
ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

Guarda MuniCiPal

	 VoCê reCebeu sua folha de resPostas e este Caderno Con-
tendo 50 questões objetiVas.

	 Confira seu noMe e núMero de insCrição iMPressos na CaPa 
deste Caderno.

	 leia CuidadosaMente as questões e esColha a resPosta que 
VoCê Considera Correta.

	 resPonda a todas as questões.

	 Marque, na folha interMediária de resPostas, loCalizada no 
Verso desta PáGina, a letra CorresPondente à alternatiVa 
que VoCê esColheu.

	 transCreVa Para a folha de resPostas, CoM Caneta de 
tinta azul ou Preta, todas as resPostas anotadas na folha 
interMediária de resPostas.

	 a duração da ProVa é de 3 horas.

	 a saída do Candidato da sala será PerMitida aPós trans-
Corrida a Metade do teMPo de duração da ProVa.

	 ao sair, VoCê entreGará ao fisCal a folha de resPostas 
e este Caderno, Podendo destaCar esta CaPa Para futura 
ConferênCia CoM o Gabarito a ser diVulGado.

aGuarde a ordeM do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

07.08.2011
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Folha intermediária de resPostas
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

01.	 Considere a charge.

VAI TOMAR
ALGUMA COISA

SENHOR ? VOU SIM!
MAS AINDA

NÃO SEI
DE QUEM!

(www.acharge.com.br. Adaptado)

O efeito de humor da charge decorre do uso ambíguo que se 
faz da expressão

(A) Vai tomar.

(B) alguma coisa.

(C) senhor.

(D) ainda.

(E) de quem.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 10.

Após uma década de século 21, a humanidade ainda não vê 
claramente a possibilidade de ver fundado um pacto que promova 
a justiça social como consequência imediata e a felicidade como 
consequência última. Por que, ainda hoje, pomos em risco nossas 
vidas, a vida de muitos, a vida de todos, produzindo a guerra? 
Por que o animal racional é irresponsável para com sua própria 
existência e intolerante para com seu semelhante, se a razão nos 
aconselha caminhos de boa conduta e de compreensão mútua, e 
deveria servir de base para nossas relações?

Neste instante, há um conflito, grande ou pequeno, mas 
certamente sério o suficiente para nos pôr em alerta contra nós 
mesmos, em algum lugar do mundo. Nunca houve um único mo-
mento de verdadeira paz, em todos os lugares, ao mesmo tempo. 
Se a racionalidade ainda não foi capaz de estabelecer um contrato 
social baseado no respeito entre os indivíduos, povos e nações, 
e se o sentimento de responsabilidade no homem, até o presente 
momento, não foi suficientemente rigoroso em firmar as bases de 
uma justiça social abrangente, então, tampouco, ou dificilmente, 
o ideal de felicidade poderá ser alcançado aqui na Terra, apesar 
dos avanços científicos, da melhoria na qualidade de vida, dos 
tratados filosóficos, dos estímulos religiosos e dos esforços dos 
homens de boa vontade que ainda existam por aí.

(Filosofia: Conhecimento Prático, n.º 29, 2011. Adaptado)

02.	O objetivo do texto é

(A) analisar a importância da guerra para garantir a justiça 
na Terra.

(B) narrar fatos históricos, enfatizando o desprezo do homem 
pela guerra.

(C) caracterizar a natureza humana como naturalmente 
pacífica.

(D) discutir a importância de valores como justiça social e 
felicidade.

(E) relatar que acabaram as diferenças e há justiça social na 
Terra.

03.	De acordo com o texto, o ideal de um mundo pacífico e feliz

(A) muito brevemente será alcançado em toda parte da Terra.

(B) deixou de ser perseguido pelos homens de boa vontade.

(C) parece estar longe de ser alcançado na sociedade atual.

(D) aconteceu, pois os homens têm agido com mais respeito 
mútuo.

(E) levou os homens a serem irresponsáveis com seus seme-
lhantes.

04.	O texto mostra que é estranho o homem promover a guerra, 
afinal de contas ele é um ser

(A) diplomático.

(B) racional.

(C) justiceiro.

(D) pacífico.

(E) controverso.

05.	O texto deixa claro que

(A) raramente existiram discordâncias entre os homens.

(B) sempre predominou o respeito entre povos e nações.

(C) o homem sempre agiu com muita cordialidade.

(D) o homem se mostra muito preocupado com o semelhante.

(E) nunca existiu, de fato, paz total na história da huma-
nidade.

06.	A função da linguagem predominante no texto é a referencial, 
pois nele se enfatiza

(A) a reação do leitor.

(B) o sentimento do autor.

(C) a informação veiculada.

(D) o canal de comunicação.

(E) a linguagem como arte.
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Para responder às questões de números 07 e 08, considere o 
trecho do texto:

Neste instante, há um conflito, grande ou pequeno, mas 
certamente sério o suficiente para nos pôr em alerta contra nós 
mesmos, em algum lugar do mundo.

07.	Neste instante,  de conflitos, grandes ou pequenos, 
mas certamente  o suficiente para nos pôr  
contra nós mesmos.

Na reescrita do trecho, as lacunas devem ser preenchidas, 
correta e respectivamente, com

(A) sabe-se … sérios … alerta

(B) sabem-se … sério … alertas

(C) sabe-se … sério … alertas

(D) sabem-se … sérios … alerta

(E) sabe-se … sérios … alertas

08.	A conjunção coordenativa mas, em destaque no trecho, pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, por

(A) entretanto.

(B) portanto.

(C) porque.

(D) embora.

(E) pois.

09.	 Sem alteração de modo e tempo verbal, o verbo destacado 
no trecho – ... apesar dos avanços científicos, da melhoria na 
qualidade de vida, dos tratados filosóficos, das exortações 
religiosas e dos esforços dos homens de boa vontade que 
ainda existam por aí. – pode ser substituído por

(A) há.

(B) haja.

(C) hajam.

(D) se encontra.

(E) se vê.

10.	 Em – Por que, ainda hoje, pomos em risco nossas	vidas, a	
vida	de	muitos, a	vida	de	todos, produzindo a guerra? – a 
figura de linguagem presente, conforme as expressões em 
destaque, é a

(A) sinestesia.

(B) metáfora.

(C) antítese.

(D) hipérbole.

(E) gradação.

11.	 Leia a charge.

(Gazeta do Povo, 03.05.2011)

O humor da charge advém

(A) da atenção redobrada que toma o funcionário da empresa 
e o transeunte.

(B) da contradição entre os dizeres da placa e a atitude de 
dormir do funcionário.

(C) do atendimento irrepreensível do funcionário aos dizeres 
da placa.

(D) do desconhecimento do transeunte sobre aquilo que diz 
a placa.

(E) da vontade de dormir que o transeunte apresenta ao ler 
a placa.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 14.

Desde o dia do ataque, agentes da guarda municipal fazem vi-
gília na porta do colégio. Como o matador Wellington de Oliveira 
era ex-aluno, passou à vontade pelo portão. Mas o debate sobre 
como garantir a segurança nas escolas públicas permanece aceso. 
Nas escolas da rede municipal do Rio, funcionários encarregados 
da merenda e de outras funções eram também incumbidos de 
zelar pela portaria. A ideia agora é dotar as escolas de porteiros 
responsáveis pela entrada e saída de visitantes devidamente 
identificados. Também haverá mais inspetores, de modo que cada 
colégio conte com um deles por andar. O mais difícil será amenizar 
a sensação de insegurança que restou. Recentemente, ao ouvirem 
a movimentação de estudantes no corredor, os alunos de uma das 
turmas da Tasso de Oliveira saíram correndo, no meio da aula, 
aos berros. “Aquele dia marcou nossa vida para sempre”, afirma 
Luís Marduk, diretor da escola.

(Veja, 25.05.2011)

12.	De acordo com o texto, o ataque de Wellington de Oliveira

(A) foi rapidamente esquecido pelos alunos da escola.

(B) foi facilitado pelos funcionários da escola.

(C) se deu mesmo com vigília da guarda municipal.

(D) alterou a rotina da escola Tasso da Silveira.

(E) tem reforçado a sensação de segurança.

www.pciconcursos.com.br
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13.	A frase – Como o matador Wellington de Oliveira era ex-
-aluno, passou à vontade pelo portão. – equivale a:

(A) O matador Wellington de Oliveira passou à vontade pelo 
portão, portanto era ex-aluno.

(B) O matador Wellington de Oliveira passou à vontade pelo 
portão, mas era ex-aluno.

(C) O matador Wellington de Oliveira passou à vontade pelo 
portão, porque era ex-aluno.

(D) O matador Wellington de Oliveira passou à vontade pelo 
portão, conforme era ex-aluno.

(E) O matador Wellington de Oliveira passou à vontade pelo 
portão, apesar de ser ex-aluno.

14.	Assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à acen-
tuação.

(A) As escolas do Rio contratarão mais inspetores, tornando 
possível maior controle do acesso de pessoas a esses locais.

(B) As escolas do Rio, contratarão mais inspetores tornando 
possível maior controle do acesso de pessoas a esses locais.

(C) As escolas, do Rio, contratarão mais inspetores, tornando 
possivel maior controle do acesso de pessoas a esses locais.

(D) As escolas do Rio contratarão mais inspetores, tornando 
possível maior contrôle do acesso de pessoas a esses locais.

(E) As escolas do Rio, contratarão mais inspetores, tornando 
possivel maior contrôle do acesso de pessoas a esses locais.

15.	 Considere a charge.

Você está com um grave
desarranjo intestinal e nós

vamos ________ para
um hospital público a pé

devido ___ protesto
dos estudantes.

Eu vou ficar
no corredor?

Vai, mas fique
tranquilo que

é num cantinho
bem pertinho
do banheiro.

(A Tribuna, 03.06.2011)

Na fala do primeiro personagem, em conformidade com a 
norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas, correta e 
respectivamente, com

(A) levar tu … o

(B) levar-lhe … a um

(C) te levar … o

(D) levar-no … a

(E) levá-lo … ao

raciocínio Lógico

16.	Metade de 24 + 25 é

(A) 14 + 15

(B) 1,5 · 24

(C) 22 + 22,5

(D) 3 · 82

(E) 16 · 22

17.	Os funcionários de um empresa receberam um aumento de
10% em seus salários. No primeiro mês de vigência do  
aumento, houve um desconto de 2% sobre o valor já aumen-
tado do salário, a título de contribuição sindical. Levando-se 
em consideração apenas as informações fornecidas, a quantia 
a mais que um funcionário, cujo salário antes do aumento era 
de R$ 1.600,00, recebeu nesse primeiro mês de vigência do 
aumento foi de

(A) R$ 80,00.

(B) R$ 112,00.

(C) R$ 124,80.

(D) R$ 160,00.

(E) R$ 195,20.

18.	 Três lonas retangulares, de medidas iguais, precisam ser dis-
postas sobre um piso retangular de medidas 25 metros por 10 
metros, de forma a cobrirem o piso parcialmente, conforme 
mostra o desenho. Deverão manter o piso descoberto numa 
faixa de largura de um metro a partir da beirada do piso e 
também a mesma faixa de um metro entre as lonas. Dessa 
maneira, a área de cada uma dessas lonas é de

(A) 56 m².

(B) 64 m².

(C) 70 m².

(D) 83,3 m².

(E) 90 m².
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19.	Um vigilante precisa fazer uma ronda em quatro quarteirões 
partindo e terminando na esquina 1. Ele deverá passar pelo 
menos uma vez nas partes tracejadas conforme mostra o 
esquema. Suponha que os quarteirões A, B, C e D sejam qua-
drados cujos lados medem 80 metros. Considerando apenas 
as medidas dos quarteirões, a menor distância que o vigilante 
precisará andar para cumprir sua ronda é

(A) 800 m.

(B) 960 m.

(C) 1 120 m.

(D) 1 280 m.

(E) 1 440 m.

20.	Os números que compõem a sequência 1; 2; 4; 2; 4; 8; 4; 8; 
16; 8; 16; 32;... são potências de base 2. Observe a relação 
entre a posição de alguns elementos e seu respectivo expoente.

3.º 6.º 9.º 12.º

   

1; 2; 4; 2; 4; 8; 4; 8; 16; 8; 16; 32; ...

   

22 23 24 25

Levando-se em consideração essa lógica, o número 28 aparece 
pela primeira vez na sequência ocupando a posição

(A) 15.ª

(B) 18.ª

(C) 21.ª

(D) 24.ª

(E) 27.ª

r a s C U n h o

www.pciconcursos.com.br
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atuaLidades do MunicíPio

21.	As mudanças divulgadas para o setor de transporte coletivo 
urbano em Rio Preto referem-se à

(A) operação de duas empresas na cidade, mas a tarifa não 
será mais subsidiada pela prefeitura.

(B) diminuição da participação da empresa antes responsável 
por mais de 90% das linhas e à redução do valor da tarifa.

(C) manutenção da exclusividade de prestação do serviço 
pela atual concessionária, mantendo-se inalterado o preço 
da tarifa por cinco anos.

(D) substituição da empresa que presta o serviço por outras 
duas, que oferecerão tarifas menores, dependendo da 
região.

(E) prestação do serviço por veículos adquiridos pelo poder 
público municipal, com cobrança de tarifas simbólicas.

22.	Neste período do ano, a qualidade do ar piora sensivelmente, 
em razão da sua baixa umidade. Para sanar esse problema, a 
Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) 
baixou norma, em vigor desde 1.º de junho deste ano, que

(A) estipula a rega de plantas apenas nos períodos da manhã 
e da noite, quando o calor diminui.

(B) obriga as prefeituras a colocarem caminhões-pipa em  
locais próximos de culturas de cana.

(C) define as áreas rurais como locais impróprios à perma-
nência de idosos e crianças, principalmente por causa 
dos focos de incêndio.

(D) proíbe queimadas em canaviais entre 6h e 20h, e em 
qualquer horário se a umidade relativa do ar for inferior 
a 20%.

(E) estimula os fazendeiros a não promover corte e queima 
de matas de seringueira, sob pena de terem suas licenças 
cassadas.

23.	No final de 2010, ele foi desativado, e o amplo espaço que 
ocupava deverá dar lugar a um parque tecnológico e a insti-
tuições públicas de ensino. Suas atividades foram transferidas 
para o chamado CPP. Trata-se do

(A) Instituto Penal Agrícola.

(B) Centro Integrado de Ciência e Cultura.

(C) Parque Ecológico da cidade.

(D) Arquivo Público Municipal.

(E) Palácio das Águas.

24.	No início de maio deste ano, Rio Preto esteve na mídia nacio-
nal graças a um acontecimento envolvendo o cantor Marrone. 
Esse acontecimento foi

(A) o show do cantor no Recinto de Exposições da cidade.

(B) a visita do cantor a um primo dele, residente na cidade.

(C) a participação do cantor num evento beneficente da 
cidade.

(D) o casamento de um amigo do cantor, de quem este foi 
padrinho.

(E) a queda do helicóptero em que viajava o cantor, nas 
proximidades da cidade.

25.	A figura ilustra ação de importante campanha de saúde 
pública, encerrada em maio, que registrou baixa adesão em 
Rio Preto, apesar de sua importância para a população.

(Diário da Região)

Trata-se da campanha de vacinação contra a

(A) dengue hemorrágica.

(B) raiva.

(C) gripe.

(D) meningite.

(E) malária.

www.pciconcursos.com.br
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noções de inforMática

26.	 Baseando-se no webmail exibido na figura, assinale a al-
ternativa que contém o destinatário principal da mensagem 
eletrônica que está sendo digitada.

(A) vunesp@concursos.com.br

(B) sjrpreto@prefeitura.gov.br

(C) professor@banca.com.br

(D) banca@revisor.com.br

(E) concurso guarda municipal

27.	Observe o conteúdo das células de uma planilha do Microsoft 
Excel 2003 apresentada parcialmente na figura.

Assinale alternativa com o resultado da seguinte fórmula a 
ser digitada na célula B6:

=SE(B3>3500;SOMA(B2:B4);MÉDIA(B2:B3))

(A) R$ 875,00.

(B) R$ 1.750,00.

(C) R$ 2.250,00.

(D) R$ 2.500,00.

(E) R$ 3.500,00.

28.	 Para o botão de ação a seguir, o Microsoft PowerPoint 2003, 
na sua configuração padrão, sugere o hiperlink para o(a)

(A) áudio a ser pausado.

(B) vídeo a ser exibido.

(C) último slide.

(D) primeiro slide.

(E) próximo slide.

29.	Assinale a alternativa correta sobre o Windows Explorer do 
Microsoft Windows XP, na sua configuração padrão, exibido 
parcialmente na figura.

(A) Na pasta Viagem existe um atalho.

(B) Sabendo-se que a pasta Orlando está vazia, existem dois 
documentos do Word na pasta Viagem.

(C) A pasta Orlando é uma das duas subpastas de Viagem.

(D) A pasta SF não possui subpastas.

(E) A pasta Tombamento DR é uma subpasta de SF.

30.	Assinale a alternativa que contém o nome do link indicado 
na página web visitada.

(A) Prefeitura de São José do Rio Preto

(B) Fundação Vunesp

(C) editais e publicações

(D) Edital de Abertura de Inscrições

(E) Edital / Publicação

www.pciconcursos.com.br
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LegisLação

31.	A República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
um de seus fundamentos:

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

(B) a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença.

(C) a dignidade da pessoa humana.

(D) a liberdade de associação.

(E) o direito de propriedade.

32.	 Constitui um dos objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil:

(A) a soberania.

(B) construir uma sociedade livre, justa e solidária.

(C) a cidadania.

(D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

(E) o pluralismo político.

33.	A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações 
internacionais, por vários princípios constitucionais, dentre 
os quais:

(A) redução das desigualdades sociais e regionais.

(B) erradicação da pobreza e da marginalização.

(C) garantia do desenvolvimento nacional.

(D) função social da propriedade.

(E) prevalência dos direitos humanos.

34.	Nos termos do artigo 5.º da Constituição Federal, é correto 
afirmar:

(A) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
sem exceções.

(B) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de determinação judicial.

(C) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de determinação administrativa.

(D) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante.

(E) é livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado 
o anonimato.

35.	Nos termos do artigo 5.º da Constituição Federal, é correto 
afirmar:

(A) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos da Constituição Federal.

(B) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de determinação judicial.

(C) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de determinação administrativa.

(D) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante, senão quando previsto em lei.

(E) não é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato.

36.	Nos termos do artigo 5.º da Constituição Federal, é correto 
afirmar:

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

(B) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante, senão quando previsto em lei.

(C) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
sem exceções.

(D) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de determinação judicial.

(E) ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei.

37.	Na forma da Constituição Federal, é correto afirmar que são 
direitos sociais:

(A) a segurança, a previdência social e a proteção à mater-
nidade e à infância.

(B) a alimentação, o trabalho e o respeito à integridade física 
e moral.

(C) a moradia, o lazer e a garantia ao devido processo legal.

(D) a educação, a saúde e a assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

(E) a assistência aos desamparados, a moradia e o direito 
adquirido.

38.	Na forma da Constituição Federal, é correto afirmar que são 
privativos de brasileiros natos os cargos:

(A) de Governador de Estado e de Prefeito Municipal.

(B) da carreira diplomática e de Ministro de Estado da 
Defesa.

(C) de Vereadores e de Oficiais das Polícias Militares.

(D) de Ministro da Justiça e de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça.

(E) de Deputado Federal e de Deputado Estadual.
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39.	Na forma da Constituição Federal, é correto afirmar:

(A) no âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União não se limitará a estabelecer normas gerais.

(B) a competência da União para legislar sobre normas gerais 
exclui a competência suplementar dos Estados.

(C) inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender 
a suas peculiaridades.

(D) a superveniência de lei federal sobre normas gerais não 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for con-
trário.

(E) a superveniência de lei federal sobre normas gerais sus-
pende a eficácia da lei municipal, no que lhe for contrário.

40.	A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá, dentre outros, aos seguintes princípios:

(A) da legalidade e da pessoalidade.

(B) da ilegalidade e da moralidade.

(C) da pessoalidade e da moralidade.

(D) da publicidade e da ineficiência.

(E) da legalidade e da eficiência.

41.	Na forma da Constituição Federal, e sobre Finanças Públicas, 
é correto afirmar:

(A) lei complementar disporá sobre finanças públicas e 
concessão de garantias pelas entidades públicas.

(B) lei ordinária disporá sobre finanças públicas e concessão 
de garantias pelas entidades públicas.

(C) medida provisória disporá sobre finanças públicas e 
concessão de garantias pelas entidades públicas.

(D) decreto executivo disporá sobre finanças públicas e 
concessão de garantias pelas entidades públicas.

(E) decreto legislativo disporá sobre finanças públicas e 
concessão de garantias pelas entidades públicas.

42.	Na forma da Constituição Federal, e sobre Finanças Públicas, 
é correto afirmar que é vedado(a):

(A) o início de programas ou projetos incluídos na lei orça-
mentária anual.

(B) a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que não excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais.

(C) a concessão ou utilização de créditos limitados.

(D) a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes.

(E) a instituição de fundos de qualquer natureza, com prévia 
autorização legislativa.

43.	Na forma da Constituição Federal, é correto afirmar que o 
Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

(A) deixar de ser paga, por motivo de força maior, por dois 
anos consecutivos, a dívida fundada.

(B) não houver sido aplicado o mínimo exigido da receita 
municipal na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

(C) forem prestadas as contas devidas, na forma da lei.

(D) o Tribunal de Justiça negar provimento a representação 
para assegurar a observância de princípios indicados na 
Constituição Estadual.

(E) o Tribunal de Justiça negar provimento a representação 
para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão 
judicial.

44.	 É correto afirmar que são requisitos do ato administrativo:

(A) competência, finalidade e discricionarismo.

(B) competência, finalidade e forma.

(C) finalidade, forma e vinculação.

(D) forma, motivo e discricionarismo.

(E) motivo, objeto e vinculação.

45.	 É correto afirmar que são atributos do ato administrativo:

(A) legalidade, moralidade e impessoalidade.

(B) razoabilidade, proporcionalidade e publicidade.

(C) presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecu-
toriedade.

(D) eficiência, segurança jurídica e motivação.

(E) ampla defesa, contraditório e supremacia do interesse 
público.

46.	 Sobre “atos administrativos”, é correto afirmar que:

(A) atos de império são todos aqueles que a Administração 
pratica de acordo com a conveniência do administrado.

(B) atos de gestão são todos aqueles que a Administração 
pratica usando de sua supremacia sobre os destinatários.

(C) atos administrativos de expediente são todos aqueles 
praticados de acordo com os requisitos estabelecidos 
em lei.

(D) atos vinculados são aqueles para os quais a lei estabelece 
os requisitos e condições de sua realização.

(E) atos discricionários são aqueles que a Administração não 
pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, 
de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportu-
nidade e do modo de sua realização.
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47.	Nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05, de 28 de 
dezembro de 1990, é correto afirmar:

(A) é proibido atribuir a terceiros a obrigação que tem o 
servidor de consignar seu ponto diário. A transgressão 
será considerada falta grave.

(B) é dever do funcionário exercer, com zelo ou dedicação, 
as atribuições do cargo, emprego ou função.

(C) é dever do funcionário ser leal às instituições a que servir, 
ou não.

(D) é dever do funcionário observar tão somente as normas 
legais.

(E) é dever do funcionário cumprir, sem exceção, as ordens 
superiores.

48.	Nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05, de 28 de 
dezembro de 1990, é correto afirmar:

(A) ao funcionário público é proibido ausentar-se do expe-
diente, ainda que mediante prévia autorização do chefe 
imediato.

(B) ao funcionário público é proibido recusar fé a documentos 
particulares.

(C) ao funcionário público é proibido opor resistência justifi-
cada ao andamento de documento e processo ou execução 
de serviço.

(D) ao funcionário público é proibido promover manifestação 
de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

(E) ao funcionário público é proibido manter sob sua chefia 
imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro 
grau civil.

49.	Nos termos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio 
Preto, é correto afirmar:

(A) todos têm o direito de receber dos órgãos públicos in-
formações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de quinze 
dias úteis, sob pena de responsabilidade da autoridade 
ou servidor que negar ou retardar o seu fornecimento, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade ou do Município.

(B) qualquer munícipe ou entidade associativa poderá apre-
sentar reclamação sobre a prestação de serviço público, 
que deverá ser respondida no prazo de quinze dias úteis.

(C) a estrutura administrativa do Município será definida 
em lei que estabelecerá as atribuições dos órgãos que a 
integram.

(D) o Município organizará sua administração e exercerá 
suas atividades segundo um processo de planejamento 
temporário, atendendo às peculiaridades locais e obser-
vando os princípios técnicos adequados, tendo em vista 
o desenvolvimento harmônico da comunidade.

(E) a criação, a extinção, a transformação, a fusão, a in-
corporação ou a privatização de autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedades de economia mista 
dependerão de prévia autorização executiva.

50.	Nos termos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio 
Preto, é correto afirmar:

(A) a lei assegurará, a todos os servidores da Administração 
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribui-
ções iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre 
servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, incluídas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho.

(B) os planos de carreira serão elaborados de forma a asse-
gurar aos servidores municipais remuneração compatível 
com o mercado de trabalho para a função respectiva, 
oportunidade de progresso funcional, através de pro-
gramas de aperfeiçoamento e reciclagem, sem acesso a 
cargos de escalão superior.

(C) os cargos, empregos ou funções públicas serão criados 
por decreto, que fixará sua denominação, padrão de ven-
cimento, condições de provimento e indicará os recursos 
com os quais serão pagos.

(D) a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre 
a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, 
observando como limite máximo os valores recebidos 
como remuneração, em espécie, pelos vereadores.

(E) o Município instituirá regime jurídico único e planos 
de carreira, através de lei, para os servidores da Admi-
nistração Pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas.
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