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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões 01 a
10:
Escutar música clássica tem algum benefício
real?
Clemency Burton-Hill *Para a BBC Culture
14 julho 2018
Somos uma espécie que produz música - sempre
fomos, sempre seremos. Também somos uma
espécie de intercâmbio musical: muito antes de
adolescentes apaixonados trocarem suas playlists,
ou o serviço de streaming nos permitir compartilhar
nossas faixas favoritas, já nos comunicávamos e
nos conectávamos através da música.
Evoluímos como humanos ao nos reunir ao redor
da fogueira depois de um longo dia de caça e
coleta para cantar canções e contar histórias com
músicas. Era isso que nossos ancestrais faziam; é
assim que eles davam sentido ao mundo; foi assim
que eles aprenderam a ser.
Esse é um impulso ainda fundamental sobre quem
somos. Hoje, no entanto, nossas vidas modernas
estão desintegradas e exauridas em um grau
sem precedentes. Quem tem o luxo de encontrar
tempo todo dia para prestar total atenção a uma
determinada música? E, por outro lado, talvez nunca
tenhamos precisado tanto do espaço emocional que
a música - especialmente a clássica - nos oferece.
Pesquisas científicas vêm mostrando que atos
de autocuidado trazem benefícios indescritíveis
à nossa saúde mental e nosso bem-estar, mas
pessoalmente nunca consegui manter, por exemplo,
uma meditação ou ioga regularmente.
Nunca vou à academia, não importa o quão
nobres sejam minhas intenções. Eu funciono
essencialmente à base de café e açúcar. Sempre
deixo a declaração do meu imposto de renda
para o final do prazo. Todo ano defino metas que
não consigo cumprir - e com isso fico ainda mais
estressada. Tenho certeza de que não estou
sozinha (pelo menos é o que espero).
Mas na realidade até eu tenho a disciplina para, em
alguns minutos por dia, pôr meus fones de ouvido,
escutar uma única peça musical e me transformar.
Embora tenha tocado o violino desde a infância e
trabalhado escrevendo e apresentando programas
de música clássica, só entendi o efeito milagroso do
contato diário com essa música depois de dois anos
particularmente difíceis.
Dores
pessoais,
malabarismos
entre
as
incompatíveis demandas de uma carreira freelancer
implacável e uma criança enérgica; um permanente
sentimento de estar à beira do esgotamento
enquanto dizia ao mundo “está tudo bem!” - nem
é preciso dizer que estava num estado pouco
saudável. No entanto, nenhuma das soluções que

experimentei teve efeito. Exceto a música.
Quando tornei meu hábito musical um ritual diário,
comecei a me sentir menos ansiosa quase que
imediatamente. Fiz uma curadoria mensal com uma
peça clássica por dia. Entrar no metrô e apertar o
play em vez de automaticamente ser sugada pelas
redes sociais parecia me estabilizar espiritualmente.
Eu comecei a esperar ansiosamente por isso. E me
ocorreu que, se eu posso me beneficiar de uma
forma tão significativa com esse pequeno mas
poderoso hábito de “manutenção da alma”, então
outros também poderiam.
Acredito que os maiores trabalhos musicais são
motores de empatia; eles nos permitem viajar sem
nos deslocar: para outras vidas, idades, almas. Eles
também são robustos: encaixam-se na nossa vida
multitarefa, nossa vida real. Então não questione se
você tem as “credenciais” certas para se tornar um
aficionado por música clássica ou se está ouvindo
“de forma correta”. Confie em mim, o único critério
é ter orelhas.
Você pode ouvir a playlist enquanto se desloca;
levá-la para uma caminhada; colocá-la ao fundo
quando prepara o café da manhã de seus filhos ou
os leva à escola; faça dela sua trilha sonora para
preparar o jantar, beber ou relaxar, para quando
lavar ou passar a roupa, quando ler seus emails;
tudo o que você precisa fazer é apertar o play.
Acredito que há poucos momentos da vida que a
música não consiga complementar. Isso é música
para se viver - para viver sua melhor vida.

(Trecho adaptado. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/vert-cul-44283069)
Clemency Burton-Hill, apresentadora da BBC Radio
3, é autora do livro ‘Year of Wonder - Classical
Music for Everyday’ (Ano de Fascinação - Música
Clássica para Todos os Dias, em tradução livre), em
que apresenta compositores e suas obras, desde a
era medieval até os dias atuais, com sugestões de
músicas a serem escutadas a cada dia do ano.
01.

De acordo com o texto:

a) A música associada a atividades físicas reduziu a
ansiedade da autora.
b) Qualquer pessoa pode beneficiar-se com a
audição de música clássica, afirma a autora.
c) Para aproveitar dos benefícios da música clássica
é preciso ouvi-la em um lugar calmo e tranquilo.
d) Todos, atualmente, dedicam um momento de
concentração e meditação sobre uma determinada
música.
________________________________________
02.
O exemplo pré-histórico citado no início do
segundo parágrafo confirma que:
1

a) O hábito da música era muito simples e sem
sentido.
b) A evolução da música só trouxe benefícios.
c) A música sempre foi uma forma de comunicação
e interatividade.
d) Cantar canções era uma forma de distrair as
crianças.
________________________________________
03.
“Entrar no metrô e apertar o play em vez de
automaticamente ser sugada pelas redes sociais
parecia me estabilizar espiritualmente.”
Assinale a alternativa CORRETA quanto
classificação dos elementos do período acima.

à

a) No metrô: adjunto adverbial.
b) Automaticamente: adjunto adnominal.
c) Sugada: objeto direto.
d) Sociais: sujeito.
________________________________________
04.
Acredito que os maiores trabalhos musicais
são motores de empatia; eles nos permitem viajar
sem nos deslocar: para outras vidas, idades,
almas. Eles também são robustos: encaixam-se na
nossa vida multitarefa, nossa vida real. Então não
questione se você tem as “credenciais” certas para
se tornar um aficionado por música clássica ou se
está ouvindo “de forma correta”. Confie em mim, o
único critério é ter orelhas.
Assinale a alternativa CORRETA quanto aos sinais
de pontuação do trecho destacado.
a) As aspas destacam termos estrangeiros.
b) O ponto e vírgula encerra uma oração absoluta.
c) Ambos os dois pontos marcam início de fala.
d) A vírgula separa elementos de uma lista em
“vidas, idades, almas”.
________________________________________
05.
Você pode ouvir a playlist enquanto se
desloca; levá-la para uma caminhada; colocá-la ao
fundo quando prepara o café da manhã de seus
filhos ou os leva à escola;
Em “levá-la para uma caminhada; colocá-la ao
fundo quando prepara o café da manhã de seus
filhos”, os pronomes oblíquos estabelecem coesão
referencial com:
a) Música clássica.
b) Playlist.
c) Trilha sonora.
d) Serviço de streaming.
________________________________________
06.
Quem tem o luxo de encontrar tempo todo
dia para prestar total atenção a uma determinada
música? E, por outro lado, talvez nunca tenhamos
precisado tanto do espaço emocional que a música
- especialmente a clássica - nos oferece.

A respeito da flexão verbal, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) “Tem” está flexionado no presente do indicativo.
b) “Oferece” está flexionado no presente do
indicativo.
c) “Tenhamos” está flexionado no presente do
subjuntivo.
d) “Prestar” está flexionado no pretérito perfeito.
________________________________________
07.
Assinale a alternativa em que a palavra está
CORRETAMENTE grafada com hífen.
a) Dia-a-dia.
b) Mal-entendido.
c) Mal-de-Alzheimer.
d) Fim-de-semana.
________________________________________
08.
“Hoje, NO ENTANTO, nossas vidas
modernas estão desintegradas e exauridas em um
grau sem precedentes.”
Assinale a alternativa cujo elemento que pode
substituir sem prejuízo gramatical nem de sentido o
que está destacado no excerto acima.
a) Ainda que.
b) Portanto.
c) Entretanto.
d) Porquanto.
________________________________________
09.
Assinale a alternativa em que a crase é
facultativa.
a) Trazem benefícios indescritíveis à nossa saúde
mental.
b) Nunca vou à academia.
c) Eu funciono essencialmente à base de café e
açúcar.
d) Enquanto os leva à escola.
________________________________________
10.
“Pesquisas científicas vêm mostrando que
atos de autocuidado trazem benefícios indescritíveis
à nossa saúde mental e nosso bem-estar.”
Assinale
a
alternativa
que
classifica
CORRETAMENTE a oração subordinada do
período acima.
a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
b) Oração Subordinada Substantiva Completiva
nominal.
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
d) Oração Subordinada Substantiva Objetiva
Indireta
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QUESTÕES
11
A
14
MATEMÁTICA
________________________________________
11.

Qual a área do triângulo retângulo a seguir?

Considere:

,

e

b) .
.

c)
d)

.

_________________________________________
QUESTÕES 15 A 18 - CONHECIMENTOS GERAIS

.

15.
Leia a matéria jornalística a seguir, a respeito
das eleições presidenciais deste ano no Brasil,
e assinale a alternativa que contém o nome que
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

a)
b)
c)
d)
_________________________________________
12.
Qual o resultado do produto entre os valores
da solução do sistema de equações a seguir?

a) +6.
b) +3.
c) +8.
d) –12.
_________________________________________
13.
Sobre os números Naturais, qual das
alternativas a seguir é VERDADEIRA?
a) A soma entre dois números Naturais não
necessariamente resulta em um número Natural.
b) A subtração entre dois números Naturais pode
resultar em um número Natural.
c) A multiplicação entre dois números Naturais não
resulta em um número natural.
d) A divisão entre dois números Naturais sempre
resulta em um número Natural.
_________________________________________
14.
Qual o resultado da simplificação da
expressão

a)

.

?

“A decisão foi de última hora, mas o PCdoB definiu
que não vai mais levar o nome da deputada estadual
_______________ às urnas como candidata própria
da legenda à Presidência da República. Ao invés
disso, o partido resolveu apoiar o PT nas eleições
2018. Segundo o acordo firmado entre o PT e o
PCdoB, ela irá viajar o país ao lado do candidato
Fernando Haddad, que foi escolhido como vice oficial
da chapa petista. Se a candidatura de Lula for aceita
pela Justiça, ela tomará o lugar de Haddad como
vice. Se Lula for barrado, ela e Haddad formarão a
chapa ‘plano B’ da campanha petista”.
(iG São Paulo, 06/08/18, com adaptações).
a) Marina Silva
b) Dilma Rousseff
c) Gleisi Hoffmann
d) Manuela D’Ávila
_________________________________________
16.
O Supremo Tribunal Federal (STF) é o
órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil, e a
ele compete sobretudo a guarda da Constituição.
A respeito da atual composição do STF, assinale a
alternativa que NÃO indica um de seus membros.
a) Alexandre de Moraes.
b) Cármen Lúcia.
c) José Eduardo Cardozo.
d) Gilmar Mendes.
_________________________________________
17.
Analise o trecho a seguir e assinale alternativa
que NÃO apresenta uma das características do
conceito de direitos humanos.

“Os direitos humanos visam proteger indivíduos e
grupos contra ações que interferem nas liberdades
fundamentais e na dignidade humana. Eles estão
expressos em tratados, no direito internacional
consuetudinário, conjuntos de princípios e outras
modalidades do Direito. A legislação de direitos
humanos obriga os Estados a agir de uma
determinada maneira e proíbe os Estados de se
envolverem em atividades específicas. No entanto,
a legislação não estabelece os direitos humanos.
3

Os direitos humanos são direitos inerentes a cada
pessoa simplesmente por ela ser um humano”.
(Site Oficial da ONU, 2018, com adaptações)
a) Os direitos humanos estão fundados sobre o
respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa.
b) Uma de suas características é a universalidade,
isto é, são aplicados de forma igual e sem
discriminação a todas as pessoas.
c) Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém
pode ser privado de seus direitos humanos; mas
eles podem ser limitados em situações específicas.
d) O direito à liberdade não pode ser restringido
em nenhuma condição, mesmo se uma pessoa for
considerada culpada por um crime, com o devido
processo legal.
________________________________________
18.
De acordo com o chamado Relatório
Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o
conceito de desenvolvimento sustentável pode
ser definido como “o desenvolvimento que satisfaz
as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades”. A este respeito, assinale
a alternativa que NÃO contém um dos princípios
fundamentais deste conceito.
a) Eficiência econômica.
b) Justiça social.
c) Estagnação tecnológica.
d) Prudência ecológica.
________________________________________
QUESTÕES 19 A 40
ESPECÍFICOS

-

CONHECIMENTOS

19.
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
de Rio Negro, previstos no art. 63, são direitos dos
servidores municipais, entre outros:
I. Gratificação natalina, com base na remuneração
integral.
II. Repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos.
III. Adicionais por tempo de serviço na forma da lei.
IV. Promoção, observando-se rigorosamente os
critérios de merecimento e meritocracia.
V. Gratificação por alcance em metas e resultados.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão incorretas as afirmativas IV e V apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV apenas.
d) Estão incorretas as afirmativas III e V apenas.

20.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Negro,
referente aos requisitos básicos necessários para
ingresso ao serviço público (art. 7º):
a) Ter a nacionalidade brasileira ou ser
naturalizado brasileiro.
b) Estar em gozo dos direitos políticos.
c) Ter idade mínima de 18 anos.
d) Ter Declaração negativa de antecedentes
criminais.
______________________________________
21.
Sobre o cargo do Prefeito, segundo a Lei
Orgânica do Município de Rio Negro, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O subsídio do Prefeito não será inferior à maior
remuneração percebida por servidor público
municipal, observando o limite previsto no inciso
XI do artigo 37 da Constituição Federal.
b) O prefeito não poderá exercer cargo, função
ou emprego na administração centralizada ou
autarquia da União, Estado ou Município.
c) O prefeito nunca poderá se afastar para tratar
de interesses particulares.
d) O prefeito não poderá fixar residência fora do
município.
______________________________________
22.
É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
entre outras:
I. Zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público.
II. Cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
III. Estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito.
IV. Legislar concorrentemente sobre a proteção à
infância e à juventude.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) São verdadeiras as afirmativas I e II apenas.
b) São verdadeiras as afirmativas I, II e III apenas.
c) Todas afirmativas são verdadeiras.
d) São verdadeiras as afirmativas I, II e IV apenas.
______________________________________
23.
Segundo a Constituição Federal de 1988,
assinale a única alternativa INCORRETA, sobre
o que compete ao Município:
a) Manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, programas de educação
infantil e de ensino fundamental.
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b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
c) Legislar concorrentemente sobre florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.
d) Prestar, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
________________________________________
24.
Está previsto no Art. 201 da Constituição
Federal, que a previdência Social atenderá:
I. Cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada.
II. Proteção à maternidade, especialmente à
gestante.
III. Proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário.
IV. Salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda.
V. Pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está incorreta.
c) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
________________________________________
25.
Qual das alternativas a seguir NÃO se
trata de um requisito para a concessão do auxílio
reclusão:
a) É um benefício devido apenas aos dependentes
do segurado do INSS preso em regime fechado
ou semiaberto, durante o período de reclusão ou
detenção.
b) Para que os dependentes tenham direito, é
necessário que o último salário recebido pelo
trabalhador esteja dentro do limite previsto pela
legislação (atualmente, R$ 1.319,18).
c) O segurado instituidor não pode estar recebendo
salário, nem outro benefício do INSS.
d) O segurado instituidor deve ter bom
comportamento carcerário.
________________________________________
26.
São direitos Constitucionais referentes à
Previdência Social, EXCETO:
a) Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do
segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.
b) A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.

c) É autorizada a filiação ao regime geral de
previdência social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de regime próprio
de previdência.
d) É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.
________________________________________
27.
A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I. Soberania nacional.
II. Propriedade pública.
III. Função social da propriedade.
IV. Regulação do mercado.
V. Defesa do consumidor.
VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação.
VII. Redução das desigualdades regionais e sociais.
VIII. Busca do pleno emprego.
IX. Tratamento favorecido para as empresas de
internacionais constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País.
Sobre o art. 170 da Constituição federal, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Estão corretas todas as afirmativas.
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III, V, VI e VIII
apenas.
c) Estão incorretas as afirmativas II, IV e IX apenas.
d) Estão incorretas as afirmativas IV, VII e IX apenas.
________________________________________
28.
Segundo o Art. 177 da Constituição Federal
de 1988, constituem monopólio da União EXCETO:
a) A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
b) A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.
c) O transporte marítimo do petróleo bruto de origem
nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem assim o transporte, por
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e gás natural de qualquer origem.
d) Os serviços postais.
________________________________________
29.
Sobre atos ilícitos no Direito Civil Brasileiro,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Comete ato ilícito aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral.
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b) Comete ato ilícito, aquele que promover a
deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a
lesão a pessoa, mesmo com o intuito de remover
perigo iminente.
c) Não comete ato ilícito, os praticados em legítima
defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido
d) Comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
________________________________________
30.
Assinale a alternativa que NÃO impede ou
suspende a Prescrição no Direito Civil:
a) Mesmo que a ação seja divisível, torna-se
suspensa a prescrição em favor dos credores
solidários, quando suspensa em favor de outro
credor.
b) Entre os cônjuges, na constância da sociedade
conjugal.
c) Contra os incapazes, relacionados no art. 3º do
Código Civil.
d) Contra os ausentes do País em serviço público
da União, dos Estados ou dos Municípios.
________________________________________
31.
O
conforme

processo
Art. 313 do

será
suspenso,
CPC, entre outras:

33.
NÃO se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
a) As ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos.
b) Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não exceder o valor
de 60 salários-mínimos.
c) As causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias
e fundações públicas a eles vinculadas.
d) As causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
________________________________________
34.
Para os efeitos do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana, entendese como zona urbana a definida em lei municipal;
observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:

Assinale a alternativa CORRETA:

I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de
águas pluviais.
II. Abastecimento de água.
III. Sistema de esgotos sanitários.
IV. Rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar.
V. Escola primária ou posto de saúde a uma
distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.
VI. Atendimento por transporte público.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente a afirmativa IV está incorreta.
________________________________________
32.
Assinale a alternativa CORRETA sobre
execução contra a fazenda pública.

a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente a afirmativa VI está incorreta.
________________________________________
35.
Sobre a contribuição de melhoria, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) O prazo para opor embargos, na execução
fundada em título extrajudicial contra a fazenda
pública será de 60 dias, após citação.
b) Não opostos embargos ou transitada em julgado
a decisão que os rejeitar, expedir-se-á intimação ao
órgão para pagamento em 10 dias.
c) Nenhuma das alternativas está correta.
d) Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como
defesa no processo de conhecimento.

a) Por ocasião do respectivo lançamento, cada
contribuinte deverá ser notificado do montante
da contribuição, da forma e dos prazos de seu
pagamento e dos elementos que integram o
respectivo cálculo.
b) A contribuição relativa a cada imóvel será
determinada pelo rateio da parcela do custo da
obra pelos imóveis situados na zona beneficiada
em função dos respectivos fatores individuais de
valorização.

I. Pela morte ou pela perda da capacidade
processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador.
II. Pela convenção das partes.
III. Pela arguição de impedimento ou de suspeição.
IV. Pela admissão de incidente de resolução de
demandas repetitivas.
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c) Publicação prévia dos seguintes elementos: a)
memorial descritivo do projeto; b) orçamento do custo
da obra; c) determinação da parcela do custo da obra
a ser financiada pela contribuição; d) delimitação
da zona beneficiada; e) determinação do fator de
absorção do benefício da valorização para toda a
zona ou para cada uma das áreas diferenciadas,
nela contidas.
d) A contribuição de melhoria poderá ser cobrada
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal.
_________________________________________
36.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre
consórcios públicos:
a) O consórcio público poderá firmar convênios,
contratos, acordos de qualquer natureza, receber
auxílios, contribuições e subvenções sociais ou
econômicas de outras entidades e órgãos do governo
b) O consórcio público poderá nos termos do
contrato de consórcio de direito público, promover
desapropriações e instituir servidões nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública, ou
interesse social, realizada pelo Poder Público
c) O consórcio público poderá ser contratado pela
administração direta ou indireta dos entes da
Federação consorciados, dispensada a licitação.
d) Os consórcios públicos não poderão outorgar
concessão, permissão ou autorização de obras ou
serviços públicos.
_________________________________________
37.
São legitimados como interessados no
processo administrativo:
a) Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como
titulares de direitos ou interesses individuais ou no
exercício do direito de representação.
b) Os cônjuges, independentes de procuração.
c) As organizações e associações representativas,
no tocante a direitos e interesses coletivos.
d) Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm
direitos ou interesses que possam ser afetados pela
decisão a ser adotada.
_________________________________________
38.
Assinale a alternativa CORRETA. No caso de
extinção de RPPS – Regime Próprio de Previdência
Social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os
Municípios terão a obrigação de:
a) Assumirão integralmente a responsabilidade pelo
pagamento dos benefícios concedidos durante a
sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos
requisitos necessários a sua concessão foram
implementados anteriormente à extinção do regime
próprio de previdência social.

b) Assumirão integralmente a responsabilidade
pelo pagamento dos benefícios concedidos
durante a sua vigência, sendo os benefícios cujos
requisitos necessários a sua concessão foram
implementados anteriormente à extinção do regime
próprio de previdência social, de responsabilidade
do Regime Geral da Previdência Social.
c) Transmitirão os beneficiários do RPPS para
responsabilidade do RGPS, devendo fazer
confissão de dívida dos períodos arrecadados
durante a vigência do RPPS.
d) Assumirão juntamente com o fundo do RGPS
pelo pagamento dos benefícios concedidos e que
teriam direitos a concessão durante a vigência do
RPPS.
________________________________________
39.
Sobre
a
apropriação indébita
previdenciária,
assinale
a
alternativa
INCORRETA, sabendo que ocorre quando
deixa-se de repassar à previdência social as
contribuições recolhidas dos contribuintes, no
prazo e forma legal ou convencional: Pena reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
a) É extinta a punibilidade se o agente,
espontaneamente, declara, confessa e efetua
o pagamento das contribuições, importâncias
ou valores e presta as informações devidas à
previdência social, na forma definida em lei ou
regulamento, antes do início da ação fiscal.
b) É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena
ou aplicar somente a de multa se o agente for
primário e de bons antecedentes, desde que, tenha
promovido, após o início da ação fiscal e antes de
oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição
social previdenciária, inclusive acessórios.
c) É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou
aplicar somente a de multa se o agente for primário
e de bons antecedentes, desde que, o valor das
contribuições devidas, inclusive acessórios,
seja igual ou inferior àquele estabelecido pela
previdência social, administrativamente, como
sendo o mínimo para o ajuizamento de suas
execuções fiscais.
d) É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou
aplicar somente a de multa se o agente for primário
e de bons antecedentes, desde que, a apropriação
de coisa havida por erro ou falha de sistema.
________________________________________
40.
Sobre a Contagem Recíproca de Tempo de
Serviço, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Não será admitida a contagem em dobro ou em
outras condições especiais.
b) O tempo contribuído após ingresso no RPPS,
como segurado facultativo no RGPS será utilizado
somente para aposentadoria no RGPS.
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c) Não será contado por um sistema o tempo de
serviço utilizado para concessão de aposentadoria
pelo outro.
d) É vedada a contagem de tempo de serviço
público com o de atividade privada, quando
concomitantes.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 24/09/2018.
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