equações apresentadas. 

  +3  𝑋

6  2

2  8   −2  𝑌

6  8

9  3 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

 

8. Assinale a alternativa que representa corretamente a 

solução do produto notável (𝑿 − 𝟑)𝟐 . 

a) 𝑥2 – 6x + 9 

b) 𝑥2 – 3x + 9 

c) x – 6x + 9 

d) 𝑥2 – 6x – 9 

 

9. Considerando uma sala quadrada que possui um 

perímetro total de 16 metros, assinale a alternativa 

que apresenta corretamente a área da referida sala. 

a) 12 metros quadrados 

b) 16 metros quadrados 

c) 17 metros quadrados 

d) 18 metros quadrados 

 

10. Considerando que dois dados, não viciados, foram 

lançados ao mesmo tempo, assinale a alternativa que 

representa a probabilidade de dois números iguais 

ficarem voltados para cima. 

a) 10,30% 

b) 12,56% 

c) 16,67% 

d) 18,10% 

 

Conhecimentos Gerais / 

Legislação Municipal 
 

11. Segundo a Lei Orgânica de Lidianópolis, assinale a 

alternativa incorreta. 

 A soberania popular será exercida por sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos e, nos termos da lei, mediante: 

a) plebiscito. 

b) decreto municipal. 

c) referendo. 

d) iniciativa popular. 

 

12. De acordo com a Lei Orgânica de Lidianópolis, 

assinale a alternativa correta. 

a) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal 

prestado à administração direta e indireta, inclusive 

fundações públicas, será computado integralmente, para 

fins de avanço, gratificação e adicionais por tempo de 

serviço e disponibilidade. 

b) Somente o tempo de serviço público municipal prestado 

à administração direta, será computado, para fins de 

avanço, gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

c) O tempo de serviço público federal, estadual serão 

computados parcialmente, para fins de avanço, 

gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

d) O tempo de serviço público federal, estadual, municipal 

e à iniciativa privada, prestado com registro na CTPS, 

será computado integralmente, para fins de avanço, 

gratificação e adicionais por tempo de serviço e 

disponibilidade. 

 

13. Segundo o Art. 91 da Lei Orgânica de Lidianópolis, 

importarão em responsabilidade os atos do Prefeito 

ou do Vice-Prefeito que atentarem contra as 

Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica e 

I. o livre exercício dos Poderes constituídos. 

II. o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. 

III. a probidade da administração. 

IV. o interesse dos sindicatos existentes no município. 

V. a lei orçamentária. 

VI. o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas uma está incorreta. 

c) Apenas duas estão incorretas. 

d) Apenas três estão incorretas. 

 

14. O mês de fevereiro de 2022 foi marcado por fortes 

chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. 

Deslizamentos de terra ocasionaram centenas de 

mortes e desabrigados. A qual cidade se refere o 

texto? 

a) Teresópolis. 

b) Paraty. 

c) Duque de Caxias. 

d) Petrópolis. 
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15. Após tensão e uma série de ameaças o Presidente da 

Rússia, Vladimir Putin ordenou a invasão da 

Ucrânia. Um dos motivos apontados para essa 

atitude seria o avanço da Otan em países do leste 

europeu. Sobre esse acontecimento e com base em 

seus conhecimentos sobre o tema, assinale a 

alternativa correta. 

a) A Ucrânia é atualmente um país membro da Otan, essa 

filiação foi considerada o estopim para o início da 

invasão por parte dos Russos. 

b) O atual conflito começou quando tropas Ucranianas 

realizaram uma operação militar próximo ao território 

Russo, este fato foi considerado uma afronta pelo 

Presidente Vladimir Putin que ordenou a invasão à 

Ucrânia.  

c) Os ataques Russos iniciaram primeiramente pelo ar, pois 

a grande distância entre os dois países possibilitou a 

chagada da tropa terrestre somente dois dias após o 

início dos ataques aéreos. 

d) Após o início da invasão o Presidente Vladimir Putin 

deu ordem para que o comando militar de seu país 

colocasse as armas nucleares de represália em posição 

de alerta grave, após considerar agressivas algumas 

declarações de representantes dos países que fazem 

parte da Otan. 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. Conforme disposto no Código Tributário Municipal 

de Lidianópolis/PR, sobre as obrigações tributárias, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Obrigação tributária principal é a que surge com a 

ocorrência do fato gerador e tem por objeto o 

pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, 

extinguindo-se juntamente com o crédito dela 

decorrente. 

II. A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de 

sua observância, converte-se em principal 

relativamente a penalidade pecuniária. 

III. Obrigação tributária acessória que surge com a 

ocorrência do fato gerador e tem por objeto o 

pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, 

suspendendo juntamente com o crédito dela 

decorrente. 

IV. Obrigação tributária acessória é a que decorre da 

legislação tributária e tem por objeto a prática ou 

abstenção de atos nela previstos, no interesse da 

Fazenda Municipal. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

17. Conforme disposto no Código Tributário Municipal 

de Lidianópolis/PR, “dos direitos da obrigação 

tributária”, assinale a alternativa incorreta. 

a) A competência tributária é delegável, independente da 

tributação das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos. 

b) Não constitui delegação de competência o cometimento 

a pessoa de direito privado de encargo ou função de 

arrecadar tributos. 

c) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física 

ou jurídica obrigada, nos termos deste Código, ao 

pagamento dos tributos e penalidades pecuniárias de 

competência do Município ou impostos por ele. 

d) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada a prática ou a abstenção de atos previstos na 

legislação tributária do Município. 

 

18. Conforme disposto no Código Tributário Municipal 

de Lidianópolis/PR, sobre o crédito tributário, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma, e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

(   ) O crédito tributário decorre da obrigação principal 

e tem a mesma natureza desta. 

(   ) As circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou garantias 

ou privilégios a ele atribuídos, ou que excluam sua 

exigibilidade afetam a obrigação tributária que lhe 

deu origem. 

(   ) O crédito tributário regularmente constituído 

somente se modifica ou se extingue, ou tem a sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

expressamente previstos neste Código. 

(   ) Fora dos casos previstos neste Código, o crédito 

tributário regularmente constituído não pode ter 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, 

na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 

garantias. 

a) V – F – F – V. 

b) F – V – V – F. 

c) V – V – F – V. 

d) V – F – V – V. 

 

19. Conforme disposto no Código Tributário Municipal 

de Lidianópolis/PR, assinale a alternativa que não 

representa um imposto e taxa integrante do sistema 

tributário municipal. 

a) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

b) Taxa de Licença. 

c) Imposto sobre de Transmissão Causa Mortis e Doação. 

d) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 

 

20. Conforme disposto no Regime Jurídico dos 

Servidores do Município de Lidianópolis/PR, das 

licenças, analise as assertivas e assinale a alternativa 

correta. 

I. Conceder-se-á ao funcionário licença para 

tratamento de saúde. 

II. Conceder-se-á ao funcionário licença à gestante. 

III. Conceder-se-á ao funcionário licença para tratar de 

interesses particulares. 

IV. Conceder-se-á ao funcionário licença para atividade 

política. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

21. Conforme disposto na Lei nº 506, de 26 de março de 

2009 do município de Lidianópolis/PR, assinale a 

alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

 “Fica modificado o Art. 81 da lei 041/93 que tem a 

seguinte redação: Ao funcionário que no 

desempenho de suas atribuições, lidar com 

numerário do município, será concedido um auxilio 

mensal correspondente a _______ no valor do 

respectivo símbolo ou nível de vencimento para 

compensar a diferença de caixa, passa a ter a 

seguinte redação: "Ao funcionário que no 

desempenho de suas atribuições, lidar com 

numerário do município, será concedido um auxilio 

mensal correspondente a ________ no valor do 

respectivo símbolo ou nível de vencimento para 

compensar a diferença de caixa.” 

a) 5% / 10% 

b) 10% / 15% 

c) 3% / 6% 

d) 6% / 12% 

 

22. Conforme disposto na Lei nº 997/2019 do município 

de Lidianópolis/PR, assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna. 

 “Art. 70. Os funcionários que trabalhem com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas, radioativas e 

com risco de vida, fazem jus a um adicional que terá 

por base o valor de _______________________, que 

será corrigido no mesmo percentual utilizado para o 

reajuste da remuneração dos servidores 

municipais.” 

a) R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) 

b) R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

c) R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 

d) R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) 

 

23. Conforme disposto na Lei nº 531, de 20 de agosto de 

2009, assinale a alternativa que representa o prazo 

que o município está autorizado a prorrogar em caso 

de licença à gestante. 

a) 60 (sessenta) dias. 

b) 30 (trinta) dias. 

c) 45 (quarenta e cinco) dias. 

d) 90 (noventa) dias. 

 

24. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 

sua rescisão, com as consequências contratuais e as 

previstas em lei ou regulamento. 

II. A rescisão do contrato não poderá ser judicial. 

III. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

IV. É permitido à Administração, no caso de concordata 

do contratado, manter o contrato, podendo assumir 

o controle de determinadas atividades de serviços 

essenciais. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

 

25. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, assinale a alternativa incorreta. 

a) Concorrência é a modalidade de licitação 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. 

b) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 

pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 

c) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico 

ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

d) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. 

 

26. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sobre a inexigibilidade, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) A licitação é inexigível nos casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem. 

b) A licitação é inexigível nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da 

situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos. 

c) A licitação é inexigível para aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 

do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 

serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

d) A licitação é inexigível quando a União tiver que intervir 

no domínio econômico para regular preços ou 

normalizar o abastecimento. 
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27. Sobre as normas complementares constantes no Art. 

100 do CTN, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. São normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos, os atos 

normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas. 

II. São normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos, as 

decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa. 

III. São normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos, as 

práticas reiteradamente observadas pelas 

autoridades administrativas. 

IV. São normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos, os 

convênios que entre si celebrem a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

28. Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

disposto na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais.   

II. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 

III. As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação após o período de 

vacância de 45 (quarenta e cinco) dias. 

IV. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado 

adesão. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

29. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 37, assinale 

a alternativa incorreta. 

a) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, aos cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei. 

b) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao o prazo de validade do 

concurso público será de até dois anos, prorrogável duas 

vezes, por igual período. 

c) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao direito de greve exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei específica. 

d) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, aos acréscimos pecuniários 

percebidos por servidor público não serão computados 

nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores. 

 

30. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, Da Educação, analise 

as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

II. É facultado às universidades admitir professores, 

técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. 

III. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo. 

IV. Compete ao Poder Público recensear os educandos 

no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

a) Somente uma assertiva está correta. 

b) Somente duas assertivas estão corretas. 

c) Somente três assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 


