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EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ADVOGADO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Considerando que a Constituição Federal define que
a fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo Municipal, assinale a alternativa correta:
a) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
maioria simples dos membros da Câmara Municipal.
b) As contas dos municípios ficarão, durante 30 dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhes a legitimidade, nos termos da lei.
c) O controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas
dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
d) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou
órgãos de Contas Municipais.
QUESTÃO 17

Considerando a Lei Orgânica do Município de
Joaçaba, assinale a alternativa correta:
a) A Lei Orgânica do Município será emendada
mediante proposta por 2/3 (dois terços) dos membros
da Câmara Municipal.
b) São de iniciativa privativa do Prefeito as leis de
criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta ou autárquica e de sua
remuneração.
c) O Código Tributário do Município pode ser instituído
ou alterado por lei ordinária.
d) O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria
simples dos Vereadores.
QUESTÃO 18

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar n. 101/2000, é correto afirmar:
a) A lei orçamentária anual conterá reserva de
contingência, cuja forma de utilização e montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
destinada ao atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

b) A lei de diretrizes orçamentárias conterá, em anexo,
demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas.
c) Os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender
ao objeto de sua vinculação, salvo quando em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
d) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo
será admitida sempre que o Poder Executivo entender
necessário.
QUESTÃO 19

Segundo a Lei n. 8.429/92, Lei de Improbidade
Administrativa, o agente que retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício, incorre em:
a) Ato de Improbidade Administrativa que Causa
Prejuízo ao Erário.
b) Ato de Improbidade Administrativa que Importa
Enriquecimento Ilícito.
c) Ato de Improbidade Administrativa que Atenta
Contra os Princípios da Administração Pública.
d) Apenas ilícito de ordem administrativa, sem
implicação na lei de improbidade.
QUESTÃO 20

Considerando a Legislação Civil vigente, assinale a
alternativa correta:
a) Constituem-se as fundações pela união de pessoas
que se organizem para fins não econômicos.
b) Considera-se condição a cláusula que, derivando
exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
c) Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável
o negócio jurídico que o representante, no seu interesse
ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.
d) São nulos os negócios jurídicos quando as declarações
de vontade emanarem de erro substancial que poderia
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face
das circunstâncias do negócio.
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QUESTÃO 21

Considerando a Legislação do Trabalho e Processo
do Trabalho vigente, assinale a alternativa correta:
a) Súmulas e outros enunciados de jurisprudência
editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos
Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir
direitos legalmente previstos nem criar obrigações
que não estejam previstas em lei.
b) Ocorre a prescrição intercorrente no processo do
trabalho no prazo de dois anos.
c) O sócio retirante responde subsidiariamente pelas
obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao
período em que figurou como sócio somente em
ações ajuizadas até dois anos depois de averbada
a modificação do contrato, não havendo ordem de
preferência.
d) A declaração da prescrição intercorrente somente
pode ser determinada quando requerida, não sendo
admissível ser declarada de ofício.
QUESTÃO 22

Considerando a Legislação Processual Civil vigente,
assinale a alternativa correta:
a) Determina-se a competência no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial, sendo
relevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, quando suprimirem
órgão judiciário ou alterarem a competência relativa.
b) A competência absoluta poderá modificar-se pela
conexão ou pela continência, observado o disposto no
Código de Processo Civil.
c) A incompetência relativa pode ser alegada em
qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser
declarada de ofício.
d) A ação possessória imobiliária será proposta no
foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência
absoluta.
QUESTÃO 23

Considerando a Legislação Processual Civil vigente,
assinale a alternativa que corresponde à existência
de litisconsórcio.
a) Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando
ocorrer afinidade de questões por ponto comum de
fato ou de direito.

b) Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa
exercer os direitos que da evicção lhe resultam.
c) Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou
alguns deles.
d) Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja
favorável a uma delas poderá intervir no processo como
litisconsorte.
QUESTÃO 24

Considerando a Legislação Penal vigente, assinale a
alternativa correta:
a) O crime de corrupção passiva é material, ou seja, a
consumação ocorre somente com o recebimento da
vantagem indevida.
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal, caracteriza o
delito de peculato.
c) Não se comunicam as circunstâncias e as condições
de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Dessa forma, é possível particular responder por delito de
peculato, contanto que haja em concurso com funcionário
público.
d) O conceito de funcionário público para fins penais se
restringe para aqueles que tenham estejam de forma
remunerada exercendo cargo, emprego ou função pública.
QUESTÃO 25

Considerando a Legislação Processual Penal vigente,
assinale a alternativa correta:
a) A arguição de suspeição precederá a qualquer outra,
salvo quando fundada em motivo superveniente, sendo o
julgamento da referida exceção efetuada pelo substituto
do magistrado impugnado.
b) Trata-se de fixação da competência pela conexão
quando, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem
sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para conseguir impunidade ou vantagem em relação a
qualquer delas.
c) Caberá o arresto dos bens imóveis, adquiridos pelo
indiciado com os proventos da infração, ainda que já
tenham sido transferidos a terceiro.
d) São admissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre
umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser
obtidas por uma fonte independente das primeiras.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Segundo o Código Tributário Nacional, é correto
afirmar:

Segundo a Lei Complementar Municipal de Joaçaba
n. 135/2007, que instituiu o Código de Posturas do
Município de Joaçaba, é correto afirmar:

a) A contribuição de melhoria cobrada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
é instituída para fazer face ao custo de obras públicas
de que decorra valorização imobiliária, tendo como
limite total a despesa realizada e como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado.
b) Taxa é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador
uma situação independente de qualquer atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.
c) Os impostos cobrados 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.
d) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, são instituídas para fazer face
ao custo de obras públicas de que decorra valorização
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada
e como limite individual o acréscimo de valor que da
obra resultar para cada imóvel beneficiado.
QUESTÃO 27

Segundo a Lei Complementar Municipal de Joaçaba
n. 134/2007, que instituiu normas relativas às
edificações do Município de Joaçaba, é correto
afirmar:
a) Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem
que seja procedida a vistoria da Municipalidade e
expedido o respectivo habite-se. O habite-se só será
expedido quando a edificação apresentar condições
de habitabilidade, estando em funcionamento as
instalações hidrossanitárias, elétricas, prevenção de
incêndio e demais instalações necessárias.
b) Não há previsão de concessão de habite-se parcial.
c) Consideram-se edificações comerciais as destinadas
à prestação de assistência médico-cirúrgica e social,
sem internamento de pacientes.
d) Toda pessoa, para construir, reconstruir, adaptar,
reformar ou ampliar edificações destinadas ao ensino
de qualquer natureza, tipo ou finalidade, deverá
atender a diversas condições, sendo entre elas
instalações sanitárias, podendo ser unissex, desde que
com indicação e individual.

a) A instalação de toldos à frente de lojas ou de outros
estabelecimentos comerciais não será permitida.
b) Os proprietários de bares e demais estabelecimentos
que vendam bebidas alcoólicas serão responsáveis pela
boa ordem e sossego público, sendo o poder público
responsável pela limpeza das vias públicas do entorno do
estabelecimento.
c) Os serviços de alto-falantes externos em veículos não
ficam sujeitos à concessão de alvará pela municipalidade,
mas dependentes de pagamento de taxa.
d) Em relação às calçadas públicas, é expressamente proibido
qualquer tipo de letreiro ou anúncio de caráter permanente
ou não no piso das calçadas dos logradouros públicos.
QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta sobre atos administrativos:
a) Não há possibilidade jurídica de convalidação de atos
administrativos viciados, não importando o tipo de vício.
b) Um ato administrativo nulo por incompetência absoluta
poderá ser ratificado a qualquer momento, proferindo
efeitos ex tunc.
c) A Convalidação é o processo de que se vale a Administração
para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, de
forma a confirmá-los no todo ou em parte.
d) Poderá ser convalidado qualquer ato, não importando a
natureza do vício que tornou o ato inválido.
QUESTÃO 30

Assinale a alternativa incorreta. A Legislação de
Licitações, Lei n. 8.666/93, refere que as obras e os
serviços somente poderão ser licitados se:
a) houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados em
participar do processo licitatório.
b) existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos unitários.
c) houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma.

d) o produto dela esperado estiver sempre contemplado
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.
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