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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA/INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTOS

Leia o seguinte texto, que expressa a opinião do escri-
tor brasileiro Lima Barreto sobre o carnaval, para res-
ponder as questões a seguir.

“Nunca fui carnavalesco, mas, como todo melancólico 
e contemplativo, gosto do ruído e da multidão. O isola-
mento faz-me mal à alma e ao pensamento. Mergulho 
no barulho dos outros, deixo de pensar em mim e nas 
fantasmagorias que eu mesmo criei para o meu pa-
decer. A embriaguez que a multidão traz é a melhor 
e a mais inofensiva de todas que se tem até agora 
inventado. Nem o ópio, nem o álcool, produzem a em-
briaguez que com a dela se assemelhe. Temos visões 
extranormais, sem estragar a saúde... mas, atualmen-
te, fugiria do carnaval do Rio de Janeiro, que não se 
pode agora assistir em são e perfeito juízo. Vou dizer 
o motivo: o que me aborrece mais no atual carnaval é 
a conclusão a que fatalmente chego ao ouvir as suas 
cantigas, sambas, fados, etc., ao ouvir toda essa po-
ética popular e espontânea, de não possuir o nosso 
povo, a nossa massa anônima, nenhuma inteligência 
e de faltar-lhe por completo o senso comum. Mete 
horror semelhante pensamento. O ponto de vista de 
imoralidade e chulice pouco me preocupa; o que me 
preocupa é o intelectual e artístico. Uma tal pobreza 
de pensamento no nosso povo causa a quem medita 
piedade, tristeza e aborrecimento. Por isso fugi ao car-
naval e ele agora me é indiferente”. (Sobre o carnaval, 
com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que o autor passou a aborrecer o carnaval por 
sua:

a) algazarra e desordem.
b) imoralidade e chulice.
c) pobreza intelectual e artística.
d) vulgaridade e obscenidade.
___________________________________________
02. Ao tratar do fenômeno do carnaval, o autor do tex-
to também trata de si mesmo. Quanto a isso, nesse 
trecho, Lima Barreto se classifica como:

a) imoral e chulo.
b) melancólico e contemplativo.
c) popular e espontâneo.
d) ruidoso e carnavalesco.
___________________________________________
03. Em relação à “embriaguez que a multidão traz”, o 
autor pontua algumas de suas qualidades. Marque a 
alternativa que NÃO indica uma delas.

a) É a mais inofensiva de todas.
b) Gera certa melancolia.
c) Não estraga a saúde.
d) Produz visões extranormais.

04. Após a oração “Vou dizer o motivo”, o autor empre-
ga a pontuação denominada dois-pontos. Nesse caso, 
essa pontuação é usada para:

a) destacar uma citação de outro autor.
b) iniciar um discurso direto.
c) introduzir uma explicação.
d) marcar o início da fala de um personagem.
___________________________________________
05. Segundo o autor, a “pobreza de pensamento” que 
caracterizaria o carnaval produz alguns sentimen-
tos. Marque a alternativa que NÃO indica um deles. 

a) Aborrecimento.
b) Júbilo.
c) Piedade.
d) Tristeza.
___________________________________________
Considere a fábula a seguir para responder as próxi-
mas questões.

“Estava um lobo a comer carne quando se lhe atraves-
sou um osso na garganta, que o sufocava. Estando 
nesta aflição, pediu à garça que lhe valesse e que, 
com o seu pescoço comprido, lhe tirasse o osso da 
garganta, e que seria recompensada. A garça assim 
fez, e tirou-lhe o osso. Estando livre o lobo, pediu-lhe 
então a garça uma parte do muito que antes lhe ofe-
recera. Porém o lobo respondeu-lhe: – Ó ingrata! Não 
te agradeci já o bastante por te ter deixado meter a ca-
beça dentro da minha boca, onde facilmente poderia 
apertar os dentes e matar-te? Não me peças recom-
pensa, pois tu é que me deves favor, e bem ingrata és 
em não reconheceres tão grande benefício! Calou-se 
a garça, e ficou muito arrependida do que fizera, di-
zendo: – Nunca mais por gente ruim meterei a cabeça 
e a vida em semelhante perigo”. (Fábulas de Esopo, 
com adaptações)

06. Marque a alternativa que traz uma moral adequada 
para a fábula.

a) A amizade é um amor que nunca morre.
b) Benefícios feitos a gente perdida, são perdidos.
c) Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior de-
las.
d) O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato refle-
te.
___________________________________________
07. No trecho “que o sufocava”, que aparece logo no 
início da história, o termo “o” retoma no texto a expres-
são:

a) carne.
b) lobo.
c) osso.
d) pescoço.
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08. Na história, o lobo “pediu à garça que lhe vales-
se”. Em relação à expressão “lhe valesse”, poderia 
ser substituída, sem prejudicar o sentido, por:

a) o ajudasse.
b) o desvalorizasse.
c) o lesasse.
d) o valorizasse.
__________________________________________
09. No trecho “Estando livre o lobo, pediu-lhe então a 
garça”, o termo “lhe” diz respeito:

a) à garça.
b) ao lobo.
c) a uma parte.
d) à recompensa.
__________________________________________
10. No trecho “Não me peças recompensa”, pode-se 
afirmar que o verbo “peças” está conjugado:

a) na primeira pessoa do plural, do modo subjuntivo.
b) na segunda pessoa do singular, do modo impera-
tivo.
c) na segunda pessoa do plural, do modo indicativo.
d) na terceira pessoa do singular, do modo infinitivo.
__________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
MATEMÁTICA

11. O quadrado de um número negativo acrescido de 
seu dobro é igual a 3. Que número é esse?

a) 2.
b) 1.
c) -2.
d) -3.
__________________________________________
12. Assinale uma Progressão Geométrica de razão 
-2.

a) (2, -2, 2, -2).
b) (3, -6, 12, -24).
c) (10, 8, 6, 4, 2).
d) (5, -10, -20, -40).
__________________________________________
13. Em uma turma de Ensino Médio, 25 alunos são 
escolhidos para o sorteio de um livro de Matemática. 
Desses 25, 13 são homens e 12 são mulheres. Qual 
a probabilidade de uma mulher ganhar esse sorteio?

a) 12%.
b) 25%.
c) 48%.
d) 50%.
__________________________________________
14. Um quadrado tem 99 cm² de área. Se um novo 
quadrado for formado tal que seus lados medem o 
dobro dos lados do primeiro quadrado, qual será a 
área desse novo quadrado formado?

a) 99 cm².
b) 198 cm².
c) 396 cm².
d) 792 cm².
__________________________________________
15. Em dois dias de trabalho, Clovis gasta 7,5 litros 
de combustível em seu carro. Supondo que ele gaste 
sempre o mesmo valor diário de combustível, quanto 
tempo levará para Clovis gastar 45 litros de combus-
tível?

a) 10 dias.
b) 11 dias.
c) 12 dias.
d) 13 dias.
__________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a notícia jornalística a seguir e marque a al-
ternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Centenas de manifestantes juntaram-se no sábado, 
na capital do Canadá, aumentando a escalada dos 
protestos de caminhoneiros contra a vacinação da 
Covid-19. Depois de a polícia ter dispersado várias 
pessoas que bloqueavam a circulação na ponte mais 
movimentada da fronteira com os Estados Unidos, os 
manifestantes voltaram a concentrar-se no local. O 
primeiro-ministro canadense, __________, reafirmou 
no sábado que o bloqueio é ‘ilegal’, e admitiu que to-
das as hipóteses estão em cima da mesa”. (Expres-
so, 13/02/22, com adaptações).

a) Boris Johnson.
b) Emmanuel Macron.
c) Justin Trudeau.
d) Viktor Orbán.
__________________________________________
17. O território brasileiro é composto de vinte e seis 
estados, além do Distrito Federal. Marque a alterna-
tiva que indica o estado brasileiro MENOS populoso.

a) Amazonas.
b) Mato Grosso.
c) Paraná.
d) Roraima.
__________________________________________
18. Considere a matéria jornalística a seguir e mar-
que a opção que apresenta o nome que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu 
com o presidente russo, ___________, para discutir 
a crise envolvendo a Ucrânia, mas foi o distancia-
mento entre ambos chamou a atenção. Durante toda 
a reunião, cada um sentou em uma extremidade de 
uma imponente mesa branca com de cerca de seis



3

metros. De acordo com o Palácio do Eliseu, residência 
oficial do presidente francês, o governo russo pediu 
que Macron realizasse um teste de Covid-19, pedido 
que foi negado por ele. Segundo a mídia francesa, o 
chefe de Estado não queria que os russos tivessem 
acesso ao seu DNA”. (Veja, 11/02/22, com adapta-
ções).

a) Dmitri Medvedev.
b) Sergey Lavrov.
c) Victor Zubkov.
d) Vladimir Putin.
___________________________________________
19. Leia a descrição a seguir, a respeito de um impor-
tante ponto turístico brasileiro, e marque a alternativa 
que indica do que se trata.

“É um símbolo da cidade de Salvador, e um dos mais 
conhecidos cartões portais da Bahia. Apesar de se-
cular, é um conjunto moderno, que recebeu várias 
reformas ao longo dos anos. Ele foi criado para solu-
cionar um problema existente de desnível na cidade. 
No início do século XVII, o uso de guindastes era a 
única solução para o transporte de cargas pela cida-
de. As pessoas precisavam se locomover usando lon-
gas escadarias e ladeiras íngremes, o que dificultava 
muito o dia a dia da população. Desde então, além 
de ajudar os moradores, ele tornou-se uma atração 
turística”. (Texto de Rodrigo Arbache, 30/07/21, com 
adaptações).

a) Arena Fonte Nova
b) Elevador Lacerda.
c) Mercado Modelo.
d) Pelourinho.
___________________________________________
20. Leia a definição a seguir, a respeito de um relevan-
te tema tecnológico da atualidade, e marque a alterna-
tiva que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Um universo virtual inteiro, onde cada pessoa possa 
ser, fazer e construir o que quiser. Essa é uma defini-
ção que se encaixa perfeitamente no _________, ter-
mo que, desde o fim do ano passado, se tornou uma 
das palavras mais buscadas da internet. A expressão 
é usada para denominar um espaço virtual comparti-
lhado, em que as pessoas poderão acessar usando 
óculos especiais e outros equipamentos. A ideia não é 
nova, mas ganhou recentemente status de revolução 
tecnológica, depois que Mark Zuckerberg, fundador 
do Facebook, anunciou que a empresa mudaria de 
nome”. (Blog Nubank, 14/01/22, com adaptações).

a) 5G.
b) Big Data.
c) Blockchain.
d) Metaverso.

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na área administrativa, especialmente quando li-
damos com um cargo público, diversos conceitos pre-
cisam ser devidamente compreendidos. Diante disso, 
leia o pequeno texto abaixo:

“Este princípio representa a manifestação unilateral da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 
modificar, extinguir e declarar direitos.” 

O conceito tratado no texto refere-se a:

a) Garantias Fundamentais.
b) Improbidade Administrativa.
c) Ato Administrativo.
d) Comunicação e Expressão Oficial.
___________________________________________
22. Na esfera pública, nos deparamos com diversas 
premissas que representam importantes princípios re-
guladores. A ideia de que “ninguém será obrigado a fa-
zer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei” representa o princípio da:

a) Legalidade.
b) Impessoalidade.
c) Moralidade.
d) Eficiência.
___________________________________________
23. Ao procedimento administrativo formal utilizado 
para contratação de serviços ou aquisição de produtos 
pelos entes da Administração Pública damos o nome 
de:

a) Fluxo de Caixa.
b) Demonstrativos contábeis.
c) Balancete contábil.
d) Licitação.
___________________________________________
24. Frequentemente, o servidor público que atua na 
área administrativa precisa lidar com ofícios, cartas e 
outros meios de redação considerados oficiais. Nes-
te contexto, é comum que se utilize diferentes formas 
de tratamento e abreviações, sendo que cada uma é 
apropriada para um determinado tipo de situação. A 
sigla V.S.a, por exemplo, é utilizada para demonstrar 
tanto respeito quanto formalidade. Qual das alternati-
vas abaixo apresenta CORRETAMENTE o significado 
dessa sigla?

a) Vossa Senhoria.
b) Vossa Alteza.
c) Vossa Santidade.
d) Vossa Eminência.
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25. Diversas são as atribuições dos colaboradores que 
atuam na área administrativa. Assim sendo, muitas 
são as competências, ou seja, habilidades que agre-
gam valor ao trabalho exercido. Diante disso, analise 
os fatores abaixo:

I – Boa comunicação.
II – Cooperação e capacidade de trabalhar em equipe. 
III – Individualismo e Particularismo.
IV – Respeito e comprometimento no ambiente de tra-
balho.

A alternativa que traz, de forma CORRETA e comple-
ta, todas as competências que contribuem para o bom 
desenvolvimento das atividades administrativas nas 
organizações é: 

a) I e III apenas.
b) II e III apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) I, II, III, IV.
___________________________________________
26. Na área administrativa, um colaborador vivencia 
diversas situações peculiares, que requerem tato e 
atenção ao se lidar com problemas e com pessoas. 
Diante disso, leia o caso abaixo:

“Durante um atendimento o servidor público entrou em 
contato com informações confidenciais que não deve-
riam ser expostas, para não constranger ou prejudicar 
o contribuinte atendido. Diante disso, ele agiu de for-
ma discreta e se comprometeu a passar as informa-
ções obtidas apenas a quem realmente precisasse ter 
acesso a elas para que o problema fosse resolvido”.

Tendo como base o caso apresentado, qual é a única 
alternativa que traz uma característica que representa 
ao mesmo tempo profissionalismo e discrição?

a) Sigilo Profissional.
b) Passividade.
c) Burocracia.
d) Morosidade.
___________________________________________
27. Entre as atribuições de cargos ligados à 
área administrativa, está o trabalho feito com a 
_________________, que tem como finalidade princi-
pal criar instrumentos de controle do armazenamento 
e tráfego de ________________ na instituição pública. 

Os termos que respectivamente completam de forma 
CORRETA as lacunas acima são: 

a) Gestão de Arquivos/ Pessoas e licitações.
b) Gestão Contábil/ Balancetes e demonstrativos.
c) Gestão de Pessoas/ Processos e improbidades.
d) Gestão de Documentos/ Documentos e arquivos.

28. Em relação à Documentação, Gestão de Docu-
mentos e Gestão de Arquivos nas organizações públi-
cas, considere:

I – Preservação adequada de documentos e arquivos 
importantes.
II – Otimização do processo de busca por informações.
III – Redução do acúmulo desnecessário de dados di-
gitais.
IV – Aumento progressivo na quantidade de papel a 
ser utilizado.

A alternativa que apresenta de forma COMPLETA E 
CORRETA os benefícios obtidos com um programa 
que lide de forma eficiente com arquivos e documen-
tos em uma organização pública é: 

a) Apenas II e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I e IV.
d) I, II, III e IV.
___________________________________________
29. Leia com atenção cada uma das assertivas abaixo:

I – É o conjunto de normas que fundamenta a consci-
ência profissional de um trabalhador no exercício de 
sua função. 
II – Fornece imperativos de boa conduta e integridade 
profissional.
III - Auxilia de forma concreta tanto no tratamento do 
público quanto em termos de relações humanas no 
ambiente de trabalho. 

As três assertivas mostradas no enunciado se referem 
a um único conceito. A alternativa que traz de forma 
CORRETA o conceito em questão é:

a) Segurança no Trabalho.
b) Higiene no trabalho.
c) Ética Profissional. 
d) Transmissão de informações.
___________________________________________
30. Considere as afirmações abaixo:

I – Prevenção de acidentes 
II – Redução ou eliminação das condições inseguras 
do ambiente de trabalho
III – Implantação de práticas preventivas dentro do 
ambiente organizacional 
IV – Promoção de medidas que zelem pela saúde físi-
ca e mental dos colaboradores durante o exercício de 
suas funções.
A única alternativa que apresenta o conceito que 
trabalha diretamente todos os pontos levantados no 
enunciado é:

a) Cultura e Ambiente Organizacional.
b) Análise de demonstrativos contábeis.
c) Saúde e Segurança no Trabalho.
d) Gestão de documentos.
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31. No exercício da função de atividades administrati-
vas, o entendimento de alguns conceitos é muito im-
portante para o bom desempenho da mesma. Neste 
contexto, podemos dizer que ____________ são to-
dos os recursos provenientes da venda de mercado-
rias ou da prestação de serviços. 

A lacuna acima pode ser CORRETAMENTE preenchi-
da pelo termo:

a) Receitas.
b) Despesas.
c) Balancete Contábil.
d) Demonstração de fluxo de Caixa.
___________________________________________
32. Leia com atenção o texto abaixo:

“Em todas as empresas, públicas ou privadas, é fun-
damental a boa elaboração de um relatório de conta-
bilidade que mostra as entradas e saídas de dinheiro 
do caixa da organização e quais foram os resultados 
desse fluxo. Esse relatório é muito importante também 
em termos de controle contábil porque detalha qual a 
origem dos recursos obtidos por uma empresa e como 
eles foram aplicados”.

O texto descreve de forma simplificada a importância 
de qual dos conceitos abaixo?

a) Receitas.
b) Despesas.
c) Balancete Contábil.
d) Demonstração de fluxo de Caixa.
___________________________________________
33. A respeito do tema “Plano Diretor Municipal”, com 
base na Lei 10.257/2001, assinale, abaixo, a alternati-
va INCORRETA. 

a) A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, 
pelo menos, a cada dez anos.
b) O plano diretor é parte integrante do processo de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incor-
porar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
c) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais 
de vinte mil habitantes.
d) No caso de cidades com mais de quinhentos mil 
habitantes, poderá ser elaborado um plano de trans-
porte urbano integrado, compatível com o plano diretor 
e obrigatoriamente nele inserido.
___________________________________________

34. No que diz respeito à usucapião especial, prevista 
na Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Aquele que possuir como sua área ou edificação 
urbana de até duzentos e cinquenta metros quadra-
dos, por dez anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adqui-
rir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural.
b) Na ação de usucapião especial urbana, a interven-
ção do Ministério Público é facultativa.
c) Os núcleos urbanos informais existentes sem opo-
sição há mais de cinco anos e cuja área total dividida 
pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e 
cinquenta metros quadrados por possuidor são susce-
tíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que 
os possuidores não sejam proprietários de outro imó-
vel urbano ou rural.
d) A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será 
declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá 
de título para registro no cartório de notas correspon-
dente.
___________________________________________
35. Os recursos públicos geridos pelo PARANACIDA-
DE e a execução do Contrato de Gestão estão sujeitos 
ao controle externo do Poder Legislativo e do Tribunal 
de Contas do Estado. A esse respeito, com fulcro na 
Lei Estadual nº 15.211/2006, é INCORRETO afirmar 
que:

a) As contas do PARANACIDADE serão julgadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado.
b) Sem prejuízo da atividade normal do controle exter-
no, o PARANACIDADE, encaminhará anualmente ao 
Tribunal de Contas do Estado, até 30 de abril de cada 
ano, a prestação de contas dos recursos públicos apli-
cados.
c) A prestação de contas abrangerá relatório sobre 
a execução das atividades previstas no Contrato de 
Gestão, baseadas nos planos anuais de ação estraté-
gica, nos planos de trabalho e de metas, no relatório 
da Comissão Especial de Avaliação, se houver, nas 
demonstrações contábeis e financeiras e no balanço 
social da entidade, observando as leis, contratos e re-
gulamentos específicos da entidade.
d) Anualmente e a qualquer tempo por deliberação do 
Conselho de Administração ou determinação do Su-
perintendente, bem como por parte do Presidente da 
Assembleia Legislativa serão processadas auditorias 
internas e externas nas operações da entidade.
___________________________________________
36. A respeito das receitas do PARANACIDADE, com 
base na Lei Estadual nº 15.211/2006, é CORRETO 
afirmar que:

a) A fim de dar cumprimento aos princípios da mora-
lidade e da impessoalidade, não se admitem como 
fontes de receitas recursos oriundos de doações de 
entidades particulares e de pessoas físicas.
b) Constituem receitas do PARANACIDADE recursos 
provenientes de ajuda e cooperação internacional.
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c) Eventuais superávits verificados na apuração de re-
sultados dos exercícios financeiros da entidade deve-
rão, necessariamente, ser repassados ao FDU (Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Urbano). 
d) Não são consideradas receitas os juros de aplica-
ções de recursos do PARANACIDADE no mercado 
financeiro.
___________________________________________
37. Com base na Lei Estadual 15.608/2007, que esta-
belece normas sobre licitações, contratos administrati-
vos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do 
Paraná, especialmente sobre o instrumento jurídico do 
credenciamento, é CORRETO afirmar que:

a) Credenciamento é ato administrativo de chama-
mento público, processado por edital, destinado à 
contratação de serviços junto àqueles que satisfaçam 
os requisitos definidos pela Administração, observado 
o prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias 
úteis e no máximo de 30 (trinta) dias úteis.
b) A Administração Estadual não poderá adotar o cre-
denciamento para situações em que o mesmo obje-
to possa ser realizado simultaneamente por diversos 
contratados.
c) Admite-se a possibilidade de rescisão do ajuste, 
pelo credenciado, dentro do prazo improrrogável de 
10 dias úteis, a partir da conclusão do credenciamen-
to, mediante notificação à Administração.
d) O pagamento dos credenciados será realizado de 
acordo com a demanda, tendo por base o valor pré-
definido pela Administração, vedada a utilização de 
tabelas de referência.
___________________________________________
38. Os Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável (ODUS) capitaneados pelo Ministério do De-
senvolvimento Regional (MDR) são considerados fun-
damentais para a construção da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano (PNDU). Assinale, abaixo, a 
alternativa que NÃO indica um dos objetivos.

a) Saúde pública e universal.
b) Águas urbanas para a vida.
c) Cidade educadora.
d) Patrimônio, identidades e saberes regionais.
___________________________________________
39. A Constituição da República de 1988 (CR/88) pre-
vê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de servi-
ços públicos, bem como a transferência total ou par-
cial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais 
à continuidade dos serviços transferidos. Os consór-
cios públicos são, portanto, importantes instrumentos 
jurídicos postos à disposição dos entes federativos. 
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A União somente participará de consórcios públi-
cos em que também façam parte todos os Estados em 
cujos territórios estejam situados os Municípios con-
sorciados.
b) A alteração ou a extinção de contrato de consórcio 
público dependerá de instrumento aprovado pela as-
sembleia geral, ratificado mediante decreto do Poder 
Executivo de todos os entes consorciados.
c) O consórcio público constituirá associação pública 
ou pessoa jurídica de direito privado.
d) É nula a cláusula do contrato de consórcio que pre-
veja determinadas contribuições financeiras ou eco-
nômicas de ente da Federação ao consórcio público, 
salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens 
móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de 
direitos operadas por força de gestão associada de 
serviços públicos.
___________________________________________
40. Assinale a alternativa CORRETA, com base no Es-
tatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015).

a) A criação de uma região metropolitana, de aglome-
ração urbana ou de microrregião deve ser sucedida de 
estudos técnicos e audiências públicas que envolvam 
todos os Municípios pertencentes à unidade territorial.
b) A instituição de região metropolitana ou de aglome-
ração urbana que envolva Municípios pertencentes a 
mais de um Estado será formalizada mediante a apro-
vação de leis ordinárias pelas assembleias legislativas 
de cada um dos Estados envolvidos.
c) A lei estadual que instituir o plano de desenvolvi-
mento urbano integrado de região metropolitana ou de 
aglomeração urbana deverá ser revista, pelo menos, 
a cada 10 (dez) anos.
d) O plano de desenvolvimento urbano integrado de 
região metropolitana ou de aglomeração urbana deve-
rá considerar o conjunto de Municípios que compõem 
a unidade territorial urbana, mas não englobará as 
áreas rurais, sujeitas à regime jurídico próprio.
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