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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.
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:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (Horas) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. 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.
8. 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.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ibeg.org.br.
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LINGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 02.

O novo medicamento, segundo Leila, não será para todas as pessoas,
mas aquelas que têm risco maior de adquirir a doença.
O Cedap é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), referência na Bahia para diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS e
doenças sexualmente transmissíveis. A unidade funciona de segunda a
sexta-feira, nos horários das 7h às 17h, e está localizado à Rua Comendador José Alves Ferreira, 240, Garcia - Salvador.
(retirado de http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1820495 em 30\11\2016)

QUESTÃO 03
De acordo com o texto é incorreto afirmar:

(a) A locução verbal com o verbo “proferir”, no pretérito, que aparece no
segundo parágrafo do texto, garante a informação de que as atividades
iniciaram no dia anterior.

QUESTÃO 01
O diálogo entre os personagens apresenta um equívoco que dá comicidade ao texto porque

(b) Segundo a palestrante, AIDs é doença a ser prevenida e não apenas
evitada.

(a) Com a televisão ligada, houve interferência de ruído na comunicação.

(c) Para a palestrante, a prevenção combinada é mais importante porque observa um conjunto de ações.

(c) O personagem em pé pretendia assustar o personagem sentado e
não conseguiu.

(e) O Cedap, apesar de ser uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado, é referência na Bahia no que se refere ao diagnóstico e tratamento
da doença.

(e) A resposta não apresenta nenhuma relação com a pergunta.

Do ponto de vista da adequação da linguagem, é correto afirmar:

(b) O personagem sentado deu à palavra “firme” um sentido diferente
do habitual.
(d) O personagem sentado não ouviu a pergunta do personagem em pé.
QUESTÃO 02

O cômico presente no texto é causado pelo uso da linguagem:

QUESTÃO 04

(a) O verbo “comemorar” no título denota a alegria dos estudiosos com
a evolução da AIDS.
(b) A usar o termo “proferir” para a palestrante, a articulista reforça o
caráter festivo da comemoração.

(a) culta.

(c) A expressão “maior risco de adquirir a doença” pode ser substituída
por “condições de saúde imunes à doença”.

(b) formal.

(c) regional.

(d) O endereço e horários de atendimento são termos irrelevantes na
apresentação da unidade da Secretaria de Saúde.

(d) expressiva.
(e) denotativa.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 03 a 10.
Dia Mundial da Aids é comemorado
com palestra e caminhada
Roseli Servilha

O Dia mundial de luta contra a AIDS é celebrado nesta quinta-feira, 1º, e desde esta quarta, palestras alusivas ao dia foram realizadas no Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência
e Pesquisa (Cedap).
Tema como ‘Um novo olhar na prevenção do HIV’, foi proferido
pela médica Leila Regina Amorim, que falou sobre novas alternativas
para prevenção da doença. Leila aproveitou para falar sobre formas de
prevenção.
“Hoje trabalhamos a prevenção combinada, que é um conjunto
de ações que visam analisar o ser como um todo e, não só a orientação
de usar preservativo. Mas, também, outras situações de onde o paciente
foi exposto”.
Ela fala sobre a profilaxia pós-exposição ao vírus HIV (PEP),
para aqueles indivíduos que estiveram em uma situação sexual de risco,
“é possível fazer uso das medicações, numa forma de evitar complicações”.
A profilaxia pré-exposição (PREP), vem mostrando eficácia em
sua atuação, mas ainda não está disponível no Brasil, “a perspectiva é de
que no início do ano que vem, ela seja implantada no nosso país”, revela.
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(d) A profilaxia, apesar de eficiente, ainda não foi implantada no Brasil.
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(e) O verbo “trabalhar” pode ser substituído por “aplicar” em: “Hoje trabalhamos a prevenção combinada”.
QUESTÃO 05

O uso das aspas presentes no decorrer do texto justifica-se pela presença do:

(a) Discurso direto, pois dá voz à articulista.

(b) Discurso indireto, representando a posição da articulista.

(c) Discurso indireto livre, pois mistura o pensamento da palestrante e
da articulista.
(d) Discurso direto, pois reproduz a fala da palestrante.

(e) Interesse da articulista em enfatizar a fala da palestrante.
QUESTÃO 06

Pode se afirmar que o texto, literalmente, conclama as pessoas a uma
postura de:

(a) alheamento.

(b) engajamento.

(c) desencorajamento.
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(d) indiferença.
(e) animação.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 07

QUESTÃO 11

Os pronomes demonstrativos, presentes no primeiro parágrafo do texto,
poderiam ser substituídos, sem prejuízo do sentido por:

As placas mães atualmente contam com várias alternativas para as saídas de vídeo, cada uma com um sistema de conexão diferente. Identifique, a seguir, qual seria a saída correta para fazer a conexão com um
monitor de entrada DVI.

(a) “naquela quinta” e “nessa quarta”, respectivamente.

(b) “quinta passada” e “quarta passada”, respectivamente.

(c) “quinta” e “quarta”, simplesmente, em processo de economia vocabular.
(d) “na próxima quinta” e “nessa quarta”, respectivamente.
(e) “em quinta” e “quarta próxima”, respectivamente.

(a)

(b)

QUESTÃO 08

(c)

Do ponto de vista da tipologia textual, de acordo com seus elementos,
tem-se um texto:

(d)

(a) enumerativo.
(b) descritivo.

(e)

(c) dissertativo.

Pb

(d) narrativo.

(e) Narrativo-descritivo.

Y

Pr

QUESTÃO 12

QUESTÃO 09

Em “é possível fazer uso das medicações, numa forma de evitar complicações”, o termo grifado apresenta a linguagem _______ que pode ser
substituída por _______ sem prejuízo do sentido. As lacunas podem ser
preenchidas por:

(a) formal e “numa forma a evitar”
(b) coloquial e “de forma a evitar”.

Ao notar-se que um computador antigo está se tornando obsoleto nas
tarefas do dia a dia, deve fazer um Upgrade de hardware para que assim
ele possa voltar a exercer as suas funções de forma satisfatória. Entre
as alternativas abaixo qual o conjunto de Hardwares deverá ser trocado
para que o computador tenha o melhor desempenho ?

(a) CPU – Monitor - Gabinete

(b) HD – Placa de Vídeo – Fonte de Energia

(c) regional e “ em forma de evitar”.

(c) Placa de Vídeo – Placa Mãe - Gabinete

(d) culta e “ uma forma a evitar”

(d) Gabinete – Monitor – Fonte de Energia

(e) chula e “em forma a evitar”.

(e) CPU – Memoria Ram – Placa Mãe

QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Do ponto de vista das regras de concordância verbal, no período “Hoje
trabalhamos a prevenção combinada, que é um conjunto de ações que
visam analisar o ser como um todo”..., o verbo grifado:

(a) deveria aparecer somente no singular, portanto há uma incorreção
no texto original.
(b) pode aparecer no plural, pois concorda com o verbo anterior “trabalhamos”, que está no plural.

(c) apresenta sujeito no singular, portanto deveria estar na forma “visa”.
(d) concorda com o pronome indefinido “todo” que tem sentido plural.

(e) encontra-se devidamente no plural em razão de concordar com o
sujeito “ações”, representada pelo pronome relativo “que”.

Nas alternativas a seguir identifique qual o ícone responsável por ativar
a função de AutoSoma do Microsoft Excel:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

IBEG
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QUESTÃO 14
No Microsoft Word temos várias teclas de atalhos que nos ajudam a
manter um fluxo de trabalho mais ágil. Qual o conjunto de teclas de atalho que deve ser utilizada para remover a formatação manual dos caracteres ou de um texto selecionado ?

(a) CTRL + S

(b) CTRL + BARRA DE ESPAÇO

QUESTÃO 15

A definição básica de um Keylogger é?

(a) Programas de computador capazes de monitorar, armazenar e enviar todas as teclas digitadas pela vítima para um cracker.

(b) Sistema desenvolvido para auxiliar no monitoramento do uso da
memoria RAM e dos núcleos do CPU.
(c) Sistema desenvolvido para auxiliar na remoção segura de dispositivos moveis do computador.

(d) Software de mapeamento de comandos do teclado, armazena os comandos e teclas mais utilizados pelo usuário.
(e) Conjunto de Hardwares responsáveis pela inicialização dos aplicativos de uso básico do sistema operacional.
QUESTÃO 16

O Google Chrome tem um gerenciador de tarefas onde podemos ver
quais abas estão consumindo mais memória e encerrá-las sem que isso
afete os demais sites. Qual tecla de comando é utilizada para acessar o
esse recurso?

(a) CTRL + F11
(b) STRL + W

(d) SHIFT + F5

II - Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, ressalvadas as emendas aos projetos de leis de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual;

III - O Prefeito Municipal não poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de sua iniciativa;

IV - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara
Municipal, os motivos do veto.

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
(e) apenas as alternativas I, II e IV são verdadeiras.
QUESTÃO 19

Acerca Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional
e Patrimonial prevista na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA, indique a alternativa incorreta.

(b) A Câmara Municipal exercerá controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
QUESTÃO 17

Considerando o disposto na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA,
acerca da competência privativa do município, analise as assertivas e
indique a opção correta.
I - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência;
II - instituir e arrecadar tributos, fixar e cobrar preços e tarifas;

III - dispor sobre a organização e a execução de seus serviços públicos;

IV - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus servidores;

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
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QUESTÃO 18

(a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta
quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela câmara
Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.

(c) CTRL + SHIFT + ESC

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(e) apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.

I - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara
Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, sendo de iniciativa privativa do
Prefeito Municipal as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

(d) CTRL + W

(e) SHIFT + ESC

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

Ainda sobre a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VIANA, analise as assertivas e indique a opção correta.

(c) CTRL + F

(e) CTRL + F5

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
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(c) Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública
que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais o Município responda ou que, em nome deste,
assuma obrigações de natureza pecuniária.

(d) A Câmara Municipal, diretamente ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito, poderá requerer ao Tribunal de Contas do
Estado a realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo e Executivo, bem como solicitar informações sobre o
resultado de inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas.
(e) Cabe à câmara Municipal, no prazo de noventa dias, após comunicação do Tribunal de Contas do Estado, sustar a execução de contrato por
ele impugnado, devendo, de imediato, solicitar ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.
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QUESTÃO 20
Considerando o disposto na Lei Municipal 1.596/2001, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, indique a alternativa correta.

(a) Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração
máxima do trabalho semanal de quarenta horas, excepcionados os casos
com a duração estabelecida em leis especiais.

(b) A jornada normal de trabalho será de seis horas diárias, para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exigindo-se de seu
ocupante dedicação integral ao serviço.
(c) Não poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho;

(d) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de dez
horas consecutivas para descanso, ressalvados os casos excepcionais.
(e) A frequência do servidor público será apurada através de registros
a serem definidos pela administração, pelos quais se verificarão, semanalmente, as entradas e saídas, e a falta do registro de frequência ou a
prática de ações que visem à sua burla, pelo servidor público, implicarão
adoção obrigatória, pelo presidente da Comissão Sindicante, das providências necessárias à aplicação da pena disciplinar cabível.
QUESTÃO 21

Acerca dos direitos e vantagens expressos na Lei Municipal 1.596/2001,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, indique a alternativa incorreta.

(a) O vencimento do servidor público, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, e os proventos são irredutíveis que observarão o princípio da isonomia, e terão reajustes periódicos que preservem
seu poder aquisitivo.
(b) nenhum servidor público poderá perceber, mensalmente, a título
de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores
fixados como subsídio, em espécie, a qualquer título, para o Chefe do Poder Executivo Municipal, excluindo-se do teto da remuneração o décimo
terceiro vencimento, as indenizações e os auxílios pecuniários previstos
nesta Lei.
(c) O servidor público efetivo, enquanto em exercício de cargo em comissão, não deixará de perceber cumulativamente o vencimento ou remuneração do cargo efetivo.

(d) O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem será objeto de arresto, sequestro ou
penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos, resultante
de decisão judicial, reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Municipal, hipótese em que o desconto será promovido
em parcelas mensais não excedente a dez por cento da remuneração,
ou provento.
(e) O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá
o prazo de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo,
e a não quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior implicará sua inscrição em dívida ativa.
QUESTÃO 22

Acerca das licenças previstas para os servidores públicos na Lei Municipal 1.596/2001, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, indique a alternativa correta.

(a) Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de tratamento da própria saúde ou doença em pessoa da família;
(b) A licença em decorrência de serviço militar obrigatório se aplica,
também, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão;

(c) A licença em decorrência da gestação será concedida pelo chefe imediato, mediante apresentação de atestado médico, prescindindo de aná-
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lise pelo setor de perícias médica;

(d) Em se tratando de licença para tratamento da própria saúde, de ocupante de dois cargos públicos em regime de acumulação legal, a licença
deverá ser concedida em apenas um deles.
(e) Ao ocupante de cargo em comissão, exclusivamente, poderá ser concedida licença para desempenho de mandato classista.
QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime próprio de previdência municipal, do Município de Viana, são princípios do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI,
exceto:

(a) Universalidade de participação dos servidores municipais efetivos,
ativos e inativos e seus dependentes, no plano previdenciário, mediante
contribuição;
(b) Estabelecimento dos instrumentos para a atuação, controle e supervisão, no campo previdenciário, administrativo, técnico, atuarial e
econômico-financeiro observada a legislação federal;

(c) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa,
com a participação de entidades de classe e associações de servidores
ativos e inativos, e pensionistas;
(d) Subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões, garantidores dos benefícios previstos nesta Lei, a padrões mínimos adequados de diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira e
conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;

(e) Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com os servidores
inativos e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
QUESTÃO 24

Ainda de acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime próprio de previdência municipal, do Município de Viana, acerca dos segurados e dependentes, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa
correta:

I - O servidor afastado em decorrência de reclusão ou detenção, licença para tratar de interesses particulares, para o exercício de mandato
eletivo ou qualquer espécie de licença sem vencimentos, fica obrigado
a recolher, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, a contribuição relativa à sua parte e a do Poder Público, levando em consideração o seu último vencimento, devidamente atualizado;
II - São segurados compulsórios da previdência municipal os servidores
públicos ativos da Prefeitura Municipal de Viana do Estado do Espírito
Santo, suas Autarquias e Fundações, e da Câmara Municipal de Viana,
e os servidores públicos inativos da Prefeitura Municipal de Viana, de
suas Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal de Viana.
III - I - cônjuge; a companheira; o companheiro; os filhos de qualquer
condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou incapazes;

IV - irmãos, de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválidos ou incapazes;

(a) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

(d) apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
(e) todas as alternativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 1.595/2001, que dispõe sobre o regime próprio
de previdência municipal, do Município de Viana, sobre a aposentadoria
voluntária por idade, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa
correta:

I - O segurado, servidor público efetivo, poderá se aposentar por idade, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que atenda às seguintes condições e requisitos mínimos
cumulativamente 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos de idade, se mulher; e tempo mínimo de 10 (dez) anos
de exercício no serviço público e 5(cinco) anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria.
II - Os proventos da aposentadoria voluntária por idade serão equivalentes a 1/35 (um trinta e cinco avos), se homem, e 1/30 (um trinta
avos), se mulher, por ano completo de contribuição previdenciária, tendo como base a última remuneração do cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
III - Para o segurado que tenha completado a idade mínima, mas que não
tenha 5(cinco) anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com a remuneração do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de
5 (cinco) anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisitos e
condições fixadas nessa lei 1.595/01;

(a) todas estão erradas.

(b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios

(c) Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social
(d) Previdência complementar facultativa, custeada sem contribuição
adicional
(e) O cumprimento do programa de trabalho expresso e prestação de
serviço
QUESTÃO 28

O controle da execução orçamentária compreenderá:

(a) A origem e o objeto do que se deve pagar
(b) A nota de empenho

(c) Os comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço

(d) A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou
a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações
(e) O contrato, ajuste ou acordo respectivo
QUESTÃO 29

(b) apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

(c) apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

Posições fundamentais sobre o surgimento do Estado, EXCETO:

(a) Considera o Estado como a própria sociedade, confundindo-se como
a organização social dotada de poder para regulamentar o comportamento de todo o grupo. Tem-se o Estado como um elemento intrínseco e
universal na formação inter-relacional humana.

(d) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
(e) todas as alternativas são verdadeiras.

QUESTÃO 26

Acerca do salário maternidade previsto na Lei 1.595/2001, que dispõe
sobre o regime próprio de previdência municipal, do Município de Viana, correta:

(a) O salário maternidade é devido independentemente de carência à
segurada, servidora pública efetiva, durante 180 (cento e oitenta) dias,
com início 28 (vinte e oito) dias antes e término 151 (cento e cinquenta
e um) dias depois do parto, considerando, inclusive, o dia do parto.

(b) Em casos excepcionais, os períodos de repouso, anterior e posterior
ao parto, podem ser aumentados em mais 1(uma) semana, mediante
atestado médico fornecido por médico designado pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
VIANA – IPREVI.
(c) Para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o
nascimento, inclusive o de natimorto, mediante a apresentação da competente certidão.
(d) Ocorrendo aborto não criminoso, comprovado por avaliação médica pericial, mediante atestado fornecido por médico credenciado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 15(quinze) dias.

(e) À segurada servidora pública que tenha recebido salário maternidade será pago o Abono Anual proporcional ao período de duração do
pagamento daquele benefício.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 27

(b) Considera que pode existir sociedade humana sem a existência de
Estado ainda que durante determinado período de tempo, sendo que
depois, a depender do nível de evolução da sociedade e das suas necessidades, pode surgir um Estado.
(c) Considera o surgimento do Estado com a sociedade organizada para a
satisfação apenas, o bem coletivo, não tendo como precisar este surgimento.
Tem-se o Estado como um elemento universal na formação inter-relacional
humana.
(d) Considera criado o Estado se presentes certas características muito
claras e específicas. Os adeptos desta teoria afirmam, inclusive, que podem precisar com absoluto grau de certeza a data do surgimento de um
determinado Estado.

(e) Considera o Estado como a própria sociedade, confundindo-se como
a organização social dotada de poder alterar o regulamento de todo o
grupo. Tem-se o Estado como um elemento intrínseco e universal na formação humana.
QUESTÃO 30

São três os aspectos conceituais de Administração Pública:

(a) Material ou objetivo, o formal e o orgânico ou subjetivo

(b) Imaterial ou subjetivo, o informal e o pessoal ou natural
(c) Orgânico ou subjetivo, imaterial ou informal subjetivo
(d) Formal ou objetivo, natural e o pessoal ou imaterial
(e) Pessoal, imaterial e o natural

A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:

(a) Depreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social

IBEG
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QUESTÃO 31

(d) Será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou
receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública.

O conceito de Ato Administrativo engloba:

(a) toda a manifestação lateral, de vontade da administração Pública,
ou de quem faça suas vezes, que agindo sob regime formal diferenciado
e de acordo com o interesse público.

(b) toda a manifestação unilateral, de vontade da Administração Pública, ou de quem faça suas vezes, que, agindo sob regime jurídico diferenciado e de acordo como o interesse público.
(c) toda a manifestação formal, de vontade da Administração Pública, ou
de quem faça suas vezes, que, agindo sob regime unilateral e de acordo
como o interesse público.
(d) toda a manifestação de vontade da Administração Pública, agindo
sob regime comum e de acordo com o interesse.

(e) toda a manifestação de vontade da Administração Pública, cumprindo o interesse comum.
QUESTÃO 32

Na ausência de disposição, expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada,
EXCETO:

(a) A analogia

(b) Os princípios gerais de direito tributário
(c) Os princípios gerais de direito público

A dívida flutuante compreende...

Analise a validade das suposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;

IV - os créditos de tesouraria.

(a) I,II e III
(b) III e IV
(c) I e II

(d) I e IV

(e) Todas estão corretas

QUESTÃO 36

(a) Aceitação do sujeito passivo

(b) Impugnação do sujeito passivo

QUESTÃO 33

Marque a alternativa CORRETA, no que se refere à Capacidade Tributária.

(a) O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta o sujeito passivo.
(b) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das
pessoas naturais

(c) A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das
pessoas naturais

(d) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa física de direito público titular
da competência para exigir o seu cumprimento.
(e) Dá validade jurídica aos atos praticados pelo contribuinte.
QUESTÃO 34

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, Receita Pública representa,
EXCETO:

(a) Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização
orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por
motivo de guerra.

(b) São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras
rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.

(c) O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica
a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve
o débito desta.

IBEG

QUESTÃO 35

O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:

(d) Os princípios gerais de direito administrativo
(e) Equidade

(e) São objetos de lançamento os impostos indiretos e todas as rendas.
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(c) Liberação do sujeito passivo

(d) Obrigação do sujeito passivo
(e) Crédito de sujeito passivo

QUESTÃO 37

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Estão CORRETAS as alternativas

(a) I, II e III
(b) III e IV
(c) I e II

(d) I e III

(e) Todas estão corretas
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QUESTÃO 38
Os principais elementos da relação de emprego gerada pelo Contrato de
Trabalho são...
Analise a validade das suposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I. Pessoalidade, um dos sujeitos (o empregado) tem o dever jurídico de
prestar os serviços em favor de outrem pessoalmente.
II. Natureza não eventual dos serviços, isto é, ele deverá ser necessário à
atividade normal do empregador.
III. Remuneração do trabalho a ser executado pelo empregado.

IV. Subordinação jurídica da prestação de serviços ao empregador.

(a) I, II e III
(b) II e III
(c) I e IV

(d) III e IV

(e) Todas estão Corretas.

QUESTÃO 39

A relação de trabalho eventual está excluída da esfera normativa do Direito do Trabalho. Existem várias correntes que procuram explicar o que
seja serviço eventual. Assim sendo, analise a validade das suposições
abaixo e assinale a alternativa ERRADA.

(a) O trabalho eventual é aquele que não se insere no âmbito das atividades normais de uma empresa.
(b) O trabalho eventual é aquele que se insere no âmbito das atividades
normais de uma empresa.
(c) O trabalho eventual não ocasional em relação à fonte para a qual o
serviço é prestado.

(d) O trabalhador eventual é aquele que se fixa a uma fonte de trabalho.

(e) O trabalhador eventual é aquele que nunca se fixa a uma fonte de
trabalho.
QUESTÃO 40

Os princípios gerais da Constituição, aplicáveis ao Direito do Trabalho...
Analise a validade das suposições abaixo e assinale a alternativa ERRADA.

(a) O respeito à dignidade humana
(b) Os valores sociais do trabalho
(c) Da livre – iniciativa

(d) A inviolabilidade do direito à vida

(e) A interferência do Estado na organização sindical
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