CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA -RJ
no 01/2019
cargo

CONSULTOR LEGISLATIVO
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Seja a mudança que você quer ver no mundo.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a

partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.institutoiasp.org.br

boa prova a todos!
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QUESTÃO 03

LÍNGUA PORTUGUESA

O trecho “que se inclina para baixo em um ângulo de 13 graus” exerce
função sintática de:

As questões de 01 a 08 dizem respeito ao Texto.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(a) Adjunto adverbial

(b) Adjunto adnominal

(Texto)

(c) Objeto direto

(d) Objeto indireto

(e) Complemento nominal

QUESTÃO 04

“A peça tem uma superfície superior...” (linha 4). Com base na conversão da oração para a voz passiva, assinale a alternativa correta:
(a) Uma superfície superior é tida pela peça.

(b) Uma superfície superior foi tida pela peça.

(c) Uma superfície superior será tida pela peça.

(d) Não é possível a conversão da oração para a voz passiva, pois o
verbo “tem” é transitivo direto.
(e) A oração já se encontra na voz passiva.
QUESTÃO 05

“A BBC conversou com Mahabir Gill, [...]” (linhas 8 e 9). É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:
(a) Agente da passiva
(b) Vocativo

QUESTÃO 01

Sobre o vaso sanitário mencionado no Texto, assinale a alternativa correta:
(a) O vaso foi desenho para ser inclinado de um dos lados.

(b) O vaso foi projetado para ser ergonômico e confortável.
(c) O ângulo de inclinação do vaso é de 15 graus.

(d) “cinco a sete” minutos é o tempo máximo de permanência no vaso
com inclinação de 13 graus.
(e) O vaso foi projetado por motivos de saúde.

Com base no trecho a seguir, responda às questões 02 a 03:
“A peça tem uma superfície superior que se inclina para baixo em um
ângulo de 13 graus.” (linhas 4 a 6)
QUESTÃO 02

A partícula “que” destacada exerce função morfológica de:
(a) Pronome relativo

(b) Pronome apassivador
(c) Conjunção integrante

(d) Conjunção condicional
(e) Conjunção concessiva
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(c) Objeto direto

(d) Objeto indireto
(e) Sujeito

QUESTÃO 06

A BBC conversou com Mahabir Gill, [...]” (linhas 8 e 9). O verbo destacado está conjugado no:
(a) Presente do indicativo.

(b) Presente do subjuntivo.

(c) Pretérito imperfeito do indicativo.
(d) Pretérito perfeito do indicativo.

(e) Futuro do pretérito do indicativo.

QUESTÃO 07

“Um vaso sanitário desenhado para se inclinar um pouco para baixo,
[...]” (linhas 1 e 2). O termo destacado exerce função morfológica de:
(a) Artigo

(b) Preposição

(c) Substantivo
(d) Conjunção
(e) Advérbio
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QUESTÃO 08

“Um vaso sanitário desenhado para se inclinar...” (linha 1). Todas as palavras a seguir são sinônimas de “inclinar”, exceto:
(a) Dobrar
(b) Curvar

(d) Declinar

QUESTÃO 09

(d) Pleonasmo enfático
QUESTÃO 13

(a) Já velho, resolveu arrumar com a loja.
(b) Arrume-se como puder.

(c) “Rita, Augusta e Albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa”

(a) Cerca de cem pessoas interviu no protesto dos sem-terras.

(d) Já formado, arrumou-se rapidamente no mercado de trabalho.

(b) A polícia percebeu que mais de um bandido se escondia na mata.
(c) Foi um dos filhos de Sr. João que me telefonou hoje pela manhã.

(d) Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o
marxismo.

(e) De repente, apareceram muitos companheiros que apoiaram de
imediato o protesto.
QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que representa corretamente o coletivo de “bens
patrimoniais, de obras de arte etc.”:
(a) Cabido

(b) Baixela

(e) O garoto arrumou-lhe uma pedra na testa.
QUESTÃO 14

Com base na concordância nominal, analise:

I- Achou o monarca e a sua esposa simpáticos.
II- A empresa ocupava os andares terceiro, quarto e quinto do edifício.
III- Foram postas em discussão todas as propostas do novo diretor.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Acervo

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(d) Álbum

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 11

“O recurso foi interposto fora do tempo.”. Os termos destacados poderiam ser corretamente substituídos por:

Quanto à formação, os adjetivos podem ser:

(a) gradativamente

I- simples → feio, branco, palmarense etc.
II- compostos → castanho-claro, luso-brasileira, surdo-mudo etc.
III- primitivos → belo, feio, bonito, amarelo etc.
IV- derivados → decoroso, famoso, bonachão etc.

(b) simultaneamente

(c) extemporaneamente

Dos itens acima:

(d) precipitadamente

(a) Apenas o item I está correto.

(e) displicentemente

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.

QUESTÃO 16

Com base no emprego dos artigos, analise:

(d) Apenas os itens III e IV estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 12

“Uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e olhos
de todas as cores e linguagens.” (Machado de Assis). Com base nas figuras de sintaxe, assinale a alternativa correta:
CONSULTOR LEGISLATIVO

(c) Assíndeto

O verbo “arrumar” assume função de verbo transitivo direto na seguinte alternativa:

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal:

(e) Alcateia

(b) Hipérbato

(e) Silepse

(c) Envergar
(e) Subir

(a) Polissíndeto

I- Emprega-se o artigo definido antes de nomes de idiomas.
II- Emprega-se o artigo definido antes de nomes de designam, no singular ou no plural, espécies e gêneros.
III- Emprega-se o artigo definido antes dos nomes dos pontos cardeais
e colaterais, tanto no sentido próprio, como designando regiões.
Dos itens acima:
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(a) Apenas o item I está correto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

QUESTÃO 21

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 17

“Vossa Excelência não conveio nas condições do acordo.”. Os termos
destacados exercem função sintática de:
(a) Sujeito

(b) Objeto direto

(c) Objeto indireto

(d) Complemento nominal
(e) Adjunto adverbial

QUESTÃO 18

“É aquele que apresenta mais de um núcleo para o sujeito.”. Com base
nos tipos de sujeito, assinale a alternativa correta:
(a) Sujeito simples

(b) Sujeito composto
(d) Sujeito indeterminado
QUESTÃO 19

Com base na classificação dos advérbios, “bem, mal, errado, tristemente” são exemplos de advérbios de:
(a) Dúvida

(b) Frequência
(c) Lugar

(d) Tempo
(e) Modo

QUESTÃO 20

Analise: “que, porque, pois (anteposto ao verbo), porquanto.”. Com
base nas conjunções coordenativas, assinale a alternativa correta:
(a) Conjunções aditivas

(b) Conjunções adversativas
(c) Conjunções alternativas

(d) Conjunções explicativas
(e) Conjunções conclusivas
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(a) Não pode o Município, através de convênios ou consórcios com outros Municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços
específicos de interesse comum, devendo ser aprovados por Leis dos
Municípios que deles participarem.
(b) Pode, mas não deve, o Município, através de convênios ou consórcios com outros Municípios da mesma comunidade socioeconômica,
criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades
ou serviços específicos de interesse comum, devendo ser aprovados
por Leis dos Municípios que deles participarem.
(c) Deve o Município, através de convênios ou consórcios com outros
Municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades
intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo ser aprovados por Leis dos Municípios que deles participarem.

(d) Pode o Município, através de convênios ou consórcios com outros
Municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades
intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo ser aprovados por Leis dos Municípios que deles participarem.

(c) Sujeito oculto

(e) Sujeito inexistente

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mesquita (RJ), o Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros Municípios, mediante autorização da Câmara Municipal, para execução
de serviços, obras e decisões, bem como de encargos dessas esferas.
Sobre a possibilidade ou não de criação de entidades intermunicipais
para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum pelos Municípios, assinale a alternativa correta de acordo com a referida Lei Orgânica:

(e) Pode o Município, através de convênios ou consórcios com outros
Municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades
intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, inexistindo a necessidade de aprovação
por Leis dos Municípios que deles participarem.
QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mesquita (RJ), a investidura em cargo ou emprego público, bem como a admissão de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias dependerão de
aprovação prévia em concurso público de prova e títulos, ressalvadas
as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em
lei de livre nomeação e exoneração. Para efeitos da referida Lei, é certo
dizer que os ocupantes de cargos efetivos, Secretários, Presidentes e
Diretores de autarquias, fundações, empresas públicas e de economia
mista apresentarão declaração de bens:
(a) Somente na aposentadoria.

(b) No dia da posse e no dia da aposentadoria.

(c) No dia da posse, nos finais de mandato e nos casos de exoneração
ou aposentadoria.
(d) Somente em caso de exoneração.
(e) Apenas ao final do mandato.

QUESTÃO 23

Josiane estava em debate com seu colega João Ricardo sobre a Lei Orgânica do Município de Mesquita (RJ). Josiane dizia que a referida Lei
tinha uma previsão para data de pagamento diversa da habitual e que
o pagamento mensal da retribuição dos servidores, dos proventos e
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das pensões seria realizado, em regra até o quinto dia corrido do mês
subsequente ao vencido. João Ricardo contradisse Josiane e disse que
na verdade o pagamento era feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. De acordo com a referida Lei, assinale a alternativa
correta:
(a) João Ricardo tem razão.
(b) Ambos têm razão.

nicipal de Mesquita (RJ). Marianna dizia que é vedado o pagamento
ao Vereador de qualquer vantagem pecuniária, como ajuda de custo,
representação ou gratificação não autorizada expressamente pela
Constituição Federal. Giovanna, por outro lado dizia que é permitido o
pagamento ao Vereador de qualquer vantagem pecuniária, como ajuda
de custo, representação ou gratificação não autorizada expressamente pela Constituição Federal. Em relação à situação descrita, assinale a
alternativa correta:
(a) Ambas estão equivocadas.

(c) Josiane tem razão.

(b) Ambas têm razão.

(d) Ambos estão parcialmente corretos.

(c) Giovanna tem razão.

(e) Ambos estão equivocados.

(d) Ambas estão parcialmente corretas.

QUESTÃO 24

Leia o trecho a seguir, extraído da Lei Orgânica do Município de Mesquita (RJ) e assinale ao que segue:

“É ___________ aos servidores municipais da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos de zero a seis anos de idade
em creches e pré-escolas, na forma da lei”.

(e) Marianna tem razão.

QUESTÃO 28

Leia as afirmações a seguir e assinale ao que segue:

(c) Cobrado.

I- Trata-se de princípio da Administração Pública positivado na Constituição Federal;
II- Impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados
favoráveis à consecução dos fins que cabe ao Estado alcançar;
III- Significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os
custos que a satisfação das necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado;
IV- É o dever que se impõe a todo agente público de se realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

(e) Celebrado.

(a) Princípio da Publicidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho:
(a) Vedado.

(b) Permitido.

O princípio tratado pelas afirmativas é:

(d) Assegurado.
QUESTÃO 25

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mesquita (RJ), é certo
dizer que o Prefeito poderá solicitar urgência nos projetos de lei de sua
iniciativa, caso em que deverão ser apreciados em:
(a) Cinquenta dias.

(d) Trinta e cinco dias.

QUESTÃO 26

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Mesquita
(RJ), o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído
pela reunião de Vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecido neste Regimento é denominado:
(a) Plenário.
(b) Saguão.

(e) Princípio da Moralidade.

“É conceito que envolve a disciplina jurídica peculiar ao Direito Administrativo, que se caracteriza por objetivar equilíbrio entre a satisfação
dos interesses coletivos e a proteção das liberdades individuais. Daí
surge a bipolaridade, autoridade da Administração de um lado; e liberdade do indivíduo, de outro”.
O trecho se refere a:

(a) Poderes da Administração Pública.

(b) Princípios da Administração Pública.
(c) Licitação.

(d) Desapropriação.

(c) Grupo.

(e) Regime jurídico administrativo.

(d) Câmara.

QUESTÃO 30

Analise o trecho a seguir e assinale ao que segue:

QUESTÃO 27

Marianna e Giovanna, colegas do curso de Direito da Universidade
XPTO estavam em debate sobre o Regimento Interno da Câmara Mu-

CONSULTOR LEGISLATIVO

(d) Princípio da Eficiência.

Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:

(c) Quarenta dias.

(e) Comarca.

(c) Princípio da Impessoalidade.

QUESTÃO 29

(b) Trinta dias.

(e) Quarenta e cinco dias.

(b) Princípio da Legalidade.

“Os serviços públicos obedecem ao ______________, pois como tais atividades visam à satisfação de necessidades coletivas importantes, as
prestações de serviço público devem ser contínuas e tanto a execução

5/8

Mesquita - RJ

do contrato administrativo como o exercício da função pública não podem parar”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho:
(a) Princípio da generalidade.

(b) Princípio da modicidade das tarifas.
(c) Princípio da continuidade.

(d) Princípio da mutabilidade do regime jurídico.

(b) Ambos estão parcialmente corretos.

QUESTÃO 31

Adriana estava em debate com sua colega Júlia sobre os bens públicos,
especificamente sobre a afetação e a desafetação. Adriana dizia que a
desafetação é ato ou fato pelo qual se consagra um bem à produção
de efetiva utilidade (destinação) pública, enquanto a afetação significa desdestinar, desconsagrar. Júlia contradisse Adriana e disse que a
amiga havia invertido os conceitos, já que na verdade a afetação é o ato
pelo qual se consagra um bem à produção de efetiva utilidade pública,
e a desafetação o ato de desconsagrar. Em relação à situação descrita,
assinale a alternativa correta:
(a) Ambas têm razão.

(b) Ambas estão equivocadas.
(c) Adriana tem razão.

(d) Ambas estão parcialmente corretas.
QUESTÃO 32

A inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e, consequentemente, poder
ser votado, constituindo-se, portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania. Sua finalidade é proteger a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou
do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta, conforme expressa previsão constitucional. Leia o
trecho a seguir e assinale ao que segue:

“A ________________ consiste em impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo. O indivíduo que se encontrar em uma das situações descritas pela Constituição Federal como de ________________ não poderá concorrer à eleição alguma, ou seja, não poderá pleitear nenhum mandato
eletivo. Refere-se, pois, à determinada característica da pessoa que
pretende candidatar-se, e não ao pleito ou mesmo ao cargo pretendido. A __________________ é excepcional e somente pode ser estabelecida,
taxativamente, pela própria Constituição Federal. São os seguintes casos: Inalistáveis: a elegibilidade tem como pressuposto a alistabilidade
(capacidade eleitoral ativa); assim, todos aqueles que não podem ser
eleitores, não poderão ser candidatos; Analfabetos: apesar da possibilidade de alistamento eleitoral e do exercício do direito de voto, o
analfabeto não possui capacidade eleitoral passiva”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho:
(a) Inelegibilidade absoluta.
(b) Inelegibilidade relativa.
(c) Inelegibilidade comum.
(d) Elegibilidade relativa.

(e) Elegibilidade absoluta.
CONSULTOR LEGISLATIVO

Carlos, estudante de Direito da Universidade Alpha Beta Gama disse
para sua colega Carla que o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Legislativo é caracterizado pela permissão
a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar no caso concreto a análise
sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição
Federal. Carla contradisse Carlos e disse que na verdade o controle de
constitucionalidade descrito por ele era denominado como preventivo
realizado pelo Poder Executivo. Sobre a situação, assinale a alternativa
correta:
(a) Ambos estão corretos.

(e) Princípio da igualdade dos usuários.

(e) Júlia tem razão.

QUESTÃO 33

(c) Carlos está correto.

(d) Ambos estão equivocados.
(e) Carla está correta.

QUESTÃO 34

Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:

“________________ é o nome que se dá ao fenômeno que ocorre quando
uma norma revogadora de outra anterior, que, por sua vez, tivesse revogado uma mais antiga, recoloca esta última novamente em estado de
produção de efeitos. Esta verdadeira restauração de eficácia é proibida
em nosso Direito, em nome da segurança jurídica, salvo se houver expressa previsão da nova lei, conforme preceitua o art. 2º, § 3º, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro. Assim, a legislação que tenha perdido sua eficácia anteriormente à edição da nova Constituição
Federal não irá readquiri-la com sua promulgação.”
(MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. p. 679).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho:
(a) Reconsideração.
(b) Repristinação.
(c) Recepção.

(d) Recontratação.
(e) Retratação.

QUESTÃO 35

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a
ação fiscalizadora federal e estadual é de competência:
(a) Dos Estados.

(b) Dos Municípios.
(c) Da União.

(d) Dos Estados e da União.
(e) Do Distrito Federal.

QUESTÃO 36

Durante a aula de Direito Constitucional da Universidade Kappa Gama,
o professor Cleiton colocou na lousa o seguinte trecho:

“O Estado Democrático de Direito caracteriza-se por apresentar as
seguintes premissas: (1) primazia da lei, (2) sistema hierárquico de
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normas que preserva a segurança jurídica e que se concretiza na diferente natureza das distintas normas e em seu correspondente âmbito
de validade; (3) observância obrigatória da legalidade pela administração pública; (4) separação de poderes como garantia da liberdade
ou controle de possíveis abusos; (5) reconhecimento da personalidade
jurídica do Estado, que mantém relações jurídicas com os cidadãos; (6)
reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais incorporados à
ordem constitucional; (7) em alguns casos, a existência de controle de
constitucionalidade das leis como garantia ante o despotismo do Legislativo. Este tipo de Estado não se rege por normas democráticas,
não tem eleições livres, periódicas e realizadas pelo povo, também não
há respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais.”
Após colocar tal conceito na lousa o professor pediu aos alunos que
respondessem se tal afirmativa estava correta e explicassem o motivo.
O aluno Caio levantou a mão e respondeu corretamente que:

(a) O texto colocado pelo professor estava incorreto, pois o Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres,
periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas
aos direitos e garantias fundamentais é proclamado, por exemplo, no
caput do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que
adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio
democrático ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
(b) O texto colocado pelo professor estava correto, pois o Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres,
periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas
aos direitos e garantias fundamentais é proclamado, por exemplo, no
caput do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que
adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio
democrático ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

(c) O texto colocado pelo professor estava incorreto, pois o Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por normas antidemocráticas, com eleições
livres, periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades
públicas aos direitos e garantias fundamentais é proclamado, por
exemplo, no caput do art. 1º da Constituição da República Federativa
do Brasil, que adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio democrático ao afirmar que “todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição”.
(d) O texto colocado pelo professor estava incorreto, pois O Estado
Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições
fechadas, esporádicas e pelo povo, bem como o desrespeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais é proclamado,
por exemplo, no caput do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio democrático ao afirmar que “todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição”.

(e) O texto colocado pelo professor estava incorreto, pois O Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres,
periódicas e pelo povo, bem como o desrespeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais é proclamado, por exemplo,
no caput do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil,
que adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o denominado princípio democrático ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”.
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QUESTÃO 37

Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:

“Dessa forma, inadmissível qualquer pretensão de separação de um
Estado-membro, do Distrito Federal ou de qualquer Município da Federação, inexistindo em nosso ordenamento jurídico o denominado
direito de secessão. A mera tentativa de secessão do Estado-membro
permitirá a decretação de intervenção federal (CF, art. 34, I), devendo
sempre a Constituição ser interpretada de sorte que não ameace a organização federal por ela instituída, ou ponha em risco a coexistência
harmoniosa e solidária da União, Estados e Municípios”.
O trecho veicula ensinamento sobre:

(a) A dissolubilidade da República Federativa do Brasil.

(b) A indissolubilidade da República Federativa do Brasil.
(c) A dissolubilidade dos Estados-membros.
(d) A indissolubilidade dos Municípios.

(e) A impossibilidade de extinção do Distrito Federal.
QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que não contém um dos órgãos da Justiça Eleitoral:
(a) Tribunal Superior Eleitoral.

(b) Tribunais Regionais Eleitorais.
(c) Juízes Eleitorais.

(d) Juntas Eleitorais.

(e) Tribunal Regional do Trabalho.

QUESTÃO 39

A ação governamental obedece a um planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do país e a segurança
nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, e
compreende a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos
básicos: plano geral de governo; programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; orçamento-programa anual; programação
financeira de desembolso. O trecho trata do princípio:
(a) Da coordenação.

(b) Da descentralização.

(c) Da delegação de competência.
(d) Do planejamento.
(e) Do controle.

QUESTÃO 40

André disse para seu amigo Gustavo que no sistema constitucional
eleitoral brasileiro não é possível que o candidato ao Senado Federal
registre sua candidatura sem suplentes ou com um único suplente,
sendo absolutamente imprescindível a necessidade do registro completo da chapa que disputará a vaga ao Senado Federal, composto por
um titular e dois suplentes. Gustavo contradisse André e disse que na
verdade é possível sim o registro da candidatura sem suplentes. De
acordo com a situação apresentada, assinale a alternativa correta:
(a) André tem razão.

(b) Ambos têm razão.
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(c) Gustavo tem razão.

(d) Ambos estão equivocados

(e) Ambos estão parcialmente corretos.
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