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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
1 – Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha – 
PORTUGUÊS (questões de 01 a 05), MATEMÁTICA (questões de 06 a 10), CONHECIMENTOS 
GERAIS (questões de 11 a 15) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (questões de 16 a 30) e são 
compreendidas de 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, E, das quais existe 
apenas uma alternativa correta. Se o candidato assinalar mais de uma alternativa ou deixar a 
questão em branco na folha de respostas, ele perderá pontos da mesma. 
2 – Para a resposta da Prova Escrita (Objetiva), o candidato receberá juntamente com o caderno de 
prova uma folha de respostas, identificada e numerada cuja correção será feita por leitura eletrônica. 
3 – Ao receber a folha de resposta, conferir seu nome e o número de inscrição, o candidato deverá 
preencher totalmente o espaço do gabarito relativo à resposta somente com caneta esferográfica 
com tinta preta de ponta média, fornecida na sala. 
4 – Não será admitido recurso sobre preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou 
incorreto da folha de respostas, nem por motivo de a resposta apresentar rasura ou emenda. 
5 – Uma vez autorizado pelo fiscal de sala, o(a) candidato(a) deverá verificar se o caderno de prova 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas ou dificultam a 
leitura. Caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar a sua substituição pelo 
fiscal. 
6 – A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas após a autorização concedida pelo fiscal 
de prova, incluindo o tempo para responder às questões do caderno de provas e preencher a folha 
de respostas. 
7 – O candidato não poderá sair da sala de prova antes das 15 horas (tempo mínimo de permanência 
em sala), a não ser para uso de sanitário ou cuidado de saúde. 
8 – O caderno de provas somente poderá ser levado depois de transcorrido o tempo mínimo de 
permanência em sala.  
9 – Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
da prova. Compete única e exclusivamente ao candidato interpretar e respondê-la. 
10 – O gabarito oficial será divulgado no site de concursos da UNIOESTE até às 17 horas do dia 26 
de junho de 2017. 
11 – Instituição responsável pela realização do Concurso Público: UNIOESTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO SUPERIOR 

CRESCIMENTO DO BRASIL LEVA ESTRANGEIROS A APRENDEREM 

PORTUGUÊS 

O crescimento da economia brasileira e a maior presença de multinacionais no País 

aumentaram o interesse de estrangeiros em aprender a língua portuguesa.  

Enquanto europeus e americanos enfrentam altas taxas de desemprego e risco de recessão, 

o Brasil se tornou o país da moda no exterior - e a língua portuguesa está cada vez mais pop. 

Na última década, o número de inscritos no Celpe-Bras, exame de proficiência em 

português reconhecido pelo Ministério da Educação, saltou de 1.155 para 6.139. 

“A importância [do português] está crescendo, uma vez que o Brasil tem se destacado 

internacionalmente por sua economia considerada estável e suas relações internacionais. O valor 

de uma língua está extremamente associado ao mercado”, afirma Matilde Scaramucci, diretora 

do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. 

Aplicado em 48 países, o Celpe-Bras pode ser usado, por exemplo, por um executivo que 

queira comprovar a proficiência no idioma para atuar em multinacionais do Brasil ou por um 

estrangeiro interessado em estudar numa universidade brasileira. 

É o caso da italiana Luisa Fantini, 23, formada em línguas e relações internacionais. Ela 

chegou há pouco menos de um ano a Brasília acompanhada do namorado brasileiro, que 

conheceu em Madri, e pretende voltar a estudar em breve - ela fará o exame ainda neste mês. 

Para entender as regras do português e os complexos tempos verbais, estudantes e executivos 

estrangeiros têm procurado cada vez mais as escolas de idiomas. 

“Começou a ter tanta demanda que criamos diferentes níveis e o preparatório para o Celpe-

Bras. As notícias de que o Brasil está crescendo, de que não está sendo afetado pela crise, 

chamam a atenção”, diz Lourdes Zilberberg, coordenadora do Departamento de Intercâmbio e 

Internacionalização da Faap. 

Hoje, a faculdade paulista atende, em média, a 120 alunos por semestre. No início do ano, 

assim que desembarcou no Brasil, o franco-espanhol Manuel Rodriguez, 41, gerente de 

operações da Philips, matriculou-se numa turma de português em São Paulo. 

A empresa holandesa tem incentivado executivos mais experientes a assumir funções em 

países que consideram estratégicos. O “boom” de estrangeiros fazendo cursos de português 

também é perceptível no exterior. O número de inscritos em centros culturais brasileiros 

custeados pelo Itamaraty e espalhados por diversos países subiu de 17,5 mil em 2004 para 31,7 

mil no ano passado. 

Flávia Foreque, Mercado, publicado na Folha de São Paulo, em 16/10/2011. 
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01. NÃO é possível afirmar, segundo o texto que, à época da publicação deste texto, 

A. o Celpe-Bras era aplicado em 48 países. 

B. o Brasil se tornou o país da moda no exterior. 

C. americanos enfrentavam altas taxas de desemprego e risco de recessão. 

D. o número de inscritos em centros culturais brasileiros subiu para 31,7 mil em 2010. 

E. O “boom” de estrangeiros fazendo cursos de português não era perceptível no exterior. 
 

 

02. O sentido de “O valor de uma língua está associado ao mercado” NÃO aparece  

A. nas notícias de que o Brasil não está sendo afetado pela crise. 

B. nas notícias de que o Brasil está crescendo chamam a atenção. 

C. no Celpe-Bras pode ser usado por alguém que queira comprovar a proficiência no idioma. 

D. no crescimento da economia brasileira aumentou o interesse de estrangeiros na língua 

portuguesa. 

E. na importância está crescendo, já que o Brasil tem se destacado por sua economia 

considerada estável. 

 

03. Qual informação é retomada a partir da ocorrência É o caso da italiana (6º parágrafo)? 

A. O Celpe-Bras pode ser usado por um estrangeiro interessado em estudar no Brasil. 

B. Ela chegou há pouco menos de um ano a Brasília acompanhada do namorado brasileiro. 

C. O Celpe-Bras pode ser usado por um executivo que queira comprovar a proficiência no 

idioma. 

D. Começou a ter tanta demanda que criamos diferentes níveis e o preparatório para o Celpe-

Bras. 

E. A empresa tem incentivado executivos mais experientes a assumir funções em países 

estratégicos. 
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04. Pode-se afirmar que, segundo o texto, o aumento da demanda (7º parágrafo) refere-se 

A. ao Celpe-Bras. 

B. às escolas de idiomas. 

C. à maior presença de multinacionais no País. 

D. ao número de inscritos em centros culturais brasileiros.  

E. ao número de executivos interessados em atuar em multinacionais do Brasil. 

 

05. Qual das informações abaixo NÃO pode ser relacionada à Luísa Fantini, quando da publicação 

do texto? 

A. Ela tinha 23 anos. 

B. Ela namorava um brasileiro. 

C. Ela é também formada em línguas. 

D. Ela conheceu seu namorado em Brasília. 

E. Ela fará o exame ainda no mês de setembro. 

MATEMÁTICA 

06. Para que se efetuem reparos em uma estrada rural, uma prefeitura contratou serviços de uma 

empresa a qual forneceu uma motoniveladora e um rolo compactador. Sabe-se que os custos 

horários de trabalho dessas máquinas são de R$ 80,00 para a motoniveladora e R$ 110,00 para o 

rolo compactador. Sabe-se ainda que, no total, foram pagos R$ 4.850,00 por 55 horas de serviço. 

Assim, é CORRETO afirmar que, pelo serviço do rolo compactador, foram pagas 

A. 10 horas. 

B. 15 horas. 

C. 20 horas. 

D. 40 horas. 

E. 55 horas. 
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07. Em 2016, o orçamento de determinada prefeitura era de R$ 3.000.000,00, dos quais 

R$ 30.000,00 foram destinados à manutenção de uma horta municipal. Em 2017, a mesma 

prefeitura estima que seu orçamento será de R$ 3.400.000,00. Se a prefeitura mantiver a proporção 

de recursos para a manutenção de horta, é CORRETO afirmar que em 2017 serão destinados 

A. 30.000,00.  

B. 31.000,00. 

C. 32.000,00. 

D. 34.000,00. 

E. 35.000,00. 

 

08. O quadro abaixo apresenta o volume da produção nacional (e por região) de cereais, 

leguminosas e oleaginosas em 2016. Com base nas informações do quadro, é CORRETO afirmar 

que 

Grande Região Produção (em toneladas) 

Brasil 184.038.284 

Centro-oeste 75.096.698 

Sul 73.032.261 

Sudeste 19.649.723 

Nordeste 9.535.939 

Norte 6.723.662 
 

A. A soma da produção da Região Nordeste com a produção da Região Sudeste não supera a 

produção da região Centro-oeste. 

B. A Região Sul foi responsável por mais de 50% da produção nacional. 

C. A soma da produção da Região Sul com a produção da Região Sudeste é menor do que 

40% da produção nacional.  

D. A Região Sudeste foi responsável por 19,6% da produção nacional. 

E. Juntas, as Regiões Sudeste e Nordeste representam 28% da produção nacional. 
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09. O quadro abaixo apresenta o valor comercializado, por uma empresa, por um produto nos 

últimos 6 meses. Com base nas informações abaixo, é CORRETO afirmar que o valor médio, nos 

6 meses, desse produto foi 

Mês Valor (em reais) 

Novembro 3,90 

Dezembro 4,10 

Janeiro 4,00 

Fevereiro 4,20 

Março 4,20 

Abril 4,20 
 

A. R$ 3,90. 

B. R$ 4,00. 

C. R$ 4,10. 

D. R$ 4,20. 

E. R$ 4,30. 

 

10. Um carro é comercializado por R$ 90.000,00 para pagamentos à vista. No entanto, a empresa 

fez uma promoção e está oferecendo o mesmo carro com 40% de entrada e o restante pode ser 

pago daqui a 6 meses a juros simples de 1,30 % ao mês. Assim, é CORRETO afirmar que, quem 

optar pela promoção pagará 

A. R$ 90.702,00. 

B. R$ 91.170,00. 

C. R$ 93.172,00. 

D. R$ 94.212,00. 

E. R$ 97.020,00. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11. “Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o 

Greenpeace, revelou que, além do Rio (...), as águas subterrâneas da região estão 

contaminadas com altos níveis de metais pesados. As águas dos poços artesianos locais 

apresentaram níveis desses metais acima do permitido pelo governo brasileiro. Os pequenos 

agricultores são os mais prejudicados, já que não têm outra fonte de água para a produção e 

para beber. As águas foram contaminadas pelo rompimento da Barragem de Fundão (...), em 

5 de novembro de 2015. O incidente devastou a vegetação nativa e poluiu toda a bacia do 

Rio (...), atingindo outros municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo” (Uol, 08.05.2017) 

O trecho acima refere-se à contaminação do 

A. Rio São Francisco. 

B. Rio Paranaíba. 

C. Rio Doce. 

D. Rio Paraná. 

E. Rio Negro. 

 

12. Acerca da História e Geografia de Guarapuava, de acordo com as alternativas abaixo, 

assinale a INCORRETA. 

A. Guarapuava foi elevada à condição de cidade em 1871 através de lei provincial n. 

271/1871. 

B. Na década de 1940, a extração da madeira, que era considerada o principal produto 

econômico, gradativamente perde importância para a erva-mate, que passa a ser o 

principal produto de exportação. 

C. A organização das fazendas dos Campos Gerais dá-se com a ampla valorização de animais 

de carga. Nesse processo, temos o povoamento de Guarapuava e Palmas que também 

procuram consolidar as fronteiras com a Argentina e o Paraguai.  

D. Durante a chamada ocupação de Diogo Pinto, foi criada, em 1810, a colônia indígena de 

Guarapuava, considerada uma das mais antigas do Centro-Oeste do Paraná. 

E. Guarapuava está localizada no chamado Terceiro Planalto Paranaense, e é a mais extensa 

“unidade de relevo” do estado do Paraná. O referido município já foi considerado um dos 

maiores do Brasil em extensão territorial. 
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13. Considerando os assuntos relacionados à chamada “Geopolítica Internacional” na 

contemporaneidade, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Em 2016, após mais de meio século de conflitos armados entre o governo colombiano e as 

FARC (Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia), ambos chegaram a um acordo 

de paz. O pacto se tornou efetivo por meio de referendo aprovado pela população 

colombiana em outubro naquele mesmo ano.  

B. O Estado Islâmico no Iraque e Síria (ISIS) considerado um braço da al-Qaeda foi criado 

em 2013. 

C. Brexit é o movimento que marca o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. 

D. A China é o único grande país a se relacionar com o governo Norte-coreano apesar das 

constantes ameaças de conflitos nucleares, principalmente com o governo estadunidense.  

E. O mar mediterrâneo é o principal meio de entrada de imigrantes e refugiados africanos na 

Europa. 

 

14. A Lei Federal 8.069/1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca da 

escolha dos Conselheiros Tutelares, conforme previsão legal, é CORRETO afirmar que  

A. o processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido 

em Lei Municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscalização do 

Ministério Público. 

B. o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em 

todo o território nacional a cada 02 (dois) anos, no primeiro domingo do mês de outubro 

do ano subsequente ao da eleição presidencial. 

C. a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1° de janeiro do ano subsequente ao 

processo de escolha. 

D. no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

exceto brindes de pequeno valor.   

E. o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei 

municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 
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15. Acerca das disposições contidas na Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade. 

B. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 

SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

C. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 

D. As medidas de proteção ao idoso levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tais medidas deverão ser aplicadas 

sempre isoladamente sendo vedada a cumulatividade dessas. 

E. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a 

fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a 

natureza do cargo o exigir. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Quanto ao disposto no Art. 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:  

A. o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável pelo tempo 

necessário para atender aos interesses da Administração. 

B. as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

C. a investidura em cargo ou emprego público efetivo independe de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e título. 

D. é vedada ao servidor público civil a associação sindical. 

E. é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 

de remuneração de pessoal do serviço público. 
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17. A autonomia do Município prevista na Constituição Federal NÃO integra a competência para 

A. após dois anos de nomeado em cargo comissionado, converter em cargo de provimento 

efetivo sem observância de concurso público. 

B. fixar a remuneração dos vereadores. 

C. criar autarquias pertencentes à Administração Indireta. 

D. criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 

E. suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 

 

 

18. Segundo o Art. 61 da Constituição Federal, esta somente poderá ser emendada mediante 

proposta: 

A. de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

B. do Presidente da Câmara de Deputados. 

C. de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-

se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

D. por decisão do Senado Federal, com aprovação de um terço dos membros da Câmara dos 

Deputados. 

E. em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
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19. Assinale a alternativa CORRETA segundo o disposto na legislação vigente. 

A. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

B. Quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável terá direito a 

ser integrado no quadro de servidores em cargo equivalente. 

C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, sendo vedados aos estrangeiros. 

D. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, independentemente de 

compatibilidade de horários. 

E. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com outro cargo público, 

sem exceção a cargos. 

 

20. Os Municípios têm poder de auto-organização, o qual está expresso 

A. pela eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

B. pelo poder de instituir os próprios tributos. 

C. pela sua soberania federativa. 

D. pelo poder de instituir tributos, os quais são responsáveis pela totalidade de sua receita, pois 

não há dependência do Estado. 

E. na elaboração da sua lei orgânica. 

 

21. Em relação aos contratos, a legislação confere à Administração Pública 

A. a possibilidade de contratação verbal da merenda escolar com empresas privadas. 

B. firmar com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de 

interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração. 

C. a possibilidade de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse do particular. 

D. o dever de indenizar o contratado inadimplente. 

E. a vedação de firmar o contrato com prazo determinado sendo necessariamente pactuado por 

prazo indeterminado. 
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22. Quanto à competência, assinale a resposta INCORRETA. 

A. A competência para legislar é exclusiva da União, porém, aos Estados-Membros, e, aos 

Municípios não compete legislar.  

B. A competência da União para legislar é especificada na Constituição, separada a legislação 

privativa da concorrente e estabelecendo as normas gerais a serem complementadas pelos 

Estados em casos especificados.  

C. O Município legisla apenas no que for de interesse local. 

D. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e 

Municípios. 

E. A competência para legislar pode ser da União, o que cabe aos Estados-Membros e aos 

Municípios, está determinado pela Constituição Federal de 1988. 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o disposto no Art. 29 da CF/88. O Município 

A. reger-se-á por lei orgânica votada em dois turnos e aprovada somente pelo poder executivo. 

B. reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias. 

C. reger-se-á por lei orgânica votada e homologada pelo Estado.  

D. reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

E. é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública estadual, 

porém fiscalizada e tutelada pelo Estado. 

 

24. Assinale a alternativa CORRETA. A administração pública Municipal obedecerá aos seguintes 

princípios: 

A. legalidade, impessoalidade, moralidade, indisponibilidade e eficiência. 

B. de imprevisibilidade legal.  

C. legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

D. legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

E. de nomeações de cargos, empregos exclusivos a estrangeiros. 
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25. Quanto à competência da União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, leia as 

alternativas abaixo e assinale a CORRETA. 

A. Deve-se cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial 

do exercício financeiro a que corresponda. 

B. Devem-se estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, 

por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. 

C. Deve-se cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. 

D. Deve-se cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. 

E. Não se deve cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, 

periódicos e livros. 

 

26. Quanto aos auxiliares diretos do prefeito municipal, é INCORRETO afirmar que 

A. o prefeito pode estabelecer as atribuições dos seus auxiliares diretos, por ato administrativo. 

B. os auxiliares diretos são todos os cargos em comissão. 

C. os auxiliares diretos são solidariamente responsáveis junto com o prefeito, pelos atos que 

assinarem, ordenarem ou praticarem. 

D. os auxiliares diretos não necessitam fazer declaração de bens no ato de sua posse no cargo 

em comissão ou função pública municipal. 

E. o prefeito pode atribuir aos seus auxiliares diretos, competências, deveres e 

responsabilidades. 

 

27. Quanto ao plano de cargos e salários do serviço público municipal, é INCORRETO afirmar que  

A. serão elaborados de forma a assegurar aos servidores municipais remuneração compatível 

com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progresso funcional e 

acesso a cargos de escalão superior. 

B. o servidor público que tenha formação especializada, comprovada por título de pós-

graduação em nível doutorado ou mestrado, desde que seja fundamental para o desempenho 

de suas funções, será garantido um mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo 

em sua remuneração. 

C. ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, o prefeito deverá fazer, sempre 

que possível, que pelo menos 15% (quinze por cento) desses cargos sejam ocupados por 

servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município. 

D. o Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores para o custeio, em 

benefício destes dos sistemas de previdências e assistência social. 

E. um percentual não inferior a 2% (dois por cento) dos cargos e empregos do Município será 

destinado a pessoas portadoras de deficiência, devendo os critérios para seu preenchimento 

ser definidos em lei estadual. 
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28. Quanto à formalização dos atos administrativos do prefeito, é INCORRETO afirmar que  

A. mediante decreto: autorização para contratação de servidores por prazo determinado e 

dispensa em casos justificados. 

B. mediante portaria: lotação e relotação dos quadros de pessoal. 

C. mediante portaria: criação de comissões e designações de seus membros. 

D. mediante portaria: abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de 

penalidade. 

E. mediante decreto: regulamentação de lei. 

 

 

29. Quanto aos auxiliares diretos do prefeito municipal, é INCORRETO afirmar que  

A. o prefeito pode estabelecer as atribuições dos seus auxiliares diretos, por ato administrativo. 

B. os auxiliares diretos são todos os cargos em comissão. 

C. os auxiliares diretos são solidariamente responsáveis junto com o prefeito, pelos atos que 

assinarem, ordenarem ou praticarem. 

D. os auxiliares diretos não necessitam fazer declaração de bens no ato de sua posse no cargo 

em comissão ou função pública municipal. 

E. o prefeito pode atribuir aos seus auxiliares diretos, competências, deveres e 

responsabilidades. 

 

 

30. Quanto aos princípios da administração pública direta e indireta, é INCORRETO afirmar que  

A. são os da legalidade, impessoalidade, objetividade, publicidade e eficiência. 

B. são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

C. são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, objetividade e publicidade. 

D. são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e publicidade. 

E. são os da legalidade, impessoalidade, transparência, publicidade e eficiência. 

 

 


