
   
   
   
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e 
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não 
poderá levar consigo o Caderno de Provas.  
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá 
ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade escolar. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 16 de agosto de 2010, 
encerrando-se às 16h00min do dia 18 de agosto de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas 
no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público.  
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CCAARRGGOO::  EEDDUUCCAADDOORR  IINNFFAANNTTIILL  
 

TEXTO:       Sons que confortam 
 

Eram quatro horas da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três em casa: o pai, a mãe e 
ele, um garoto de 12 anos. Chamaram o médico da família. E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram. Até que o garoto 
escutou um barulho lá fora. É ele quem conta, hoje, adulto: “Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante, do 
que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio”. 

Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai. Na 
mesma hora em que li esse relato imaginei um sem-número de sons que nos confortam. A começar pelo choro na sala de 
parto. Seu filho nasceu. E o mais aliviante para pais que possuem adolescentes baladeiros: o barulho da chave abrindo a 
fechadura da porta. Seu filho voltou. 

E pode parecer mórbido para uns, masoquismo para outros, mas há quem mate a saudade assim: ouvindo pela 
enésima vez o recado na secretária eletrônica de alguém que já morreu. 

Deixando a categoria dos sons magnânimos para a dos sons cotidianos: a voz no alto-falante do aeroporto dizendo 
que a aeronave já se encontra em solo, e o embarque será feito dentro de poucos minutos. 

O sinal, dentro do teatro, avisando que as luzes serão apagadas e o espetáculo irá começar. 
O telefone tocando exatamente no horário que se espera, conforme o combinado. Até a musiquinha que antecede a 

chamada a cobrar pode ser bem-vinda, se for grande a ansiedade para se falar com alguém distante. 
O barulho da chuva forte no meio da madrugada, quando você está no quentinho da sua cama. 
Uma conversa em outro idioma na mesa ao lado da sua, provocando a falsa sensação de que você está viajando, de 

férias em algum lugar estrangeiro. E estando em algum lugar estrangeiro, ouvir o seu idioma natal sendo falado por 
alguém que passou, fazendo você lembrar que o mundo não é tão vasto assim. 

O toque do interfone quando se aguarda ansiosamente a chegada do namorado. Ou mesmo a chegada da pizza. 
O aviso sonoro de que entrou um torpedo no seu celular. 
A sirene da fábrica anunciando o fim de mais um dia de trabalho. 
O sinal da hora do recreio. 
A música de que você mais gosta tocando no rádio do carro. Aumente o volume. 
O aplauso depois que você, nervoso, falou em público para dezenas de desconhecidos. 
O primeiro eu te amo dito por quem você também começou a amar. 
E, em tempo de irritantes vuvuzelas, o som mais raro de todos: o silêncio absoluto. 

                          (Martha Medeiros. Revista O Globo – 27 de junho de 2010) 
01) O primeiro parágrafo do texto lido: 

A) Introduz uma ideia secundária à narrativa desenvolvida. 
B) Serve como uma comparação. 
C) Aborda vários assuntos a serem desenvolvidos ao longo do texto. 
D) Serve como recurso narrativo para o desenvolvimento do texto. 
E) Contém o mote para o desenvolvimento do assunto a ser narrado. 

 

02) “Deixando a categoria dos sons magnânimos...” A palavra “magnânimo” significa: 
A) Mesquinho. B) Generoso.  C) Extraordinário. D) Incomum.  E) Banal. 

 

03) A leitura, segundo os PCN’s, é um processo onde o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, utilizando para isso, estratégias adequadas. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente todas as estratégias de leitura: 
A) Antecipação, seleção, codificação e verificação.  D) Pré-verificação, verificação, pré-seleção e seleção. 
B) Seleção, compreensão, verificação e conclusão.  E) Codificação, verificação, variação e inferência. 
C) Seleção, antecipação, inferência e verificação. 

 

04) Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN’s – pesquisas realizadas nos últimos vinte anos na 
área da aprendizagem da escrita provocaram uma revolução na forma de compreender como esse 
conhecimento é construído. Considerando essas pesquisas, marque o INCORRETO: 
A) Não se aprende a ortografia antes de se compreender o sistema alfabético de escrita. 
B) O domínio da linguagem escrita se adquire mais pela leitura do que pela própria escrita. 
C) A escrita não é o espelho da fala. 
D) É possível saber produzir textos sem saber grafá-los e é possível grafar sem saber produzir. 
E) A conquista da escrita alfabética garante ao aluno a possibilidade de compreender e produzir textos em linguagem 

escrita. 
MATEMÁTICAMATEMÁTICA  

05) Segundo Piaget, a modalidade de aprendizagem se resume em: 
A) Hipoacomodação e assimilação.    D) Acomodação apenas de novos objetos e situações. 
B) Hipoacomodação e hiperassimilação.   E) Adaptação e acomodação. 
C) Assimilação e acomodação. 
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06) Analise as afirmativas: 
I. Para se ensinar matemática existem inúmeros e variados caminhos. 

II. A calculadora pode e deve ser utilizada em sala de aula como instrumento de investigação e verificação de 
resultados. 

III. Ao se trabalhar com jogos, o professor poderá propiciar às crianças a aprendizagem e, ainda, a convivência e o 
respeito pelos colegas. 

IV. Ao se trabalhar a matemática hoje, o professor não poderá esquecer que o ponto de partida são os desafios. 
V. Sucatas, jogos, brinquedos, gravetos, constituem-se em ferramentas para o estudo da matemática. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) V   B) I, II, III, IV, V C) III, IV, V  D) I, II, III   E) I, IV, V  

 

07) Uma das afirmativas que mais define o verdadeiro sentido da matemática nos dias atuais é: 
A) O estudo da matemática é importantíssimo para o ser humano. 
B) Ensine que a matemática está presente no cotidiano de todos. 
C) Não se pode viver sem o estudo da matemática. 
D) A matemática é uma das mais importantes disciplinas existentes. 
E) É preciso fazer o aluno gostar da matemática. 

 

08) Piaget afirma que as crianças adquirem o conhecimento lógico-matemático através: 
A) Do trabalho contínuo e ininterrupto do professor com as crianças. 
B) Da construção da própria criança na interação com o ambiente (de dentro para fora). 
C) Do contato com os pais e outros familiares. 
D) De brincadeiras de faz-de-conta. 
E) Da realização de atividades lúdicas. 

   

CONHECIMENTOS   DIDÁTICO-PEDAGÓGICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS DDIIDDÁÁTTIICCOO--PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS   
   

 

09) Analise as afirmativas sobre a abordagem da Pedagogia Progressista: 
I. A avaliação ocorre nas situações vividas, experimentadas, portanto incorporadas para serem utilizadas em novas 

situações. 
II. O professor é um orientador e catalisador que realiza reflexões em conjunto com os alunos. 

III. Ocorre a socialização do saber elaborado às camadas populares, entendendo a apropriação crítica e histórica do 
conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade social e atuação crítica e democrática para 
transformação desta realidade. 

IV. As tendências da educação dessa abordagem são a Tradicional ou Conservadora, Escola Nova Diretiva e Não 
diretiva e a Tecnicista. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II   C) I, II, III  D) I, IV   E) I, II, III, IV 

 

10) Sobre a avaliação na perspectiva de uma educação emancipatória, analise:  
I. Uma avaliação com prática burocrática, com registros de notas ou médias, em períodos de estanque e pré-

determinados, classificando e selecionando os alunos. 
II. Avaliar no sentido participativo da construção e da conscientização através da busca da autocrítica e 

autoconhecimento de todos os envolvidos no ato educativo. 
III. Proposta de avaliação que exige um rigor metodológico com conceitos em uma visão de aprendizagem de 

resultados e classificatória, promovendo a exclusão dos alunos. 
Está(ão) INCORRETA(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) I, III   C) II, III  D) II   E) I, II, III 

  

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
   

11) As vésperas de mais um período eleitoral no Brasil, muito tem se falado sobre um Projeto de Lei que se 
originou da iniciativa popular e que objetiva tornar mais rígidos os critérios de inelegibilidade, ou seja, de 
quem não pode se candidatar. Esse projeto surgiu através da “Campanha Ficha Limpa”, lançada em 2008, 
pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e pretende, em sua redação original, apresentada ao 
Congresso Nacional: 
I. Que pessoas condenadas em primeira ou única instância ou com denúncia recebida por um tribunal – no caso de 

políticos com foro privilegiado – em virtude de crimes graves como racismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas 
e desvio de verbas públicas não alcancem cargos eletivos no Brasil. 

II. Tornar inelegíveis por vinte anos, parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de processo por 
quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição, a fim de fugir de possíveis punições. 

III. Que pessoas condenadas em representações por compra de votos ou uso eleitoral da máquina administrativa 
fiquem impossibilitadas de participar de processo eleitoral no Brasil. 
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IV. Tornar mais rápidos os processos judiciais sobre abuso de poder nas eleições, fazendo com que as decisões sejam 
executadas imediatamente, inviabilizando qualquer possibilidade de recursos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

 

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS   
 

12) Fazem parte da hidrografia do município de Sertaneja, EXCETO: 
A) Córrego do Gavião     D) Córrego do Tangará 
B) Córrego do Urubu     E) Ribeirão do Sul 
C) Ribeirão da Maitaca 

 

CONTEÚDO   ESPECÍFICOCCOONNTTEEÚÚDDOO EESSPPEECCÍÍFFIICCOO   
   

13) “Segundo os estudiosos, hoje em dia não basta apenas saber ler e escrever, é preciso muito mais. É preciso ser 
alfabetizado com letramento.” Segundo essa citação, pode-se afirmar que: 
A) Alfabetizar e letrar significa propiciar às crianças o conhecimento das letras do alfabeto. 
B) Alfabetizar e letrar constitui-se em dominar as técnicas e os comportamentos necessários para ler e escrever. 
C) Letrar significa interagir com o objeto de estudo, lidando com as letras e símbolos. 
D) Letrar significa a condição de quem interage com diferentes portadores de textos e gêneros de leitura e de escrita e 

compreende as diversas funções que ambas desempenham na vida. 
E) Letrar significa compreender os fatos do cotidiano e colaborar com aqueles que ainda não compreendem e nem 

entendem o contexto vivido, compartilhando sempre com os diferentes sujeitos. 
 

14) Analise as afirmativas: 
I. Para a escrita ocorrer na educação infantil é evidentemente necessário que se respeite o amadurecimento físico da 

criança. 
II. A forma de como se dá a alfabetização não importa quando se quer mudar a idade da alfabetização. 

III. Trabalhar com projetos de ensino facilita uma melhor absorção dos conteúdos quando se está na Educação Infantil, 
pois a integração das disciplinas fica mais fácil. 

IV. Para se alfabetizar com letramento será necessário organizar turmas mais homogêneas. 
V. A alfabetização atual, moderna, resulta de um processo espontâneo da interação das crianças com as ferramentas 

de leitura e escrita. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) II, III  B) I, II   C) I, III, V  D) II, III, IV, V  E) IV, V 

 

15) “Um bom professor com um bom livro didático nas mãos pode transformar o ensino e a aprendizagem dos alunos 
em prazer e satisfação.” Analisando a afirmativa anterior, pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) A capacidade docente deve ir além do livro didático. 
B) A capacidade docente deve extrapolar os conteúdos trabalhados em sala de aula. 
C) O livro didático é um instrumento excelente de comunicação, se bem utilizado pelo professor que dele faz uso. 
D) O livro didático é o grande vilão do processo educativo. 
E) Com o livro didático, as mudanças significativas acontecem. 

 

16) Para se formar bons leitores e escritores será necessário: 
A) Qualidade na construção da própria aprendizagem dos alunos e professores. 
B) Buscar a melhoria da qualidade dos produtos apresentados aos alunos. 
C) Apresentar algumas características dos gêneros textuais. 
D) Intensificar e graduar o ensino da gramática e ortografia. 
E) Utilizar os diversos gêneros textuais nas diversas situações de leitura e escrita. 

 

17) “Graças às novas tecnologias não será mais útil que as crianças aprendam a tabuada e nem a memorizem.” 
Contraria essa citação a seguinte afirmativa: 
A) Nos anos iniciais, o estudo das quatro operações é essencial. 
B) Para que as crianças entendam bem os conceitos matemáticos, o uso do material concreto é importante. 
C) Após a compreensão dos conceitos, a memorização da tabuada é fundamental. 
D) Para manusear bem as novas tecnologias, as crianças precisam adquirir as habilidades básicas específicas. 
E) N.R.A. 

 

18) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) como o próprio nome diz, propõem: 
A) Organizar o ensino público, obrigando as escolas a seguirem suas determinações. 
B) Reestruturar o ensino público e particular. 
C) Dar orientações gerais sobre o básico a ser ensinado. 
D) Criar um novo programa de ensino básico. 
E) Reorganizar a carreira dos professores do ensino público, propondo um piso salarial único. 
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19) “É urgentíssimo que a escola repense suas práticas pedagógicas cotidianas com o intuito de diminuir os índices de 
evasão escolar.” Com fundamento nessa citação, pode-se afirmar, EXCETO: 
A) Tornou-se muito fácil e corriqueiro culpar o aluno pelo seu fracasso escolar. 
B) O desafio de ser escola exige que todos sejam educados e instruídos, sem exceção. 
C) Estudos recentes nos mostram que às vezes, a própria escola colabora com a evasão e exclusão do aluno. 
D) São recorrentes as queixas entre os alunos de que a escola não serve pra nada. 
E) Muitas e muitas crianças são matriculadas nas escolas hoje, mas não são todas que conseguem permanecer nela e 

aprender. 
 

20) Além das  áreas tratadas nos PCN’s, há também os temas transversais que abrangem: 
A) Orientação sexual, ética, pluralidade cultural, meio ambiente e saúde. 
B) Sustentabilidade social, ética, saúde, meio cultural e meio ambiente. 
C) Meio ambiente, ética, biologia, saúde e sustentabilidade. 
D) Orientação sexual, saúde, biologia, pluralidade social e meio ambiente. 
E) Meio ambiente, orientação sexual e social, ética e biologia. 

 

21) Analise as afirmativas de acordo com a Lei Orgânica do município de Sertaneja: 
I. As leis e atos administrativos externos deverão ser aplicados no órgão oficial do Município, ou em jornal de 

circulação diária no Município, para que produzam os seus efeitos regulares. 
II. Dar-se-á preferência a doações em caráter de comodato com tempo predeterminado na própria Lei de Doação. 

III. Os prazos de descrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, 
serão os fixados em lei federal, ressalvadas ações de ressarcimento. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) III   C) II, III  D) I, II, III  E) II 

 

22) De acordo com a Lei Orgânica do município de Sertaneja, as autarquias, empresas públicas, sociedade de 
economia mista e fundações controladas pelo município: 
I. Dependem de lei para serem criadas, transformadas, incorporadas, privatizadas ou extintas. 

II. Dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública. 
III. Terão um de seus diretores indicado pelo sindicato dos trabalhadores da categoria, cabendo à lei definir os limites 

de sua competência e atuação. 
IV. Deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública dos bens, pelos seus diretores, na posse ou no 

desligamento, com a sua publicação em órgão oficial de município ou em jornal diário da Região. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III, IV B) I, II, III   C) I, II    D) II, IV  E) III, IV 

   

LEGISLAÇÃO   BÁSICA   APLICADA   AOS   SERVIDORES   PÚBLICOSLLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO BBÁÁSSIICCAA AAPPLLIICCAADDAA AAOOSS SSEERRVVIIDDOORREESS PPÚÚBBLLIICCOOSS   
   

23) Dependem de autorização legislativa específica: 
A) Instituição de empresa pública.    D) Criação de autarquia. 
B) Instituição de sociedade de economia mista.  E) Instituição de fundação. 
C) Criação de subsidiária de empresa pública.   

 

24) Analise as afirmativas: 
I. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave, de infração às proibições e de reincidência em falta 

punida com a repreensão, não podendo exceder a noventa dias. 
II. A destituição da função de chefia, de assessoramento ou de direção será aplicada no caso de infração sujeita à 

penalidade de suspensão. 
III. A pena de advertência será aplicada por escrito na falta de cumprimento dos deveres. 
IV. Não poderá ser aplicada ao servidor, pela mesma infração, mais de uma pena disciplinar. 

Afronta(m) o disposto no Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos do município de Sertaneja, apenas a(s) 
afirmativa(s): 
A) II  B) I, II   C) III   D) II, III, IV  E) I, IV 

 

25) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia 

seguinte, terá o valor/hora acrescido em mais trinta por cento por cento, ou a compensação correspondente. 
(     ) Será concedida gratificação, pela execução de atividades não inerentes ao cargo do servidor, de até cinquenta 

por cento do vencimento deste. 
(     ) O trabalho realizado pelo servidor em domingos e feriados será acrescido de adicional de cem por cento. 
(     ) O adicional por tempo de serviço será concedido, compulsoriamente, aos servidores efetivos, à razão de dez por 

cento, cumulativos, para cada biênio, de efetivo exercício no serviço público municipal, inclusive o período 
celetista. 
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(     ) Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a 
um adicional, que corresponderá, no caso de insalubridade, a vinte por cento sobre o salário base pago ao 
servidor. 

A sequência está correta em: 
A) F, V, F, V, F      D) V, V, F, F, F  
B) F, V, V, F, F      E) F, V, V, F, V 
C) V, F, F, V, V    

26) Acerca do disciplinado sobre o fato gerador na Lei Complementar nº. 11/2007, que institui o Código 
Tributário do município de Sertaneja, é correto afirmar: 
A) Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida no Código Tributário como necessária e suficiente para 

justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do município. 
B) Fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do município, impõe 

a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação acessória. 
C) Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, quando se tratar de situação jurídica, desde o 

momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 
D) Tratando-se de situação jurídica, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, 

sendo suspensiva a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 
E) Tratando-se de situação jurídica, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, 

sendo resolutória a condição, desde o momento do seu implemento. 
 

27) Acerca da figura do sujeito passivo, conforme disciplinado na Lei Complementar nº. 11/2007, é correto 
afirmar, EXCETO: 
A) Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código e 

da legislação subsequente, ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária da competência do município. 
B) O sujeito passivo da obrigação principal será considerado responsável quando revestir a condição de contribuinte. 
C) Salvo os casos expressamente previstos em Lei, as convenções e contratos relativos à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos não podem ser opostos à fazenda municipal para modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

D) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa à qual a Lei atribuiu a prática ou à abstenção de atos 
discriminados na legislação tributária do município, que não configurem obrigação principal. 

E) O sujeito passivo da obrigação principal será considerado contribuinte quando tiver relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 

28) São espécies de taxas que integram o sistema tributário do município de Sertaneja, EXCETO: 
A) De Verificação de Funcionamento Regular.  D) De Transmissão de Bens Imóveis “Inter-vivos”. 
B) De Serviços Urbanos.     E) De Licença. 
C) De Vigilância Sanitária. 

 

29) Consoante o que dispõe o Código de Posturas Municipal, estão sujeitos a funcionamento livre, os seguintes 
estabelecimentos: 
A) Farmácias e drogarias.     D) Cinemas e teatros. 
B) Casas de carne e varejistas de peixe.   E) Salões de barbeiros e massagistas. 
C) Supermercados e lojas de artesanato. 

 

30) Assinale a alternativa que NÃO representa ruído e/ou som excessivo tido como perturbador do sossego público 
pelo Código de Posturas do município de Sertaneja: 
A) Motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com este em mau estado de funcionamento. 
B) Buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou quaisquer outros tipos de aparelhos que emitam som ou barulho. 
C) Produzidos por arma de fogo. 
D) Morteiros, bombas e demais fogos ruidoso. 
E) Apito ou silvos de sirene de fábrica, cinema ou estabelecimentos outros, por mais de 15 segundos. 

 

31) Acerca das normas do Código de Posturas do município de Sertaneja para os chamados divertimentos 
públicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres. 
(     ) Durante os espetáculos deverão as portas ser conservadas fechadas e vedadas. 
(     ) Em caso de modificação do programa ou do horário, o empresário devolverá o preço integral do ingresso. 
(     ) Os cinemas não poderão funcionar em pavimento térreo. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V, F B) V, F, V, F  C) F, F, V, V  D) V, V, V, F  E) F, V, F, F 
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LEI   ORGÂNICA   MUNICIPALLLEEII OORRGGÂÂNNIICCAA MMUUNNIICCIIPPAALL   
   

32) São princípios expressamente previstos na Lei Orgânica Municipal que a administração pública direta, ou 
indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes do Município de Sertaneja deverá obedecer, EXCETO: 
A) Moralidade.      D) Razoabilidade. 
B) Impessoalidade.      E) Motivação. 
C) Continuidade dos serviços públicos. 

 

33) Acerca da remuneração dos servidores públicos municipais de Sertaneja, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
B) A duração do trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

e compensação de horários e a redução de jornada, na forma da lei. 
C) Os vencimentos são irredutíveis. 
D) O vencimento, nunca será inferior ao salário mínimo, para os que recebem remuneração variável. 
E) A remuneração não poderá ser diferente, no exercício de funções e no critério de admissão, por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil. 
 

34) São assegurados, segundo a Lei Orgânica do município de Sertaneja, os seguintes direitos aos servidores 
públicos civis municipais, EXCETO:  
A) Férias anuais serão pagas com pelo menos, dois terços a mais do que a remuneração normal, antecipadamente ao 

período de gozo. 
B) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias. 
C) Redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
D) Livre associação sindical.  
E) Greve, exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 

 

35) Considere os seguintes impostos: 
I. Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados. 

II. Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. 
III. Imposto sobre títulos ou valores mobiliários que venham a incidir sobre o outro originário do município. 

Pertencem ao município, respectivamente, os seguintes percentuais do produto da arrecadação dos impostos 
descritos nos itens anteriores: 
A) 50% – 50% – 70%     D) 50% – 30% – 20% 
B) 20% – 30% – 30%     E) 70% – 70% – 50% 
C) 20% – 70% – 70% 

 

36) A Lei Orgânica Municipal de Sertaneja destaca capítulo específico para tratar sobre a educação a ser 
ministrada em âmbito municipal, sendo este um dos serviços públicos de maior relevância para a sociedade. 
São princípios do ensino ministrado no município, EXCETO: 
A) Expansão da oferta de ensino do terceiro grau. 
B) Oferta de ensino noturno regular e supletivo, adequado às condições do educando. 
C) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem acesso a ele na idade própria, em 

período de oito horas diárias. 
D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a adoção de salas especiais. 
E) Gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade. 

 

37) Em matéria de tributação, é vedado ao município de Sertaneja, EXCETO: 
A) Cobrar taxas pelo exercício do direito de petição ao Poder Público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder. 
B) Utilizar tributos com efeito de confisco. 
C) Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
D) Instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
E) Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
 

38) NÃO é causa que pode ensejar a perda de mandato de Vereador do município de Sertaneja: 
A) Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
B) Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo em licença ou missão 

autorizada pela Câmara Municipal. 
C) Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
D) Incorrer em procedimento que for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 
E) Manter contrato que obedeça a cláusula uniforme, desde sua posse, com pessoa jurídica de direito público. 
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39) “O município elaborará o seu ____________________ nos limites da competência municipal, atendendo as 
funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto a 
apropriação do meio ambiente nos aspectos físicos, econômico, social e administrativo (...)” O diploma legal que 
completa corretamente a lacuna da redação do artigo 193 da Lei Orgânica Municipal de Sertaneja, retro 
transcrita, é: 
A) Estatuto dos Servidores Públicos.   D) Plano Diretor. 
B) Plano de Carreiras.     E) Código de Obras. 
C) Código de Posturas. 

 

40) O processo de elaboração do Plano Diretor compreende as seguintes fases, com extensão e profundidade, 
respeitadas as peculiaridades do município de Sertaneja: 

 

1. Estudo preliminar. 
2. Diagnóstico. 
3. Definição das diretrizes. 
4. Instrumentação. 

 

Analise os elementos a seguir: 
(     ) Avaliação de condições de desenvolvimento. 
(     ) Política de desenvolvimento. 
(     ) Indicação da organização administrativa e das atividades meio da Prefeitura. 
(     ) Programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. 

 

A alternativa que apresenta, sequencialmente, a correlação correta dos itens anteriores com os códigos das 
fases de elaboração do Plano Diretor, é: 
A) 1, 2, 3, 4  B) 1, 3, 2, 4  C) 2, 4, 1, 3  D) 2, 3, 4, 1  E) 3, 1, 4, 2 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


