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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto abaixo é parte do livro Beleza Interior, de 
Fabrício Carpinejar. Leia-o atentamente para responder 
às questões de 01 a 08.  

 
Texto I 

Milagre do vendedor de rapadura 

 
A vida é dura como um pé de moleque, mas no 

fundo é doce. 
Esta frase só tem sentido na boca de Hilberto 

Helvino Von Frühauf, 76 anos, morador de Victor 
Graeff, município de 3 mil habitantes, situado a 263 
quilômetros da Capital. 

Ele pagou a universidade de seis filhos 
vendendo rapadura de porta em porta. Desde 1975, 
acorda cedo, sai com uma cestinha verde cheia de 
confeitos feitos pela mulher Nelvi, caminha 200 metros 
de barro, embarca no ônibus da empresa Azul na Linha 
Jacuí e segue oferecendo o produto para quem 
encontrar pela frente em Carazinho, Passo Fundo e 
Não-Me-Toque, além de sua própria cidade. 

O casal, que completa bodas de ouro em 
novembro, teve sete filhos; três já morreram: o químico 
Milton em acidente de carro em 1986; a professora 
Marilei ao cometer suicídio, inconsolável pelo fim 
precoce do irmão, em 1991; e Maristela, decorrente de 
complicações da paralisia cerebral, em 1993. 

_Enterrar um filho é desumano, é apagar o 
próprio nascimento. Apagaram três vezes a data da 
minha certidão – desabafa. 

Nelvi lembra que dobraram a produção caseira 
de rapadura para cobrir remédios tarjas preta de 
Maristela, que passou 19 anos na cama. 

Com escolaridade até a 5ª série, Hilberto nem 
guarda ideia de como sustentou o ensino da prole. 

_ Eu lutei, não trabalhei. Trabalhar é fácil.  
 

(Fabrício Carpinejar. Beleza interior. Uma 
viagem poética pelo Rio grande do Sul. Arquipélago 

Editorial. Rio grande do Sul: 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01  
 
De acordo com as ideias defendidas no texto, as 
palavras “milagre” e “de rapadura”, no título do texto: 

 
(A) Mantém uma relação de complementação sintática, 

pois “de rapadura” completa indiretamente o 
sentido de milagre. 

(B) Mantêm uma relação semântica indireta, pois “de 
rapadura” remete, justamente, ao milagre que o 

vendedor faz para pagar a faculdade dos filhos, 
devido ao baixo valor que ela tem e o alto custo de 
uma faculdade.  

(C) Mantêm uma relação semântica direta, pois 
especifica a palavra milagre determinando a atitude 
do vendedor e a dificuldade que ele enfrentou para 
pagar os estudos dos filhos.  

(D) Mantêm uma relação morfossintática, uma vez que 
pertencem a uma mesma classe gramatical e 
exercem, sintaticamente, a mesma função e 
especificam a ação do personagem.  

(E) Mantêm uma relação sintática, pois o termo 
“milagre” é especificado e caracterizado por “de 
rapadura”, de modo que essas expressões 
qualificam o vendedor. 

 
 
Releia, atentamente, o primeiro parágrafo para 
responder às questões 02 e 03.  
 
“A vida é dura como um pé de moleque, mas no fundo 

é doce.” 
 
QUESTÃO 02  
 
Relacionando o trecho acima com os fatos 
apresentados ao longo do texto, pode-se afirmar que as 
palavras “dura” e “doce”: 
 
(A) São, certamente, as características do produto 

vendido pelo personagem. 
(B) São as características do personagem e do produto 

vendido por ele. 
(C) São palavras ambíguas e fazem uma analogia entre 

a vida do personagem e o produto vendido por ele.  
(D) São polissêmicas e remetem tanto às 

características do produto quanto às características 
do personagem e de sua vida.  

(E) São inseridas para fazer uma contradição de ideias 
e assim caracterizar o personagem e sua vida. 
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QUESTÃO 03  
 
O primeiro parágrafo do texto remete a um ditado 
popular. Assinale a alternativa que apresenta o ditado 
que serviu de base a ideia apresentada no texto de 
Carpinejar.  
 
(A) Não há moço doente nem velho são. 
(B) Para a missa e para o moinho não espere pelo 

vizinho 
(C) Para ódio e amor que dó, amanhã não é consolo.  
(D) Onde há desejo não vale a razão 
(E) Rapadura é doce, mas não é mole não. 
 
QUESTÃO 04  
 
No trecho acima, o operador “mas” exerce a função 
textual de:  
 
(A) Explicitar uma relação de contraposição de 

argumento orientado para conclusão contrária. 
(B) Organizar a hierarquia dos elementos numa escala, 

assinalando o argumento mais forte para uma 
conclusão. 

(C) Introduzir uma conclusão relativa a argumentos 
apresentados em enunciados anteriores 

(D) Introduzir no enunciado conteúdos pressupostos 
(E) Somar argumento a favor da mesma tese, 

equivalendo a um aditivo. 
 
QUESTÃO 05  
 
“_ Eu lutei, não trabalhei. Trabalhar é fácil.” A oposição 
entre os verbos trabalhar e lutar que o personagem 
apresenta no trecho acima revelam que:   
 
(A) A vida era para ele um cenário de questionamentos 

e afrontas. 
(B) A vida era para ele um cenário de movimento e 

resistência 
(C) A vida era para ele um cenário de batalha e ameaça 
(D) A vida era para ele um cenário de adversidade e 

dedicação 
(E) A vida era para ele um cenário de manipulação e 

esmero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06  
 
Analise o uso da vírgula no trecho abaixo, depois 
assinale a alternativa correta: 
 
Desde 1975, acorda cedo, sai com uma cestinha verde 
cheia de confeitos feitos pela mulher Nelvi, caminha 200 
metros de barro, embarca no ônibus da empresa Azul 
na Linha Jacuí e segue oferecendo o produto para 
quem encontrar pela frente em Carazinho, Passo Fundo 
e Não-Me-Toque, além de sua própria cidade. 
No trecho acima, o uso da vírgula se justifica por 
marcar: 
 
(A) Uma sequência de orações coordenadas sindéticas 

que expressam a rapidez da rotina cansativa do 
personagem. 

(B) Uma sequência de orações coordenadas 
assindéticas que expressam a rapidez da rotina 
cansativa do personagem. 

(C) Uma sequência de orações coordenadas 
assindéticas que expressam isolamento de ações. 

(D) Uma sequência de orações coordenadas sindéticas 
que expressam o isolamento de ações. 

(E) Uma sequência de orações coordenadas sindéticas 
que expressam a rapidez da rotina cansativa do 
personagem e o isolamento de ações. 

 
QUESTÃO 07  
 
Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 
contempla os itens corretos.  
“O casal, que completa bodas de ouro em novembro, 
teve sete filhos; três já morreram: o químico Milton em 
acidente de carro em 1986; a professora Marilei ao 
cometer suicídio, inconsolável pelo fim precoce do 
irmão, em 1991; e Maristela, decorrente de 
complicações da paralisia cerebral, em 1993.” 
 

I. O termo em destaque é um aposto enumerativo 
e refere-se a “filhos”. 

II. Os termos Milton e Marilei são apostos 
especificativos. 

III. A expressão “decorrente de” pode ser 
substituída, sem prejudicar o sentido do texto, 
por “em consequência de”. 

IV. A oração “que completa bodas de ouro em 
novembro” é subordinada adjetiva explicativa, 
exercendo, portanto, a função de ajunto 
adnominal e especificando o sentido de “casal”. 

 
(A) I, II, IV 
(B) II, III, IV 
(C) I, III, IV 
(D) I, II, III 
(E) I e IV 
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QUESTÃO 08  
 
No trecho, “Nelvi lembra que dobraram a produção 
caseira de rapadura para cobrir remédios tarjas preta 
de Maristela, que passou 19 anos na cama.”, a palavra 
que: 

 
(A) é pronome relativo nas duas situações, de modo 

que na primeira ocorrência retoma Nelvi e na 
segunda retoma Maristela. 

(B) é pronome relativo nas duas situações, de modo 
que na primeira ocorrência completa o sentido do 
verbo “lembrar”  e na segunda retoma Maristela, 
funcionando como sujeito.  

(C) é conjunção integrante na primeira ocorrência, 
introduzindo uma oração subordinada objetiva 
direta, e é pronome relativo na segunda ocorrência, 
funcionando como sujeito da forma verbal “passou”. 

(D) é conjunção integrante na primeira ocorrência, 
introduzindo uma oração subordinada objetiva 
indireta, e é pronome relativo na segunda 
ocorrência, funcionando como sujeito da forma 
verbal “passou”. 

(E) É conjunção integrante nas duas ocorrências, 
introduzindo na primeira situação uma oração 
subordinada objetiva direta e na segunda situação 
uma subordinada substantiva apositiva.  

 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 09 
e 10:  
 

São considerados resilientes as pessoas que 
mantêm boa capacidade de recuperação após 
passarem por dificuldades. 

 A palavra Resiliência vem do Latim: Resilire, 
que significa recusar, voltar atrás. Na psicologia, 
significa voltar ao estado anterior. Em física, Resiliência 
se refere à capacidade que um material tem de suportar 
grandes impactos de temperatura e pressão, deformar-
se ao extremo, mas pouco a pouco conseguir se 
recuperar e voltar à sua forma anterior. 

Ou seja, resiliência é a capacidade que um 
material tem de se deformar inteirinho, quase “morrer”, 
para então conseguir ir voltando ao que era antes e se 
refazer e se reconstruir. 

Esse termo passou por uma adaptação nas 
ciências humanas e hoje representa a capacidade de 
um ser humano de sobreviver a um trauma. 

  
(Disponível em: 

http://www.marisapsicologa.com.br/res
iliencia.html acesso em 07/06/2016 

texto transcrito em sua forma original) 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09  
 
A história de Hilberto, no texto I, apresenta-o como um 
ser resiliente, uma vez que apesar das adversidades ele 
nunca desistiu da vida em família.  Com base na 
definição acima, assinale a alternativa que apresenta 
um trecho do texto I que demonstre essa característica 
do personagem: 
 
(A) O casal, que completa bodas de ouro em 

novembro. 
(B) Nelvi lembra que dobraram a produção caseira de 

rapadura para cobrir remédios. 
(C) Hilberto nem guarda ideia de como sustentou o 

ensino da prole. 
(D) _Enterrar um filho é desumano, é apagar o próprio 

nascimento.  
(E) Apagaram três vezes a data da minha certidão – 

desabafa. 
 
QUESTÃO 10  
 
Assinale a alternativa que apresenta desvio quanto à 
concordância nominal e /ou verbal (com adaptações).  
 
(A) Em física, Resiliência e coragem se referem à 

capacidade que um material tem de suportar 
grandes impactos de temperatura e pressão 

(B) Em física, Resiliência se refere à capacidade que 
um material tem de suportar bastantes impactos de 
temperatura e pressão 

(C) Esse termo passou por uma adaptação nas 
ciências humanas e hoje representa a capacidade 
de um ser humano de sobreviver a muito trauma. 

(D) Esse termo passou por pouca adaptação nas 
ciências humanas e hoje representa a capacidade 
de um ser humano de sobreviver a um trauma 

(E) São considerados resilientes as pessoas que 
mantém boa capacidade de recuperação após 
passarem por dificuldades. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
Sobre os conceitos básicos de informática, julgue os 
itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) Os diferentes tipos de arquivos de um 
computador podem ser identificados através das suas 
extensões. 
( ) Drive e driver são termos sinônimos e referem-
se aos dispositivos físicos que servem como unidades 
de armazenamento. 
( ) Sistema operacional é um hardware que 
coordena os recursos de software e fornece uma 
interface amigável para o usuário interagir com o 
computador. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) V F F 
(D) F V F 
(E) F F F 
 
QUESTÃO 12  
 
Assinale a alternativa INCORRETA acerca do sistema 
operacional Windows: 
 
(A) Um ícone é uma representação gráfica de um 
arquivo, pasta ou programa. 
(B) A barra de tarefas mostra quais as janelas abertas 
no momento. 
(C) A Limpeza de Disco permite apagar arquivos e 
programas para a liberação de espaço no disco rígido. 
(D) A Área de Transferência é uma área de 
armazenamento temporário de informações. 
(E) O Painel de Controle é o programa responsável pelo 
gerenciamento de arquivos e pastas. 
 
QUESTÃO 13  
 
O recurso presente no Microsoft Word que permite ao 
usuário copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-
la a outro objeto é conhecido como: 
 
(A) Pincel de Formatação. 
(B) Quebra de Seção. 
(C) Referência Cruzada. 
(D) Estilo de Página. 
(E) Painel de Navegação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
A planilha abaixo foi extraída do Microsoft Excel: 
 

 
 
O resultado da aplicação da fórmula =MAIOR(C2:C6; 1) 
exibirá como resultado: 
 
(A) Maria 
(B) 72 
(C) 1,70 
(D) 74 
(E) 1,80 
 
QUESTÃO 15  
 
Julgues os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) 
sobre os conceitos básicos de Internet: 
 
( ) O envio de arquivos de um computador local 
para um computador remoto é conhecido como upload. 
( ) O recebimento de arquivos de um computador 
remoto para um computador local é conhecido como 
download. 
( ) Os sites de busca servem para procurar por 
um determinado assunto ou informação na Internet. 
( ) HTML é o protocolo que permite o envio de e-
mails no modo off-line, ou seja, quando não há conexão 
com a Internet. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V V 
(B) V V V F 
(C) V F F V 
(D) F V V F 
(E) F F V V 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Lucas está participando de um amigo secreto com mais 
11 amigos, dos quais 5 são homens e o restante são 
mulheres. Os nomes dos participantes serão colocados 
em um papel e depois embaralhados dentro de um 
saco. Sabendo que Lucas será o primeiro a retirar um 
nome do saco, a probabilidade de Lucas tirar uma 
pessoa do sexo feminino é de aproximadamente: 
 
(A) 45% 
(B) 50% 
(C) 58% 
(D) 63% 
(E) 70% 
 
 
 
 
QUESTÃO 17  
 
A negação da proposição "Não vou chorar e não vou 
me arrepender." é: 
 
(A) Vou chorar ou não vou me arrepender. 
(B) Vou chorar e vou me arrepender. 
(C) Se eu chorar vou me arrepender. 
(D) Vou chorar ou vou me arrepender.  
(E) Vou me arrepender, se e somente se, não chorar. 
 
 
 
 
QUESTÃO 18  
 
Sabe-se que a soma de três números naturais é 22. A 
razão entre o maior e o menor desses três números é 6 
e a soma entre eles é 14. Pode-se afirmar que o menor 
desses números é: 
 
(A) 2 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 7 
(E) 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
 
As cadeiras em uma sala de teatro seguem uma 
sequência lógica. Uma das filas está numerada da 
seguinte forma: Q01, Q03, Q05, Q07…, e assim por 
diante. Sabendo que cada fila possui 50 cadeiras, pode-
se afirmar que a numeração da cadeira 28 será: 
 
(A) Q28 
(B) Q32 
(C) Q38 
(D) Q44 
(E) Q55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20  
 
Um atleta profissional pretende bater seu recorde de 
correr 4.000 km. Se ele percorrer 25 km todos os dias, 
começando no primeiro dia do mês de junho, ele irá 
cumprir sua meta no mês de: 
 
(A) agosto 
(B) setembro 
(C) outubro  
(D) novembro 
(E) dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 

Concurso Público – 01/2016 
002 – Asssessor Legislativo 

 

6 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Analise o texto abaixo para responder às questões de 
21 a 23. 
 

Bertolínia-PI, 01 de março de 2013. 
 
Senhores Membros da Câmara Municipal, 
 
Apraz-me encaminhar à apreciação dessa Augusta 
Casa Legislativa projeto de lei que fixa os salários dos 
professores da rede municipal de ensino.  
Informo a Vossas Excelências, a título de 
esclarecimento, que o referido projeto de lei é justificado 
pelo desdobramento da legislação federal, lei nº 11.736 
de 16 de junho de 2008, que criou o Piso Nacional do 
Magistério.  
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossas 
Excelências os protestos de elevado apreço.  
 
Espaço Municipal da Prefeitura de Bertolínia-PI, 01 de 
março de 2013.  
 

Luciano Fônseca de Sousa 
Prefeito Municipal 

 

 
QUESTÃO 21  
 
Em se tratando de comunicação oficial entre Chefes de 
Poderes, o tipo de expediente mais adequado é o(a): 
 
(A) Ofício 
(B) Memorando 
(C) Aviso 
(D) Exposição de Motivos 
(E) Mensagem 
 
QUESTÃO 22  
 
Para se adequar ao padrão oficial da norma, segundo o 
Manual de Redação da Presidência da República, o 
documento deve conter, EXCETO: 
 
(A) a indicação do tipo de expediente e de seu número, 

horizontalmente, no início da margem esquerda; 
(B) vocativo, de acordo com o pronome de tratamento 

e o cargo do destinatário, horizontalmente, no início 
da margem esquerda; 

(C) o texto, iniciando a 2 cm do vocativo; 
(D) o local e a data, verticalmente a 2 cm do final do 

texto, e horizontalmente fazendo coincidir seu final 
com a margem direita; 

(E) O fecho, devendo ser usado, preferencialmente, o 
“atenciosamente”.  

 
 
 
 
 

QUESTÃO 23  
 
O pronome de tratamento “Vossa Excelência” deve ser 
utilizado nas correspondências endereçadas aos 
Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais. NÃO 
se usa “Vossa Excelência” nas correspondências 
endereçadas a: 
 
(A) Ministros do Tribunal de Contas da União 
(B) Reitores de universidades 
(C) Auditores da Justiça Militar 
(D) Juízes 
(E) Prefeitos 
 
QUESTÃO 24  
 
Analise os itens seguintes: 
 
I – O uso do termo “doutora(Dra)” antes do nome da 
autoridade a que se destina um expediente é 
recomendado como forma de tratamento que denota 
respeitabilidade. 
II – O pronome de tratamento “Vossa Senhoria” é 
permitido nas comunicações destinadas aos Ministros 
de Estado. 
III – Nas comunicações oficiais, deve-se evitar o uso de 
formas como “tenho a satisfação”, “apraz-me”, “tenho o 
prazer” ou “tenho a honra”, sendo preferido empregar a 
forma direta. 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I 
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II 
(D) Apenas III 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 25  
 
“______________ é o processo de descarte de 
documentos que já tiveram os seus prazos de guarda 
expirados.”. A alternativa que preenche corretamente a 
lacuna em branco é:  
 
(A) Eliminação 
(B) Arquivamento 
(C) Remoção 
(D) Encerramento 
(E) Avaliação 
 
QUESTÃO 26  
 
Os documentos que requerem maior celeridade na 
tramitação do que o prazo normal são os documentos: 
 
(A) sigilosos 
(B) ostensivos 
(C) reservados 
(D) secretos 
(E) urgentes 
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QUESTÃO 27  
 
Os documentos em formatos e dimensões variáveis, 
contendo representações geográficas arquitetônicas ou 
de engenharia (mapas, plantas e perfis) são conhecidos 
como: 
 
(A) Documentos textuais. 
(B) Documentos cartográficos. 
(C) Documentos iconográficos. 
(D) Documentos filmográficos. 
(E) Documentos micrográficos. 
 
QUESTÃO 28  
 
“Os atos __________________ são atos opinativos, 
que esclarecem os assuntos, visando fundamentar uma 
solução, como por exemplo, pareceres e relatórios.”. A 
alternativa que preenche corretamente a lacuna em 
branco é:  
 
(A) normativos  
(B) de assentamento 
(C) revisionais 
(D) enunciativos 
(E) de correspondência 
 
QUESTÃO 29  
 
O carimbo “reservado” será utilizado em documentos 
para: 
 
(A) Registrar a quantidade de folhas ou peças inseridas 
no processo, quando da autuação.  
(B) Autenticar a reprodução do documento ou peças de 
processo, cujos originais são imprescindíveis à 
Administração.  
(C) Facilitar a identificação do documento ou processo 
cujo teor somente será conhecido por empregado 
autorizado. 
(D) Identificar páginas e espaços que não contenham 
informações.  
(E) Registrar a inclusão de uma ou mais peças no 
processo. 
 
QUESTÃO 30  
 
No almoxarifado da Câmara Municipal, um determinado 
item de estoque é consumido na razão de 10 unidades 
por mês e o seu tempo de reposição é de 3 meses. 
Sabendo que o estoque mínimo é de 1 mês do seu 
consumo, o ponto de pedido será, em unidades: 
 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 40. 
(D) 15. 
(E) 50. 
 
 
 
 

QUESTÃO 31  
 
De acordo com a Lei n° 8.666/93, a modalidade de 
licitação ocorrida entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atendam a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, denomina-se: 
 
(A) pregão.  
(B) leilão.  
(C) tomada de preços.  
(D) concorrência.  
(E) convite.  

 
QUESTÃO 32  
 
No pregão, o prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 
será inferior a: 
 
(A) Oito dias corridos. 
(B) Oito dias úteis. 
(C) Quinze dias corridos. 
(D) Quinze duas úteis. 
(E) Cinco dias úteis.  
 
QUESTÃO 33  
 
O Prefeito de Bertolínia enviou projeto de lei à Câmara 
Municipal que foi rejeitado pelos vereadores. Segundo 
a Lei Orgânica do Município, a matéria constante desse 
projeto de lei: 
 
(A) não poderá ser objeto de novo projeto na mesma 

legislatura. 
(B) não poderá ser objeto de novo projeto na mesma 

sessão legislativa. 
(C) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 

sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros da Câmara. 

(D) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
simples dos membros da Câmara. 

(E) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
sessão legislativa, desde que encaminhado pela 
Chefe do Executivo.  

 
QUESTÃO 34  
 
Segundo a Lei Orgânica do Município, respeitada a 
competência quanto à iniciativa, a Câmara Municipal 
deverá apreciar os projetos de lei que contém a 
assinatura de um terço de seus membros em até: 
 
(A) 30 dias. 
(B) 60 dias. 
(C) 90 dias. 
(D) 120 dias.  
(E) 180 dias.  
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QUESTÃO 35  
 
Segundo a Lei Orgânica do Município, a Câmara 
Municipal deverá apreciar os projetos de lei 
encaminhados pelo Prefeito, após o seu recebimento, 
em até: 
 
(A) 30 dias 
(B) 45 dias 
(C) 60 dias 
(D) 75 dias 
(E) 90 dias 
 
QUESTÃO 36  
 
A Mesa da Câmara Municipal pretende aprovar novo 
regulamento, alterando o regimento interno da Casa. 
Neste caso, o meio adequado para apresentação da 
proposta em plenário é o: 
 
(A) Projeto de Resolução 
(B) Projeto de Lei 
(C) Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
(D) Projeto de Decreto Legislativo 
(E) Projeto de Regimento Interno 
 
QUESTÃO 37  
 
Um vereador pretende sugerir ao Executivo Municipal o 
calçamento de uma determinada rua do município de 
Bertolínia. Neste caso, o tipo de proposta mais indicado 
a ser apresentada em plenário é o(a): 
 
(A) Requerimento 
(B) Indicação 
(C) Questão de Ordem 
(D) Solicitação 
(E) Projeto de Decreto Legislativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38  
 
Diante das regras que impõem transparência à 
Administração, os entes da Federação devem 
assegurar a liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público. O descumprimento da regra por um 
município é passível de punição por meio do(a): 
 
(A) Proibição de contratar operações de crédito, 

ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 
dívida mobiliária e as que visem à redução das 
despesas com pessoal. 

(B) Vedação do recebimento de transferências 
voluntárias. 

(C) Impedimento para obter garantia, direta ou indireta, 
de outro ente. 

(D) Suspensão do recebimento de recursos relativos à 
cota-parte do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

(E) Suspensão do recebimento de recursos relativos à 
cota-parte do ICMS. 

 
QUESTÃO 39  
 
O município de Bertolínia-PI pertence ao Território de 
Desenvolvimento denominado: 
 
(A) Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira. 
(B) Serra da Capivara. 
(C) Tabuleiros do Alto Parnaíba. 
(D) Vale do Rio Guaribas. 
(E) Chapada das Mangabeiras. 
 
QUESTÃO 40  
 
O município de Bertolínia-PI limita-se territorialmente 
com os seguintes municípios, EXCETO: 
 
(A) Sebastião Leal 
(B) Canavieira 
(C) Manoel Emídio 
(D) Colônia do Gurguéia 
(E) Eliseu Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


