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Caderno
de Prova
S6

novembro

03

3 de novembro
das 14 às 17 h
3 h de duração*
40 questões

Procurador Autárquico
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(15 questões)
2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).

Leia o texto para as questões 1 e 2.

(

) A acentuação nas palavras “pretérito”, advérbio” e “saía” justificam-se pelas seguintes normas: palavra paroxítona, palavra proparoxítona terminada em ditongo crescente e “i” do
hiato, respectivamente.
( ) Se a frase “Fiquei moço” fosse passada para o
futuro do presente, teríamos a seguinte construção: “ Ficarei moço”.
( ) “Armada” é antônimo de “frota”.
( ) Se na frase “ um vento fino franzia a tarde
tímida e lavada”, o verbo “franzir” fosse trocado
por “sacudir”, obrigatoriamente a expressão “a
tarde” deveria ser escrita assim: “à tarde”, ou seja,
com o sinal indicativo da crase no “a” que seria
a contração do artigo “a” com a preposição “a”.
( ) Os ideias de menino do narrador do texto são
comparados a barcos de papel, ou seja, se
desfizeram, não foram perenes.

Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a
tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada,
nos meus tempos felizes de menino.
Fazia, de papel, toda uma armada; e, estendendo o
meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos, sem
destino, ao longo das sarjetas, na enxurrada…
Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são
barcos de ouro os meus ideais: são feitos de papel, são
como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais… –
Que os meus barquinhos, lá se foram eles! Foram-se
embora e não voltaram mais.
Guilherme Almeida

1. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O tema do texto é a perda dos ideais.
2. O texto possui três parágrafos.
3. A primeira frase do texto está escrita no
tempo passado, especificamente, no pretérito
mais-que-perfeito.
4. Na última frase do texto há uma ênclise,
quanto à colocação pronominal. O advérbio
“embora” é a palavra que obriga essa colocação, de acordo com a norma culta.
5. As vírgulas em “Fazia, de papel, toda uma
armada” justificam-se para isolar um adjunto
adverbial deslocado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–F–V
F–V–F–F–V
F–V–F–F–F
F–F–V–V–F

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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3. Leia o texto
Lei das Águas
O Brasil é privilegiado na disponibilidade de recursos
hídricos. O País conta com 12% de toda a água doce
do planeta, tem as bacias São Francisco e Paraná e
cerca de 60% da bacia amazônica.
Enquanto, em todo o mundo, mais de 1 bilhão de
pessoas não tem acesso à água, o volume de água por
pessoa no Brasil é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU)
– de 1.700 m3/s por habitante por ano.
Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. A água não chega para todos
na mesma quantidade e regularidade. As características geográficas de cada região e mudanças de vazão
dos rios, que ocorrem devido às variações climáticas
ao longo do ano, afetam a distribuição e também o
uso indiscriminado tanto dos mananciais superficiais
quanto dos subterrâneos.
As perspectivas de escassez e degradação da qualidade da água colocaram em discussão a necessidade
de adoção do planejamento e do manejo integrado
dos recursos hídricos.
Por ser reconhecido como “País das águas”, o Brasil
busca servir de exemplo na gestão e preservação
deste bem inigualável para a humanidade. A partir
dos anos 1980, três fatores já eram foco dessa gestão:
a sustentabilidade ambiental, social e econômica; a
busca de leis mais adequadas e a formulação de políticas públicas que integrassem toda a sociedade.
Fonte: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/legislacao-e-orgaos>, acesso em 16.09.2013.
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Sobre o texto é correto afirmar.
1. O Brasil é afamado como “País das águas”.
2. O planejamento e o manejo integrado de
recuros hídricos têm origem na possibilidade
de escassez e degradação da qualidade de
água.
3. “Uso indiscriminado” corresponde a “uso sem
ordem”.
4. Na frase: “ A partir dos anos 1980, três fatores
já eram foco dessa gestão” há um pronome
demonstrativo que faz a retomada de um
termo da frase imediatamente anterior a ela.
5. Em “a busca de leis mais adequadas e a formulação de políticas públicas que integrassem
toda a sociedade”, a palavra sublinhada é pronome relativo e pode ser trocado por “os quais”
sem prejuízo para a correta redação da frase.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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4. Leia o texto
Água doce e limpa: de “dádiva” à raridade*

5. Analise as frases escritas de acordo com a norma
culta:
1. O presidente da república visitou nosso
Estado.
2. Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei desta
equipe.
3. Fazem-se reuniões de trabalho e nunca se
resolvem as questões pendentes.
4. Se veres desperdício de água, pede consciência ao infrator.
5. Nem um nem outro compareceram ao exame.
6. É necessária paciência com a recuperação da
consciência planetária.

Estudiosos preveem que em breve a água será causa
principal de conflitos entre nações. Há sinais dessa
tensão em áreas do planeta como Oriente Médio e
África. Mas também os brasileiros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotáveis, veem algumas de suas cidades sofrerem falta de água. A distribuição desigual é causa maior de problemas. Entre os
países, o Brasil é privilegiado com 12% da água doce
superficial no mundo.
Outro foco de dificuldades é a distância entre fontes
e centros consumidores. É o caso da Califórnia (EUA)
que depende para abastecimento até de neve derretida no distante Colorado. E também é o caso da
cidade de São Paulo que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar imprestáveis
para consumo as fontes próximas e tem de captar
água de bacias distantes, alterando cursos de rios e
a distribuição natural da água na região. Na última
década, a quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu 30%, mas quase dobrou a proporção de
água sem tratamento (de 3,9% para 7,2%) e o desperdício ainda assusta: 45% de toda a água ofertada pelos
sistemas públicos.
Fonte: <http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>,
acesso em 16.09.2013.

Assinale a alternativa verdadeira de acordo com o
texto.
a. ( ) Na última frase do texto há quatro verbos conjugados no modo indicativo.
b. ( ) No Brasil, a distribuição de água é paritária, já
que o país é dotado de fontes inesgotáveis
dessa dádiva da natureza.
c. ( X ) O Oriente Médio e a África são indicadores de
conflito entre nações por causa de água.
d. ( ) A frase “Há sinais dessa tensão” , se reescrita
no pretérito imperfeito, teria a seguinte redação: “Haviam sinais dessa tensão”.
e. ( ) Califórnia e Brasil têm problemas díspares em
relação à agua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas Atuais

5 questões

6. Analise o texto abaixo:
“A            passou 2012 em chamas
e            saiu chamuscado: a proximidade e as similaridades entre os dois países os
unem na desgraça. O carro bomba que explodiu em
Ashrafieh, em Beirute, foi a prova mais violenta desses
destinos entrelaçados”.
Adaptado de: Ninguém merece esses vizinhos. Veja,26/12/2012, p. 149.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Jordânia ; Israel
Argélia ; o Iraque
Mauritânia ; o Iêmen
Etiópia ; o Egito
Síria ; o Líbano
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7. Analise as afirmativas abaixo.
1. A destinação do lixo é um dos mais sérios
problemas para as cidades brasileiras.
2. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil, a geração de resíduos cresceu, de 2011
para 2012, mais do que a taxa de crescimento
da população.
3. A coleta de resíduo sólido urbano no Brasil
chega a menos de 10% da população.
4. Desde 2012, mais de 90% do lixo recolhido
nas cidades brasileiras tem destino adequado
que são os grandes lixões construídos pelas
empresas de saneamento municipais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Em abril de 2013, faleceu uma das mais importantes figuras da política internacional do século XX.
Primeira-ministra da Inglaterra, segundo seus defensores, salvou aquele país da ruína econômica. Ganhou
o apelido de “Dama de Ferro”.
Assinale a alternativa que indica a personagem a que
nos referimos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hillary Clinton
Coco Chanel
Jane Adams
Indira Gandhi
Margaret Thatcher
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9. O excesso de gastos com a Copa do Mundo, a corrupção e a crise econômica motivaram, em 2013, formidáveis manifestações populares por todo o país.
Estes protestos tiveram, entre as suas primeiras
bandeiras:
a. (
b. (
c. (

) A liberação do uso da maconha.
) A interrupção do processo do “Mensalão”.
) A derrota, no STF, da lei federal que criava o
“Passe Livre”.
d. ( X ) A luta contra o aumento das passagens de
ônibus, trem e metrô.
e. ( ) A prisão na Bolívia de torcedores do Esporte
Clube Corinthians.

10. Em 30 de abril de 2013, a rainha Beatrix abdicou ao trono em favor de seu primogênito, WillemAlexander, que se tornou o novo rei.
Assinale a alternativa que indica onde esse fato ocorreu.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Bélgica
Dinamarca
Países Baixos
Reino Unido
Alemanha

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que permite adicionar uma
impressora corretamente ao Windows 7 Professional
em português.
a. (
b. (

) Meu Computador  Propriedades
) Meu Computador  Gerenciador de
Dispositivos
c. ( ) Painel de Controle  Hardware e sons
d. ( ) Painel de Controle  Gerenciador de
Dispositivos
e. ( X ) Painel de Controle  Dispositivos e
Impressoras
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12. Em uma planilha do MS Excel 2010 em português
com 150 linhas e 30 colunas, deseja-se manter a primeira coluna sempre visível durante a edição da planilha, enquanto se rola pelo resto da planilha.
Para tanto, pode-se utilizar o recurso:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Exibição  Congelar painéis.
Página inicial  Manter visível.
Layout da página  Exibir títulos.
Layout da página  Painel de seleção.
Página inicial  Modos de exibição
personalizados.

15. O Windows 7 Professional em português possui
uma ferramenta para realização de backups denominada Backup e Restauração. Pode-se deixar o
Windows escolher de forma automática os itens que
serão incluídos no backup.
Nesta modalidade, o Windows realizará o backup dos
arquivos, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

dos que estejam na lixeira.
dos que estão na pasta Downloads.
dos armazenados na área de trabalho.
dos contidos nas pastas padrão do Windows.
dos de dados armazenados nas bibliotecas
locais.

13. Ao realizar uma busca na internet utilizando o
Google, deseja-se obter somente resultados orgânicos
cujos destinos são arquivos PDF (sem levar em consideração resultados pagos do Adwords).
Para tanto, pode-se otimizar a consulta ao Google
utilizando a(s) palavra(s)-chave:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

:pdf
filter:pdf
result:pdf
filetype:pdf
target:pdf

14. A forma correta de remover um aplicativo instalado no Windows 7 Professional em português, com
segurança e seguindo as boas práticas e recomendações do Windows, é:
a. ( ) Remover a pasta do aplicativo.
b. ( X ) Painel de Controle  Programas e Recursos.
c. ( ) Painel de Controle  Remover Softwares e
Programas.
d. ( ) Botão direito sobre o ícone do aplicativo 
Enviar para a lixeira.
e. ( ) Editar o registro do Windows e remover as
entradas do aplicativo.
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Conhecimentos Específicos
16. Com fundamento na Constituição Federal de
1988, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65 anos.
b. ( ) Para concorrerem a outros cargos, os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até três meses antes do pleito.
c. ( ) Os analfabetos não podem votar ou ser
votados.
d. ( ) A lei que alterar o processo eleitoral somente
entrará em vigor no primeiro dia do ano subsequente ao da data de sua publicação.
e. ( X ) Constituem condições de elegibilidade, dentre outras, a nacionalidade brasileira, o pleno
exercício dos direitos políticos e a filiação
partidária.

17. Assinale a alternativa correta, considerando o
que dispõe a Constituição Federal de 1988.
a. ( ) O prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, improrrogável.
b. ( X ) É permitida a acumulação remunerada de
dois cargos públicos de professor quando
houver compatibilidade de horários.
c. ( ) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
d. ( ) A proibição de acumular cargos públicos
não se estende a empregos e funções, nem
abrange autarquias, fundações, empresas
públicas ou sociedades de economia mista.
e. ( ) Aplica-se aos servidores públicos o direito dos
trabalhadores ao seguro-desemprego, em
caso de desemprego involuntário.
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(25 questões)

18. O Advogado-Geral da União é um cargo de livre
nomeação pelo Presidente da República, ocupado por
cidadão que preencha os seguintes requisitos:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Vinte e um anos de idade; notável conhecimento técnico; reconhecida idoneidade moral.
( ) Trinta anos de idade; notável conhecimento
técnico; reconhecida idoneidade moral.
( ) Trinta anos de idade; notável saber jurídico;
reconhecida idoneidade moral.
( ) Trinta e cinco anos de idade; notável conhecimento técnico; reputação ilibada.
( X ) Trinta e cinco anos de idade; notável saber
jurídico; reputação ilibada.

19. A respeito dos princípios orçamentários, assinale
a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O princípio da universalidade estabelece que
o orçamento deve ser único.
( ) O princípio da programação prevê a periodicidade anual do orçamento, coincidindo exercício financeiro com o ano civil.
( ) Pelo princípio da programação, todas as parcelas de receitas e despesas devem constar no
orçamento.
( X ) Conforme o princípio da exclusividade, a lei
orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa.
( ) De acordo com o princípio da transparência
orçamentária, todo subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a
tributos, só poderá ser concedido mediante
lei específica.
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20. Assinale a alternativa correta a respeito do
Controle da Administração Pública.
a. ( ) É legítima a exigência de depósito prévio para
admissibilidade de recurso administrativo.
b. ( ) O Controle externo da Administração Pública
compete ao Poder Judiciário, com auxílio do
Tribunal de Contas.
c. ( X ) O controle administrativo diz-se externo
quando exercido por um dos Poderes
sobre outro, como também o controle da
Administração Direta sobre a Indireta.
d. ( ) O pedido de reconsideração é aquele pelo
qual o interessado provoca o reexame de um
ato administrativo pela autoridade imediatamente superior àquela que o emitiu.
e. ( ) O Poder Judiciário pode examinar os atos
da Administração Pública sob os aspectos
da legalidade, da moralidade e do mérito
administrativo.

23. Nos termos da Lei no 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

21. A respeito das entidades da Administração
Indireta:
Somente por lei específica poderá ser criada
(              ) e autorizada a instituição de (              ).
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

autarquia ; empresa pública
empresa pública ; autarquia
fundação pública ; empresa pública
sociedade de economia mista ; autarquia
fundação pública ; sociedade de economia
mista

) É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição.
( ) As licitações ocorrerão em sigilo, sendo invioláveis e inacessíveis ao público todos os atos
de seu procedimento.
( ) É possível a realização de procedimento licitatório mediante combinação de duas ou mais
modalidades legalmente previstas.
( ) Na hipótese de consórcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, preferencialmente, à empresa
brasileira.
( X ) A administração poderá contratar diretamente com instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não
tenha fins lucrativos.

24. De acordo com a Lei de licitações e contratos da
Administração Pública, não constitui cláusula necessária em todo contrato aquela que estabeleça:
a. (
b. (
c. (

) Os casos de rescisão.
) O objeto e seus elementos característicos.
) O regime de execução ou a forma de
fornecimento.
d. ( X ) O oferecimento de fiança bancária, como
garantia da proposta.
e. ( ) Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das
multas.

22. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
privativo de brasileiro nato o cargo de:

25. De acordo com o Código Tributário Nacional,
extinguem o crédito tributário:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )
( )

Deputado Federal.
Senador da República.
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Governador de Estado.
Ministro de Estado.

(
(
(
(

)
)
)
)

A compensação e a anistia.
A transação e a moratória.
A prescrição e o parcelamento.
A isenção e a decisão judicial passada em
julgado.
e. ( X ) A remissão e a conversão de depósito em
renda.
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26. De acordo com a Lei no 10.520, de 17 de julho
de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) É vedada a exigência de garantia de proposta
no pregão.
b. ( ) A fase preparatória do pregão iniciará com a
convocação dos interessados.
c. ( ) A validade das propostas será de 30 dias, se
outro prazo não estiver fixado no edital.
d. ( ) Para julgamento e classificação das propostas,
será adotado o critério de menor técnica.
e. ( ) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado da publicação do aviso, não
será inferior a 5 dias úteis.

29. Assinale a alternativa correta sobre prescrição e
decadência, com base no Código Civil brasileiro.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Prescreve em cinco anos a pretensão de reparação civil.
( ) Os prazos de prescrição podem ser alterados
por conveniência das partes.
( ) A prescrição deve ser alegada em primeiro
grau de jurisdição, sob pena de preclusão.
( X ) Não corre a prescrição pendendo ação de
evicção.
( ) Não pode o juiz, de ofício, conhecer da decadência legalmente estabelecida.

30. Assinale a alternativa correta, considerando o
disposto no Código Tributário Nacional.
a. (

27. Com fundamento no Código Civil brasileiro, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os direitos da personalidade, sem exceção,
são intransmissíveis e irrenunciáveis.
b. ( X ) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico
ou a intervenção cirúrgica.
c. ( ) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
d. ( ) É válida, com objetivo científico ou altruístico,
a disposição onerosa do próprio corpo para
depois da morte.
e. ( ) São incapazes, relativamente a certos atos, ou
à maneira de exercê-los, os que não tiverem,
por enfermidade ou deficiência mental, necessário discernimento para a prática desses atos.

28. Conforme a Lei Municipal no 3.568/13, que amplia a
estrutura administrativa da Empresa Municipal de Água
e Saneamento (EMASA), a Assessoria Jurídica compreende Órgão de Apoio vinculado diretamente ao:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Diretor-Geral.
Diretor-Técnico.
Diretor de Administração e Finanças.
Conselho de Administração.
Presidente.
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b.
c.

d.

e.

) A capacidade tributária passiva decorre da
capacidade civil das pessoas naturais.
( ) A autoridade administrativa não pode recusar
o domicílio eleito pelo contribuinte.
( X ) O sujeito passivo da obrigação acessória é a
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
( ) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
responsável quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
( ) Tem-se a obrigação tributária subsidiária em
relação às pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato
gerador.

31. De acordo com a Lei Municipal no 2.498/05, que
cria a Empresa Municipal de Saneamento de Balneário
Camboriú, a entidade está obrigada a investir em programas de preservação e recuperação ambiental pelo
menos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1% de sua receita líquida anual.
2% de sua receita líquida anual.
10% de sua receita líquida anual.
1% de sua arrecadação bruta anual.
10% de sua arrecadação bruta anual.

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

32. Nos termos da Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar sobre os impostos municipais:
a. ( ) O IPTU poderá ser progressivo em razão do
tamanho do imóvel.
b. ( X ) O ITBI compete ao Município da situação do
bem.
c. ( ) Cabe à lei ordinária fixar as alíquotas máximas
e mínimas do ISS.
d. ( ) O IPTU não poderá ter alíquotas diferentes de
acordo com a localização do imóvel.
e. ( ) Cabe à lei complementar definir os contribuintes e disciplinar o regime de compensação do ISS.

34. Com base na Lei no 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.
33. De acordo com a Lei no 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Compreende-se por resíduos de limpeza
urbana os originários de atividades domésticas em residências urbanas.
b. ( ) Entende-se por reciclagem o processo
de aproveitamento dos resíduos sólidos
sem sua transformação biológica, física ou
físico-química.
c. ( X ) A União elaborará, sob a coordenação
do Ministério do Meio Ambiente, o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência
por prazo indeterminado e horizonte de 20
anos, a ser atualizado a cada 4 anos.
d. ( ) São instrumentos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, exclusivamente, os planos
de resíduos sólidos, o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária,
e os incentivos fiscais, financeiros e creditícios.
e. ( ) Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, reciclagem, reutilização, tratamento dos resíduos sólidos, redução
e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

) Os Municípios definirão os parâmetros mínimos para a potabilidade da água.
( ) Os recursos hídricos integram os serviços
públicos de saneamento básico.
( ) A estrutura de remuneração e cobrança dos
serviços públicos de saneamento básico não
poderá levar em consideração a capacidade
de pagamento dos consumidores.
( ) Os reajustes de tarifas de serviços públicos de
saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 24 meses.
( X ) Os serviços poderão ser interrompidos pelo
prestador na hipótese de negativa do usuário
em permitir a instalação de dispositivo de
leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito.

35. Nos termos da Lei Municipal no 3.428/12, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
(PCCR) do Poder Executivo, da Administração Direta,
das Autarquias e das Fundações, institui novos Padrões
de Vencimento e estabelece normas gerais de enquadramento, é correto afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Servidor estável é aquele habilitado em concurso público e empossado no cargo.
( ) Constitui requisito básico para investidura em
cargo público a idade mínima de 16 anos.
( X ) O servidor de carreira, quando nomeado para
cargo comissionado, poderá optar entre a
remuneração da função para a qual foi nomeado ou aquela do cargo efetivo.
( ) Compreende-se como vencimentos a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público,
com valor fixado em lei.
( ) O período aquisitivo para obtenção de um
nova promoção horizontal pelo servidor iniciará a partir do ano seguinte ao da promoção
anterior.
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36. Conforme a Lei Municipal no 2.498/05, que cria
a Empresa Municipal de Saneamento de Balneário
Camboriú, assinale a alternativa incorreta.

38. Não é instrumento de execução da política municipal de meio ambiente estabelecida na Lei Orgânica
do Município de Balneário Camboriú:

a. ( ) A Diretoria da EMASA fica autorizada a aplicar,
no mercado financeiro, as disponibilidades
financeiras, quando houver.
b. ( X ) Os convênios, contratos, concessões, cessões,
acordos e ajustes celebrados pela EMASA
independem de autorização legislativa.
c. ( ) Dentre outras fontes autorizadas por Lei, a
receita da EMASA provém do produto de juros
sobre depósitos bancários e outras rendas
patrimoniais.
d. ( ) É vedado à EMASA conceder isenção ou redução de taxas e da remuneração dos serviços
prestados.
e. ( ) A EMASA exercerá a sua ação em todo o
Município de Balneário Camboriú, competindo-lhe com exclusividade promover levantamentos e estudos econômico-financeiros
relacionados a projetos de Saneamento básico.

a. (
b. (
c. (

37. Com fundamento na Lei Municipal no 223/1973,
que institui o Código Tributário do Município de
Balneário Camboriú, assinale a alternativa incorreta
a respeito do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
a. ( X ) A base de cálculo do imposto é o valor venal
do imóvel, ao qual se aplica a alíquota da 1%.
b. ( ) Considera-se ocorrido o fato gerador, para
todos os efeitos legais, em 1º de janeiro de
cada ano.
c. ( ) O contribuinte do imposto é o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor do terreno a qualquer título.
d. ( ) Gozará de desconto de 10% do valor total
do imposto o contribuinte que efetuar o seu
pagamento antecipado e de uma só vez.
e. ( ) O imposto será lançado independentemente
de irregularidades dos títulos de propriedade,
domínio útil ou posse de terreno.
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) A sinalização ecológica.
) O tombamento de bens.
) A fixação de normas e padrões municipais
como condição para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras.
d. ( X ) A realização de programas de apoio e conscientização da população, como forma de
difundir os princípios e objetivos da proteção
ambiental.
e. ( ) A criação de unidades de conservação tais
como áreas de preservação permanente, de
proteção ambiental, de relevante interesse
ecológico ou cultural, parques municipais e
reservas biológicas e estações ecológicas.

39. De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Balneário Camboriú, é correto afirmar sobre a
Administração Direta do Município:
a. ( X ) Os auxiliares diretos do Prefeito deverão apresentar declaração de bens no ato da posse e
no término do exercício do cargo.
b. ( ) São auxiliares diretos do Prefeito exclusivamente os Secretários Municipais.
c. ( ) Os cargos auxiliares diretos do Prefeito são de
provimento efetivo.
d. ( ) É condição essencial para a investidura no
cargo de Secretário ser maior de dezoito anos.
e. ( ) Compete aos Secretários Municipais expedir
decretos referentes aos serviços direto ou
indireto do município.

40. Nos termos da Lei Municipal no 3.568/13, que
amplia a estrutura administrativa da Empresa
Municipal de Água e Saneamento (EMASA), não constitui atribuição do cargo de assessor jurídico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Elaborar pareceres diversos.
Planejar, dirigir e controlar licitações.
Executar a cobrança judicial da dívida ativa.
Assessorar os Diretores em questões jurídicas.
Acompanhar as prestações de contas junto ao
Tribunal de Contas.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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