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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.  

 O CANDIDATO NÃO PODERÁ LEVAR CONSIGO O CADERNO DE QUESTÕES EM 

MOMENTO ALGUM; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Suco detox: quando ele faz bem (ou mal) para a saúde 
 

Por Claudia Cozer Kalil - publicado 24/12/2016  
 

O suco ajuda na alimentação 
saudável. Mas, em excesso, 
pode até acarretar ganho de 
peso. 

 
O suco verde, natural, de vegetais vem 

ganhando cada vez mais espaço em restaurantes 
de comida saudável, hortifrútis e também dentro 
das casas de boa parte da população brasileira e 
ficou conhecido como “suco detox”. 

Muitos acreditam que esse suco é 
milagroso. Segundo alguns, bastaria consumi-lo 
pela manhã e em pouco tempo ele promete 
emagrecimento e boa saúde. Também se diz que, 
consumido dessa forma, o suco seria capaz de 
limpar ou desintoxicar o organismo de substâncias 
nocivas. 

A palavra detox vem do inglês, originada 
da palavra detoxication, que traduzida para o 
português seria desintoxicação. Essa introdução 
se faz necessária para entendermos o contexto 
distorcido ao qual frequentemente nos referimos a 
nossa alimentação. 

Segundo a Anvisa, alimento consiste em 
toda substância ou mistura de substâncias, no 
estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra 
forma adequada, destinadas a fornecer ao 
organismo humano os elementos normais à sua 
formação, manutenção e desenvolvimento. 
Portanto, não é costume comermos qualquer 
coisa que cause uma intoxicação. A intoxicação 
do nosso corpo se dá com a ingestão de 
substâncias nocivas, como venenos, por exemplo. 

Além disso, não há evidências científicas 
de que o consumo de qualquer alimento tenha o 
potencial de limpeza ou purificação, ou seja, 
nenhum alimento por si só é capaz de eliminar 
substâncias nocivas do nosso organismo. O corpo 
humano tem condições para reconhecer e 
trabalhar para excretar substâncias que devem 
ser eliminadas do meio, principalmente através do 
fígado. Por que então o suco ganhou esse nome 
rebuscado, “detox”? 

O suco detox é nada mais, nada menos, 
do que a fruta batida com vegetais e, portanto, 
assim como o suco natural, proporciona 
benefícios do consumo desses alimentos. As 
frutas e vegetais devem fazer parte da rotina 
alimentar dos indivíduos, pois contêm nutrientes 
(vitaminas, minerais, fibras) importantes para 
diversas funções orgânicas, para o sistema 
imunológico, funcionamento regular do intestino, 
entre outros. O suco fresco de frutas e vegetais 

pode ser uma boa alternativa para quem tem 
aversão a esses grupos de alimentos na forma 
original, por exemplo. O consumo do suco, então, 
pode garantir que a ingestão de frutas e vegetais 
seja suprida. Vale ressaltar que, batida no 
liquidificador, parte das fibras das frutas e vegetais 
é perdida e o açúcar das frutas fica concentrado 
no suco. 

Na alimentação, nem tudo é regra. Boa 
parte dos alimentos que ganham destaque serve 
para algumas pessoas, mas não para outras 
tantas. É importante entender que nenhum 
alimento isolado tem o poder de promover 
emagrecimento, mas, associado a um conjunto de 
fatores, pode contribuir para esse processo. Uma 
pessoa que não costuma realizar o café da manhã 
e passa a tomar suco pode sentir-se mais 
satisfeita ao longo do dia e, portanto, comer 
menos e dessa forma, sim, pode favorecer o 
emagrecimento. Outro exemplo seria o de uma 
pessoa que troca um café da manhã rico em 
alimentos calóricos e pesados por um copo de 
suco que também o mantém saciado por algum 
período após a refeição. Tal substituição poderia 
ajudar na perda de peso e sensação de bem-
estar. Esses efeitos não seriam diferentes se a 
mesma pessoa comesse uma fruta e outro 
complemento no café da manhã, pois o 
mecanismo em questão é a menor fome durante o 
dia e o consumo aumentado dos nutrientes 
necessários. 

Por outro lado, o excesso desse suco 
também pode acarretar ganho de peso, pois 
líquidos em geral proporcionam curto período de 
saciedade, aumentando-se então o volume 
necessário do mesmo para atingir a saciedade. 
[...]  Existe também uma falsa impressão de que 
líquido não engorda, podendo haver um exagero 
no consumo do mesmo. 

Assim, o suco pode ajudar, claro! Mas 
tanto quanto comer frutas e vegetais diariamente. 
O importante mesmo é buscar formas eficazes e 
gostosas de garantir o consumo desses alimentos 
regularmente. 
 

Adaptação de http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/suco-detox-

quando-ele-faz-bem-ou-mal-para-a-saude/, acesso em 02 de jan. de 2017. 

 
01) “Suco detox: quando ele faz bem (ou mal) para a 
saúde” é um texto: 
 
(A) De opinião e a autora usa argumentos de 
autoridade para defender o seu ponto de vista em 
torno do uso do suco detox.  
(B) Descritivo e a autora descreve os 
benefícios e o modo de usar o suco detox de 
forma correta. 

http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/suco-detox-quando-ele-faz-bem-ou-mal-para-a-saude/
http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/suco-detox-quando-ele-faz-bem-ou-mal-para-a-saude/
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(C) Dissertativo em a autora apresenta 
somente argumentos favoráveis ao uso do suco 
detox. 
(D) Narrativo em que Claudia Cozer Kalil conta 
uma história sobre o uso do suco detox. 
(E) Ficcional, em que Claudia Cozer Kalil cria 
uma história, com personagens fictícios.  
  
02) Marque a única alternativa falsa em relação 
ao texto e ao ponto de vista de Cláudia Cozer 
Kalil: 
         
(A) O suco detox pode fazer bem ou mal à 
saúde, tudo depende dos hábitos alimentares das 
pessoas que o tomam. 
(B) O suco detox tem o poder de eliminar do 
organismo substâncias nocivas, já que o fígado, 
por exemplo, não cumpre essa função.   
(C) A Anvisa define o alimento como 
substância líquida ou pastosa que fornece ao 
organismo humano os elementos normais à sua 
formação, manutenção e desenvolvimento. 
(D) De acordo com a autora o suco possui 
menos fibras e nele o açúcar das frutas fica 
concentrado.  
(E) Na alimentação, nem tudo é regra e o que 
serve para um pode não servir para outro. 
  
03) Em qual alternativa, todas as palavras são 
formadas por derivação sufixal? 
 
(A) saciedade, hortifrútis, regularmente. 
(B) pastoso, calóricos, imunológico. 
(C) distorcido, formação, bem-estar.  
(D) brasileira, milagroso, saciedade. 
(E) emagrecimento, saciado, gostoso. 
 
04) As expressões sublinhadas na oração “Na 
alimentação, nem tudo é regra”, exercem, 
respectivamente, a função sintática de: 
 
(A) Sujeito, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial. 
(B) Predicativo do sujeito, adjunto adverbial, 
objeto direto. 
(C) Adjunto adverbial, verbo de ligação. 
Predicativo do sujeito. 
(D) Adjunto adverbial, aposto, sujeito. 
(E) Adjunto adverbial, sujeito, predicativo do 
sujeito. 
 
05) A alternativa em que as palavras 
sublinhadas estão corretamente classificadas 
quanto às classes das palavras no fragmento 
abaixo é: 
 

“O importante mesmo é buscar formas 
eficazes e gostosas de garantir o consumo 
desses alimentos regularmente”. 
 
(A) artigo, verbo, pronome, substantivo. 
(B) preposição, verbo, advérbio, substantivo. 
(C) artigo, verbo, adjetivo, preposição. 
(D) artigo, verbo, preposição, substantivo. 
(E) artigo, verbo, pronome, conjunção. 
 
06) Ao efetuarmos o cálculo da expressão 2 – 
0,33333... Obtemos: 
 
(A)  0,77777...  
(B)  1/3 
(C)  1/6 
(D)  2/3 
(E)  5/6 
  
07) Observe a série 1/2 ; 1/4 ; 1/6 ; 1/8; ... Seu 
termo geral pode ser representado por (n = 1; 
2; 3; 4; ...): 
 
(A)  1/2n. 
(B)  1/n. 
(C)  2/3n. 
(D)  2n/3. 
(E)  1/1+n. 
  
08) Para construir um muro, 5 pedreiros levam 
10 dias, se um pedreiro resolveu fazer sozinho 
o muro, vai levar quantos dias para finalizar o 
muro? 
 
(A)  20 dias. 
(B)  25 dias. 
(C)  30 dias. 
(D)  40 dias. 
(E)  50 dias. 
 
09) Considere os conjuntos dos números 
naturais de 1 a 20. Se somarmos todos os 
números primos do conjunto e adicionarmos a 
soma de todos os números pares, vamos 
obter: 
 
(A)  107. 
(B)  110. 
(C)  169. 
(D)  187. 
(E)  197. 
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10) A empresa X foi multada em R$ 10.000,00 
tendo como prazo uma semana para efetuar o 
pagamento, caso não pague o valor vai ser 
aumentado em 10% para cada semana de 
atraso, se a empresa efetuou o pagamento 
após 5 semanas o valor pago está entre: 
 
(A)  R$ 12.000,00 e R$ 14.000,00. 
(B)  R$ 14.000,00 e R$ 16.000,00. 
(C)  R$ 16.000,00 e R$ 18.000,00. 
(D)  R$ 18.000,00 e R$ 20.000,00. 
(E)  R$ 20.000,00 e R$ 22.000,00. 
 
11) Recentemente, em decisão liminar, o 
Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, decidiu afastar o Senador 
Renan Calheiros, da presidência do Senado 
Federal. Neste caso, assumiria o vice-
presidente, que naquela ocasião era o 
senador: 
 
(A) Roberto Requião. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Aécio Neves. 
(D) Jorge Viana. 
(E) Ronaldo Caiado. 
 
12) O maior rio do Estado do Paraná é o Rio 
Iguaçu. Ele corta o território paranaense de: 
 
(A) Norte a Sul. 
(B) Leste a Oeste. 
(C) Oeste a Leste. 
(D) Sul a Norte. 
(E) Norte a Sudeste. 
  
13) A Guerra do Contestado, que em 2016 
completou 100 anos do seu término, marcou a 
história do Paraná e Santa Catarina. Porém, ao 
longo da história nacional, outros estados 
brasileiros estiveram envolvidos em revoltas e 
conflitos que marcaram época. Assinale, 
dentre as alternativas, qual o conflito que 
envolveu, quase que unicamente, o estado de 
São Paulo em oposição ao governo federal: 
 
(A) Inconfidência Mineira. 
(B) Guerra dos Farrapos. 
(C) Movimento Tenentista. 
(D) Guerra de Canudos. 
(E) Revolução Constitucionalista de 1932. 
 
14) O Comitê de Política Monetária – COPOM, 
vinculado ao Banco Central do Brasil, divulgou 
em nota de sua 203ª reunião, realizada em 29 e 
30 de novembro de 2016, que a taxa básica de 

juros, também conhecida como taxa SELIC – 
Meta, válida inclusive no mês de 
dezembro/2016, seria de: 
 
(A) 14,25% a.a. 
(B) 13,25% a.m. 
(C) 13,75% a.a. 
(D) 13,25% a.a. 
(E) 13,75% a.m. 
 
15) Para compor a Câmara Municipal, é 
necessário observar o limite máximo de 
vereadores/habitantes, assim, está CORRETA a 
seguinte proporção: 
 
(A) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de 
até 15.000 (quinze mil) habitantes. 
(B) 16 (dezesseis) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de 
até 80.000 (oitenta mil) habitantes. 
(C) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes 
e de até 160.000 (cento e sessenta mil) 
habitantes. 
(D) 23 (vinte e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e 
cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 
(seiscentos mil) habitantes. 
(E) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) 
habitantes e de até 750.000 (setecentos e 
cinquenta mil) habitantes. 
 
16) Quanto ao Processo Legislativo na 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) A Constituição poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 
(B) A matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa, e nas três sessões seguintes. 
(C) As leis complementares serão aprovadas 
por maioria absoluta. 
(D) As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara de Vereadores. 
(E) É defeso ao Presidente da República 
solicitar urgência para apreciação de projetos de 
sua iniciativa. 
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17) A Câmara Municipal de Godoy Moreira irá 
realizar obras e serviços de engenharia 
conjunta e concomitantemente, em que se 
estima o valor de valor da contratação de 
R$15.000,00. Nesse caso e nos termos da Lei 
nº 8.666/1993, a licitação é: 
 
(A) obrigatória na modalidade tomada de 
preços. 
(B) obrigatória na modalidade pregão. 
(C) obrigatória na modalidade convite. 
(D) dispensável. 
(E) inexigível. 
 
18) São considerados deveres que recaem 
sobre todos os servidores públicos, EXCETO: 
 
(A) Dever de cumprir todas as ordens de 
superiores hierárquicos, independentemente de 
conformidade com o ordenamento legal. 
(B) Dever de presença física no local em que 
desempenha suas atribuições, nos limites dos 
horários de trabalho. 
(C) Dever de diligência, no intuito de produzir o 
melhor resultado possível. 
(D) Dever de cortesia no trato com os demais 
servidores e com não servidores. 
(E) Dever de impessoalidade. 
 
19) No que diz respeito ao Sistema Tributário 
Nacional, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. 
(B) É outorgado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens de qualquer natureza, em 
razão da sua procedência ou do seu destino. 
(C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o 
patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. 
(D) São considerados tributos os impostos, 
taxas e contribuições de melhoria. 
(E) As taxas cobradas pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 
no âmbito de suas respectivas atribuições, têm 
como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 
 
 
 

20) Maria ajuizou Ação de Cobrança junto ao 
Fórum de Godoy Moreira, pleiteando a 
cobrança de uma nota promissória emitida 
com vencimento em 15 de agosto de 2008. 
Para tanto, não levou em conta o prazo 
prescricional do Código Civil, que é de: 
 
(A) 10 (dez) anos. 
(B) 3 (três) anos. 
(C) 5 (cinco) anos. 
(D) 2 (dois) anos. 
(E) não existe prazo prescricional. 
  
21) Sobre contratos em geral, é CORRETO 
afirmar: 
 
(A) O mandatário é obrigado a aplicar toda sua 
diligência habitual na execução do mandato, mas 
é isento a indenizar qualquer prejuízo causado por 
culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem 
autorização, poderes que devia exercer 
pessoalmente. 
(B) O comodatário é obrigado a conservar, 
como se sua própria fora, a coisa emprestada, 
não podendo usá-la senão de acordo com o 
contrato ou a natureza dela, sob pena de 
responder por perdas e danos. O comodatário 
constituído em mora, além de por ela responder, 
pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for 
arbitrado pelo comodante. 
(C) Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito 
ou ilícito, material ou imaterial, deve, 
obrigatoriamente, ser contratada mediante 
retribuição. 
(D) A outorga do mandato está sujeita à forma 
exigida por lei para o ato a ser praticado. Se 
admitindo mandato verbal mesmo quando o ato 
deva ser celebrado por escrito. 
(E) Não existe prazo prescricional. 
 
22) O vereador eleito do Município de Godoy 
Moreira, não perderá o mandato quando: 
 
(A) Cujo procedimento for declarado 
incompatível com o decoro parlamentar. 
(B) Investido do cargo de Ministro do Estado, 
Secretário de Estado e Secretário Municipal. 
(C) Que deixar de comparecer a cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, 
salvo se em licença ou missão autorizada pela 
Câmara. 
(D) Que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos. 
(E) Que sofrer condenação criminal em 
sentença transitada em julgado. 
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23) Com base na Lei Orgânica do Município de 
Godoy Moreira, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) A rejeição de parecer prévio do Tribunal de 
Contas sobre as contas que o Prefeito deve 
prestar anualmente, dependerão do voto favorável 
de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 
(B) Terão forma de decreto legislativo ou 
resolução as deliberações da Câmara, tomadas 
em plenário, e que dependem da sanção do 
Prefeito. 
(C) Vagando os cargos de Prefeito e Vice-
prefeito municipal, será realizada nova eleição 30 
(trinta) dias depois de aberta a última vaga. 
(D) As deliberações no processo legislativo na 
Câmara Municipal, somente serão por voto aberto. 
(E) É defeso ao Município associar-se a 
municípios limítrofes, e conceder ou delegar 
serviços públicos, para utilização conjunta, a 
qualquer entidade com personalidade jurídica, 
direção autônoma e finalidade específica. 
 
24) No que diz respeito à resposta do réu do 
Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 
as alegações de fato formuladas pelo autor. 
(B) A revelia não produz seus efeitos quando 
as alegações de fato formuladas pelo autor forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com 
prova constante dos autos. 
(C) Ao réu revel será lícita a produção de 
provas, contrapostas às alegações do autor, 
desde que se faça representar nos autos a tempo 
de praticar os atos processuais indispensáveis a 
essa produção. 
(D) Mesmo o revel recebendo o processo no 
estado em que se encontrar, não poderá intervir 
no em qualquer fase. 
(E) Os prazos contra o revel que não tenha 
patrono nos autos fluirão da data de publicação do 
ato decisório no órgão oficial. 
 
25) A respeito da sentença e coisa julgada 
previstas no CPC/15, assinale a opção 
CORRETA: 
 
(A) O cumprimento provisório da sentença 
impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o 
cumprimento definitivo, sujeitando-se por iniciativa 
e responsabilidade do exequente, que se obriga, 
se a sentença for reformada, a reparar os danos 

que o executado haja sofrido. 
(B) Oferecida a contestação, poderá o autor, 
sem o consentimento do réu, desistir da ação. 
(C) Será considerada fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 
ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso. 
(D) É permitido à parte discutir no curso do 
processo as questões já decididas a cujo respeito 
se operou a preclusão. 
(E) Quando o juiz decidir relação jurídica 
sujeita a condição ou termo, o cumprimento da 
sentença independerá de demonstração de que 
se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. 
 
26) A respeito de suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 
5 (cinco) dias consecutivos, em virtude de 
casamento. 
(B) O empregado que for aposentado por 
invalidez terá interrompido o seu contrato de 
trabalho durante o prazo fixado pelas leis de 
previdência social para a efetivação do benefício. 
(C) O contrato de trabalho poderá ser 
suspenso, por um período de dois a cinco meses, 
para participação do empregado em curso ou 
programa de qualificação profissional oferecido 
pelo empregador, com duração equivalente à 
suspensão contratual, mediante previsão em 
convenção ou acordo coletivo de trabalho e 
aquiescência formal do empregado. 
(D) O empregador não poderá conceder ao 
empregado ajuda compensatória mensal, sem 
natureza salarial, durante o período de suspensão 
contratual. 
(E) Na suspensão do contrato o empregado 
continuaria recebendo salários e haveria a 
contagem do tempo de serviço. Enquanto que na 
interrupção o pagamento de salários não seria 
exigido como também não se computará o tempo 
de afastamento como tempo de serviço. 
 
27) Sobre aviso prévio, é CORRETO afirmar: 
 
(A) O empregado que, durante o prazo do 
aviso prévio, cometer qualquer das faltas 
consideradas pela lei como justas para a rescisão, 
não perderá o direito ao restante do respectivo 
prazo. 
(B) O horário normal de trabalho do 
empregado, durante o prazo do aviso, e se a 
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rescisão tiver sido promovida pelo empregador, 
será reduzido de 2 (duas) horas diárias, porém 
sofrerá prejuízos no salário integral. 
(C) É isento o aviso prévio na despedida 
indireta. 
(D) Não havendo prazo estipulado, a parte 
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato 
deverá avisar a outra da sua resolução com a 
antecedência mínima de 7 (sete) dias. 
(E) A falta do aviso prévio por parte do 
empregador dá ao empregado o direito aos 
salários correspondentes ao prazo do aviso, 
garantida sempre a integração desse período no 
seu tempo de serviço. 
 
28) Os atos de improbidade praticados são 
aqueles praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma da lei. A respeito do tema, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) A posse e o exercício de agente público 
não ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado. 
(B) Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato 
dos assuntos que lhe são afetos. 
(C) Somente pessoas autorizadas por lei 
poderão representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 
(D) Não será prevento o juízo para todas as 
ações posteriormente intentadas que possuam a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
(E) Apenas a autoridade judicial competente 
poderá determinar o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração, quando a medida 
se fizer necessária à instrução processual. 
 
29) O Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Godoy Moreira rege sobre os vereadores, 
assim, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A Câmara não poderá cassar o mandato 
do vereador quando este fixar residência fora do 
Município. 
(B) É permitido ao vereador ser proprietário ou 
diretor de empresa que goze de favor decorrente 
de contrato celebrado com o Município. 
(C) Os Vereadores são agentes políticos 
investidos de mandato legislativo municipal para 
uma legislatura de quatro anos, pelo sistema 
partidário e de representação proporcional, por 
voto secreto e direto. 
(D) O processo de cassação do mandato do 
Vereador obedecerá exclusivamente aos preceitos 
da Lei Estadual. 
(E) Perde o mandato o vereador que licenciar 
para exercer cargo em provimento em Comissão 
dos Governos Federal e Estadual, ou de maior 
nível hierárquico dos órgãos da Prefeitura. 
 
30) Ainda no tocante ao Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Godoy Moreira, quando 
mais de um vereador solicitar a palavra 
simultaneamente, o Presidente concedê-la-á na 
seguinte ordem: 
 
(A) Ao autor, ao relator e ao autor da emenda. 
(B) Ao relator e ao autor. 
(C) Ao autor da emenda, ao relator, e ao autor. 
(D) Somente ao autor da emenda. 
(E) Ao autor e ao autor da emenda. 
 
 


