
Técnico Legislativo – Área Legislativa

O candidato receberá do fiscal:
 • Um caderno de Questões, contendo 40 questões de múltipla escolha.
 • Um cartão de Respostas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões se a numeração das 
questões e a paginação estão corretas. 
A Prova terá tempo de duração de 03 (três) horas corridas. Faça-a com tranquilidade, mas 
controle o seu tempo. Este tempo inclui a marcação do Cartão de Respostas. 
Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o 
Cartão de Respostas devidamente assinados. 
O Candidato, poderá retirar-se do local de Provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos 
após o início das Provas podendo anotar suas opções de respostas no canhoto que será 
entregue durante a prova. O Candidato não poderá retirar-se do local de realização das Provas 
escritas levando o Caderno de Provas. 
Os 03 (três) últimos Candidatos de cada sala, só poderão ser liberados juntos. 
O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do Instituto Cidades: 
www.institutocidades.org.br. Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que mais 
adequadamente a responde. 
O Cartão de Respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no Cartão de Respostas é cobrindo fortemente, 
com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a 
seguir: 

Atenção: Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do 
Cartão de Respostas pela leitora ótica. 

E

CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL 
                  DE   SOBRAL   - CE 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 Língua Portuguesa 
 

Texto 
 

A Outra Noite 
 

          Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, 
uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. 
Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o 
trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, 
além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e 
que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas 
de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma 
paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o 
chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para 
mim: 

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir 
sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 
               Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 
enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, perfeita e 
linda. 

-Mas, que coisa... 
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar 

o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou 
pensava em outra coisa. 

-Ora, sim senhor... 
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse 

um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão 
sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um 
presente de rei. 

Rubem Braga 
 

01. Segundo o texto: 
 

A) Chovia muito no Rio, o oposto do que ocorria em São 
Paulo. 

B) Chovia pouco em São Paulo; muito, no Rio. 
C) Não chovia no Rio nem em São Paulo. 
D) Chovia no Rio e em São Paulo. 
  
02. O cronista: 

 
A) Veio de São Paulo para o Rio onde pegou um táxi 

para voltar para casa. 
B) Estava em São Paulo, onde chovia e ventava, e 

pegara um táxi para voltar para casa. 
C) Morava em Copacabana aonde levou um amigo que 

viera de São Paulo. 
D) Pegara um táxi para o aeroporto do Rio de onde 

voaria a São Paulo, onde chovia e ventava. 
  
03. Na passagem “tão veementes, como se eu lhe tivesse 

feito um presente de rei”, os termos em destaque 
podem ser substituídos, guardando a mesma 
significação, por: 
 

A) Intensos – houvesse pedido. 
B) Lamentosos – tivesse oferecido. 
C) Impetuosos – houvesse ofertado. 
D) Ardentes – tivesse sugerido. 
 

04. A descrição de “um luar lindo, de lua cheia”: 
 

I. É feita pelo narrador do texto ao amigo a quem dava 
carona. 

II. É feita pelo chofer do táxi ao narrador do texto e ao 
amigo que pegava carona. 

III. É feita ao amigo do narrador do texto e ouvida pelo 
chofer do táxi. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
  
05. A explicação lógica para o “luar lindo, de lua cheia” 

descrito no texto era: 
 

A) Uma noite de céu limpo. 
B) A previsão meteorológica. 
C) A altitude de um voo de avião. 
D) O vento sul que estava forte e afastava as nuvens. 

 
06. Quando o narrador do texto responde ao chofer do 

táxi e fala das duas noites, constata-se nessa 
passagem ideia de: 
 

A) Causa. 
B) Justificativa. 
C) Finalidade.  
D) Oposição.  
  
07. Depois da descrição do narrador da noite bela e 

enluarada acima das nuvens: 
 

I. O chofer pôs a cabeça para fora do carro e olhou a 
noite chuvosa. 

II. Depois de olhar o céu fechado de chuva, dirigiu 
mais vagarosamente. 

III. O chofer confessou ao narrador que sonhara um dia 
ser aviador. 

 
A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
  
08. A resposta do chofer do táxi como retribuição ao 

narrador foi de, EXCETO: 
 

A) Gratidão. 
B) Melancolia. 
C) Agradecimento. 
D) Satisfação. 
  
09. Substituindo-se os termos destacados em “contei a 

ele” e “cobriam a cidade” pelos pronomes oblíquos 
respectivos, teremos: 
 

A) Contei-o e cobriam-a. 
B) Contei-lhe e cobriam-la. 
C) Contei-lo e cobriam-lhe. 
D) Contei-lhe e cobriam-na. 
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10. Marque a opção em que há emprego de expressões 
com sentido figurado de palavra(s): 
 

A) “Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma 
noite de vento sul e chuva”. 

B) “Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo 
e o trouxe até Copacabana”. 

C) “além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia”. 
D) “as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas 

de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas”. 

  
11. Ocorre FALHA ou ERRO no enunciado da regra de 

acentuação ou no exemplo apresentado respectivo na 
opção: 
 

A) Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em 
ditongo ÉU aberto: céu, chapéu. 

B) Acentuam-se todas as proparoxítonas: álcool, 
diríamos. 

C) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I, 
seguidas ou não de S: táxis, biquíni. 

D) Acentuam-se as oxítonas terminadas em EM ou ENS: 
além, reféns. 

  
12. Um período do texto foi reescrito com a pontuação e 

com a ordem de termos ou orações alteradas. 
Marque a opção em que se mantém o mesmo 
significado do texto e a correção gramatical quanto à 
pontuação: 
 

A) O chofer aproveitou o sinal fechado, depois que o 
meu amigo, desceu do carro, para voltar-se para mim. 

B) O chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se 
para mim, depois que o meu amigo desceu do carro. 

C) Para voltar-se para mim depois que o meu amigo 
desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado. 

D) Depois que o meu amigo desceu do carro para voltar-
se para mim, o chofer aproveitou o sinal fechado. 

  
13. A voz verbal passiva de “encontrei um amigo” é: 

 
A) Tinha encontrado. 
B) Tinha sido encontrado. 
C) Foi encontrado. 
D) Fora encontrado. 

  
14. Tomando por base a passagem do texto a seguir e o 

uso do acento grave, podemos substituir os termos 
destacados pelos termos da opção: 
 

“Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite” 
 
A) A Fortaleza – à uma hora da manhã em ponto. 
B) A Bahia – a meia-noite em ponto. 
C) À Curitiba – à uma hora qualquer da tarde. 
D) À Brasília – àquela hora que tinha marcado. 
 

 Informática 
 
15. Acerca do LibreOffice Writer 3.4.3 (instalação padrão 

e versão portuguesa), analise as seguintes 
afirmativas 

 
I. A opção Exportar como PDF do Menu Arquivo 

permite apenas exportar o arquivo atual como PDF. 
II. A opção Assistente de Mala Direta, do Menu 

Tabela, permite o usuário criar um documento para 
Mala direta. 

III. A opção Colar especial do menu Editar, permite 
colar um texto sem formatação. 

 
Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa 
correta. 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
16. Acerca do uso de dispositivos de armazenamento, 

marque a alternativa incorreta. 
 
A) O disquete, pouco utilizado atualmente, é um tipo de 

periférico de entrada e saída. 
B) O pendrive é um tipo de periférico também de 

entrada. 
C) O CD, utilizado para gravar músicas e dados, é um 

periférico também de saída. 
D) Os discos rígidos são dispositivos apenas de entrada. 
 
17. Para se construir fórmulas na planilha eletrônica do 

Microsoft Excel, é preciso conhecer os sinais que 
representam os operadores matemáticos. Acerca 
desses operadores matemáticos, marque a 
alternativa verdadeira. 

 
A) O sinal % representa a divisão. 
B) O sinal / representa a exponenciação. 
C) O sinal <> representa maior que e menor que. 
D) O sinal > representa maior que. 
 
18. Considerando os operadores matemáticos do 

Microsoft Excel 2007, calcule o resultado da seguinte 
fórmula. 

 
=(80-2)*4-(10+(40+10/2)) 

 
A) 257 
B) 259 
C) 265 
D) 301 
 
19. Determine a finalidade do ícone abaixo sabendo que 

é um recurso do Microsoft Word 2007 (instalação 
padrão e versão portuguesa). 

 

 
 
A) Dividir o texto em duas ou mais colunas. 
B) Alternar as páginas entre os layouts Retrato e 

Paisagem. 
C) Escolher um tamanho de papel para a seção atual. 
D) Selecionar os tamanhos de margens da seção atual 

ou do documento inteiro. 
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20. Na tela abaixo: 
 

 
 
Temos a exibição do comando LS *.DAT no terminal do Windows 7.Acerca desse comando, marque a alternativa 
verdadeira. 
 
A) Exibe todos os arquivos exceto aqueles com a extensão .dat. 
B) Exibe todos os arquivos com a extensão .dat. 
C) Apaga todos os arquivos com a extensão .dat. 
D) Copia todos os arquivos para a pasta .dat. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser 

ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o Poder Público, que tenha por objeto a 
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, mediante autorização legislativa, cabendo à lei dispor 
sobre:  
 

I. O prazo de duração do contrato. 
II. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 

III. A remuneração do pessoal. 
 
A alternativa que indica as sentenças corretas é: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
 
22. O Art. 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral preconiza que: As sessões ordinárias da Câmara 

Municipal realizar-se-ão _______________, a ter início às ___h. Parágrafo Único - Ressalvados os casos de 
necessidade temporária de excepcional interesse público as Sessões da Câmara serão realizadas e terão dias e/ou 
horários determinados por Ato da Mesa Diretora, após consultar o Plenário. A resposta correta para as lacunas do texto 
são as da alternativa. 
 

A) De terça à sextas-feiras; 8. 
B) De segunda à sextas-feiras; 8. 
C) Às segundas, quartas e sextas-feiras; 14.   
D) Às segundas e terças-feiras; 17. 
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23. A Câmara Municipal, através de suas Comissões 
Permanentes, na forma regimental e mediante prévia 
e ampla publicidade, convocará obrigatoriamente pelo 
menos uma audiência pública na tramitação de 
Projetos de Lei que versem sobre os assuntos abaixo 
descritos, EXCETO: 
 

A) Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 
B) Rede de Ensino. 
C) Plano Plurianual. 
D) Diretrizes Orçamentárias. 
 
24. A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo: 
 

A) Terceirizados. 
B) Somente secretários de finanças, saúde e educação. 
C) Em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 
D) Somente professores. 
 
25. O Capítulo III Art. 147 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Sobral atesta que Questão de 
Ordem é: 
 

A) A reivindicação de qualquer parlamentar exigindo que 
se cumpra a sequência dos inscritos ao uso da 
palavra na Câmara em sessão. 

B) O imperativo que norteia a correta aplicação da 
atividade do vereador. 

C) Toda dúvida levantada, quando à interpretação do 
Regimento, sua aplicação, ou sobre sua legalidade. 

D) Um argumento utilizado pelo parlamentar para 
solicitar do presidente em exercício que se cumpra a 
ordem no plenário. 

 
26. Qual das atividades abaixo NÃO faz parte dos 

objetivos da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA)? 
 

A) O uso de equipamento de proteção individual (EPI). 
B) A prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho. 
C) A compatibilização permanente do trabalho com a 

preservação da vida. 
D) A promoção da saúde do trabalhador. 

 
27. O papel, material bastante usado em Câmara 

Municipais, é um combustível sólido de classe A. Em 
caso de incêndio em papéis, qual extintor indicado 
para combatê-lo é o de: 
 

A) Água. 
B) Água ou espuma. 
C) Água ou pó químico. 
D) Água ou gás carbônico. 

28. Devem constituir a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), por estabelecimento, e mantê-la 
em regular funcionamento as empresas: 
 

I. Privadas; públicas e sociedade de economia mista. 
II. Órgãos da administração direta e indireta; 

instituições beneficentes e associações recreativas. 
III. Cooperativas e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados. 
 
A alternativa que indica as sentenças corretas é: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 

 
29. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho poderá requisitar amostras de EPI, 
identificadas com o nome do fabricante e o número 
de referência, além de outros requisitos. De qual 
órgão se refere a questão? 
 

A) Corpo de Bombeiros (CB). 
B) Vigilância Sanitária. 
C) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
D) Sindicato da categoria. 
 
30. Dentre as opções a seguir, assinale aquela que 

representa uma organização que NÃO faz parte da 
Administração Direta da União: 
 

A) Petrobrás 
B) Casa Civil 
C) Ministérios 
D) Núcleo de Assuntos Estratégicos 
 
31. Suponha que um servidor público dotado de um cargo 

de confiança receba alguns presentes de um 
determinado fornecedor, em agradecimento pela 
concorrência que o mesmo ganhou em uma disputa 
licitatória. Ao aceitar esse presente, o servidor está 
infringindo um princípio da Administração Pública. 
Esse princípio é a da: 
 

A) Legalidade 
B) Impessoalidade 
C) Moralidade 
D) Publicidade 
 
32. Quando o aparelho do Estado é uma espécie do 

poder do soberano, havendo a confusão entre a coisa 
pública e privada, onde os interesses particulares ou 
de uma minoria estão acima dos interesses da 
sociedade, temos nesse caso, um Estado 
essencialmente: 
 

A) Burocrático 
B) Corrupto 
C) Patrimonialista 
D) Assistencialista 
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33. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento do Município. Sua principal 
finalidade é orientar a atuação do poder público e da 
iniciativa privada na construção dos espaços urbano e 
rural na oferta dos serviços públicos essenciais, 
visando assegurar melhores condições de vida para a 
população. Para a aprovação do Plano Diretor pela 
Câmara do Municipal de Sobral será necessário: 

 
A) O voto favorável de 50% dos membros da Câmara. 
B) O voto favorável de 50% mais um dos membros da 

Câmara. 
C) O voto favorável de 1/3 (dois terço) dos membros da 

Câmara. 
D) O voto favorável de 2/3 (dois terço) dos membros da 

Câmara. 

 
34. O desfazimento de um ato administrativo, cujo teor 

seja legal, válido e eficaz, porém a sua mantença não 
interesse mais ao poder público, pode ser descrito 
como sendo: 
 

A) Anulação 
B) Exclusão 
C) Revogação 
D) Adição 

 
35. Na modalidade de licitação denominada concorrência, 

as fases do processo são, respectivamente: 
 

A) Edital; Habilitação; Classificação; Homologação; 
Adjudicação. 

B) Habilitação; Edital; Classificação; Homologação; 
Adjudicação. 

C) Edital; Classificação; Homologação; Adjudicação. 
D) Classificação; Edital; Homologação; Adjudicação. 

 
36. O Direito Administrativo tem como fontes norteadoras 

quatro principais objetos. Nesse sentido, assinale a 
alternativa que não representa um desses objetos:   
 

A) A lei. 
B) A jurisprudência. 
C) A doutrina. 
D) Os poderes constituídos. 

 
37. Do ponto de vista jurídico-administrativo, os atos 

administrativos podem ser classificados em 7 
categorias. Das opções abaixo, assinale aquela que 
NÃO constitui um ato administrativo ordinário: 
 

A) Instrução 
B) Regimento 
C) Portaria 
D) Circular 
 

38. Segundo o artigo 143 da lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, a autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante: 
 

A) Sindicância 
B) Investigação criminal 
C) Investigação militar 
D) Investigação judicial 
 
39. A responsabilidade pela fiscalização dos repasses de 

recursos da União para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios é do(a): 
 

A) Tribunal de Contas dos Municípios 
B) Tribunal de Contas da União 
C) Promotoria Pública Federal 
D) Supremo Tribunal Federal 
 
40. Ao redigir uma correspondência endereçada ao 

prefeito de uma cidade, você deverá usar o 
tratamento: 
 

A) Vossa Excelência 
B) Vossa Senhoria. 
C) Vossa Magnificência 
D) Vossa Eminência 
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