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S4 | Analista Legislativo
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

fevereiro

28

28 de fevereiro

40 questões

14 às 17h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(20 questões)
1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. O Acordo Ortográfico uniformizou o sistema
de escrita dos países lusófonos.
2. Todos os países lusófonos tiveram muitas
alterações no seu sistema de escrita.
3. É preciso entender as regras antigas para
poder assimilar o novo Acordo Ortográfico.
4. A palavra “lusófono” é acentuada por se tratar
de uma proparoxítona. Essa regra não sofreu
alterações em nosso idioma.
5. Na primeira linha do texto, se a palavra sublinhada estivesse no singular, a crase permaneceria, pois continuaria a existir a fusão de
preposição e artigo antes de palavra feminina.

Leia o texto.
O porquê da reforma ortográfica
O processo que levou às mudanças que nosso sistema de escrita sofreu recentemente teve início em
1990, quando os países lusófonos – Brasil, Portugal,
Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné- Bissau,
Timor Leste e São Tomé e Príncipe - assinaram o
Acordo Ortográfico em Lisboa. Porém, somente a partir de 2009 é que o acordo passou a valer no Brasil.
Com ele, todos os países lusófonos passaram a ter
um único sistema de escrita, o que traz benefícios a
todos os falantes. Por exemplo, um brasileiro pode ler
um livro publicado em Moçambique ou em Portugal
sem estranhar a grafia; um estudante estrangeiro
que queira aprender português pela Internet não
precisará mais escolher entre o português lusitano e o
brasileiro; pode-se consultar um dicionário de língua
portuguesa publicado em qualquer país lusófono, e
assim por diante.
Para que o acordo se efetivasse, todos os países tiveram de fazer concessões e aceitar algumas mudanças.
Para os brasileiros, o acordo não provocou grande
impacto. Estima-se que apenas 0,5% das palavras do
português brasileiro sofreu mudanças.
William R, Cereja e Thereza Cochar Magalhães

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, considerando-se a
norma culta.
a. (
b. (

) As rúbricas não eram de Pedro.
) Custei a entender quem era o rapaz sobre o
qual falavam.
c. ( X ) Todos aqueles que passaram no concurso têm
trinta dias para providenciar a documentação
exigida pela Prefeitura.
d. ( ) A ponte Hercílio Luz, será enfim restaurada,
dizem os técnicos da prefeitura.
e. ( ) Vamos aguardar que Vossa Senhoria emita
vosso parecer sobre o tema em questão.
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3. Assinale a alternativa correta.

5. Leia o texto.

a. ( ) O texto está escrito em linguagem conotativa,
já que faz comparações entre o sistema de
escrita de vários países.
b. ( X ) A frase sublinhada no último parágrafo do
texto é uma oração subordinada adverbial
final.
c. ( ) A frase “Quando os países lusófonos assinaram o Acordo Ortográfico em Lisboa” é uma
oração subordinada adverbial concessiva,
indicando que todos aceitaram o acordo.
d. ( ) A expressão “os falantes” no segundo parágrafo pode ser classificada sintaticamente
como sujeito simples no contexto em que se
insere.
e. ( ) Em “assinaram o Acordo Ortográfico em
Lisboa”, o verbo é transitivo direto e indireto já
que possui dois objetos: “o Acordo Ortográfico”
e “em Lisboa”.

Dois rapazes conversavam ao telefone. Um terceiro
rapaz, João, se aproxima e ouve parte da conversa:
— Nosso amigo, Pedro, passou no concurso da
Prefeitura e vai ser chamado logo.
No fim de semana, João se encontra com o amigo do
qual ouvira a frase e pergunta:
— Seu amigo Pedro já foi chamado para assumir o
cargo na Prefeitura?
O rapaz responde:
— Não tenho amigo Pedro esperando para assumir
cargo na Prefeitura.
Sobre o texto, analise as afirmativas feitas.
1. Se a palavra Pedro estivesse separada com
apenas uma vírgula, colocada depois dela, teria
a função sintática de aposto e a escrita da frase
estaria de acordo com a gramática normativa.
2. Considerando-se apenas o texto escrito, a
palavra Pedro como aparece inserida só pode
ter a função sintática de vocativo.
3. A resposta sublinhada no texto permite identificar a função sintática da palavra Pedro e,
consequentemente, identificar qual seu papel
na narrativa.
4. As duas vírgulas usadas na primeira fala do
texto permitem duas interpretações para a
identidade de Pedro, a depender da entonação
e da situação em que a frase for pronunciada.

4. Faça a relação entre as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Função sintática
1.
2.
3.
4.

adjunto adnominal
objeto direto
predicado verbal
adjunto adverbial

Coluna 2 Termo sublinhado
( ) O processo que levou às mudanças.
( ) Apenas 0,5% das palavras do português brasileiro sofreu mudanças.
( ) Por exemplo, um brasileiro pode ler um livro
publicado em Moçambique
( ) Um estudante estrangeiro que queira aprender português pela Internet…
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•3•4•2
3•1•2•4
3•2•1•4
3•2•4•1
4•3•2•1

Página 4

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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Conhecimento de Informática

5 questões

6. Sobre o recurso Localizar e Substituir do MS Word
2007 em português, considere as seguintes afirmativas.
1. O MS Word permite localizar determinada
formatação de Fonte e substituí-la por outra
formatação de Fonte em todo o documento.
2. O MS Word permite realizar pesquisas em
todo o documento ou somente acima ou
abaixo da posição corrente do cursor.
3. O MS Word não diferencia maiúsculas de
minúsculas na versão 2007.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. O recurso do MS Excel 2007 em português ‘Definir
área de impressão’ (Layout da Página  Área de
impressão  Definir área de impressão) tem como
função:
a. (
b. (

) Definir as margens de impressão.
) Delimitar a área de impressão a partir da digitação de um intervalo de células da planilha.
c. ( X ) Delimitar a área de impressão a partir da seleção vigente na planilha.
d. ( ) Definir cabeçalhos e rodapés para impressão a
partir de um conjunto de células selecionadas.
e. ( ) Definir somente cabeçalhos que se repetem
em todas as páginas a partir de um conjunto
de células selecionadas.

10. Para remover todos os cookies do Google Chrome,
deve-se acionar:
a. (
b.

7. A sintaxe para mapear uma unidade de rede através da caixa de diálogo Mapear Unidade de Rede
Windows 7 Professional em português é:

c.

a.
b.
c.
d.
e.

d.

(X)
( )
( )
( )
( )

\\servidor\compartilhamento
\\servidor:compartilhamento
\\servidor@compartilhamento
@servidor:compartilhamento
@servidor\\compartilhamento

8. O bloco de notas do Windows 7 Professional permite aferir a linha e coluna da posição corrente do
cursor. Para isso, o usuário deve:

e.

) Configurações  Cookies  Excluir cookies 
Remover tudo.
( ) Configurações  Na seção Privacidade clicar
em Cookies  Na seção Cookies clicar em
Gerenciar Cookies  clicar em Remover tudo.
( ) Configurações  Mostrar Configurações
Avançadas  na seção Privacidade clicar
em Cookies  Na seção Cookies clicar em
Gerenciar Cookies  clicar em Excluir tudo.
( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre
uma área vazia do browser  Selecionar
Configurações de Conteúdo  Privacidade 
Cookies  Remover tudo.
( X ) Configurações  Mostrar Configurações
Avançadas  Na seção Privacidade clicar
em Configurações de Conteúdo  Na seção
Cookies clicar em Todos os cookies e dados do
site  clicar em Remover tudo.

a. ( ) Exibir as estatísticas do documento a partir do
menu Editar  Mostrar estatísticas.
b. ( ) Exibir as estatísticas do documento a partir do
menu Exibir  Estatísticas.
c. ( ) Exibir a barra de status a partir do menu Editar
 Barra de Status.
d. ( X ) Exibir a barra de status a partir do menu Exibir
 Barra de Status.
e. ( ) Mostrar a linha e coluna a partir do menu
Edital  Localizar  Linha & Coluna.
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Regimento da Câmara de
Vereadores de São José

5 questões

13. São atribuições do Presidente da Câmara de
Vereadores de São José:
1. nomear os membros das Comissões Especiais
e designar-lhes substitutos.
2. declarar extinto o mandato de Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos
em Lei.
3. efetuar a leitura da ata da Sessão anterior e do
expediente que deva ser levado ao conhecimento do Plenário.
4. solicitar intervenção no Município, nos casos
previstos na Constituição Estadual.

11. Assinale a alternativa correta sobre as sessões
extraordinárias da Câmara Municipal de São José.
a. ( ) A Sessão Extraordinária poderá realizar-se, em
qualquer hora e dia, exceto nos domingos e
feriados.
b. ( ) A convocação extraordinária, que somente
poderá ocorrer em período de recesso legislativo, destina-se à apreciação de matéria
relevante ou acumulada, devidamente especificada no ato da convocação.
c. ( X ) Na Sessão Extraordinária será apreciada
apenas a matéria que motivou a convocação,
sendo todo o seu tempo destinado à Ordem
do Dia, após a leitura e aprovação da Ata da
sessão anterior.
d. ( ) Será considerado motivo de interesse público
relevante e urgente para a convocação da
Sessão Extraordinária destinada à instalação
da Câmara e posse dos eleitos e à concessão
de honrarias.
e. ( ) A requerimento de qualquer cidadão, poderá
ser convocada Sessão Extraordinária, que se
destina à apreciação de matéria relevante ou
acumulada, devidamente especificada no ato
da convocação.

12. Assinale a alternativa que indica corretamente
a composição das sessões ordinárias da Câmara
Municipal de São José.
a. ( X ) Expediente, Ordem do Dia e Explicação
Pessoal.
b. ( ) Abertura, Convocação, Ordem do Dia, Leitura
do Relatório.
c. ( ) Chamamento, Leitura de Ata, Explicação
Pessoal e Expediente.
d. ( ) Expediente, Explicação Pessoal, Deliberação e
Encerramento.
e. ( ) Pregão, Chamamento, Leitura de Ata e Ordem
do Dia.
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Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.

14. A legislatura compreenderá:
a. (

b.

c.

d.

e.

) uma sessão legislativa com início em 1o de
janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano.
( ) uma sessão legislativa de quatro anos, com
início em 1o de janeiro e término em 31 de
dezembro do último ano do mandato.
( ) duas sessões legislativas, a primeira com início
em 1o de fevereiro e término em 16 de julho, e
a segunda, com início em 1 de agosto e término em 20 de dezembro de cada ano.
( ) quatro sessões legislativas anuais, divididas
em trimestres, com início em 1o de janeiro e
término em 31 de dezembro de cada ano.
( X ) quatro sessões legislativas, todas com início
em 1o de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
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15. Assinale a alternativa que indica corretamente a
comissão permanente competente para elaborar, no
final de cada legislatura, o projeto de Lei fixando os
subsídios para o Prefeito e o Vice-Prefeito.
a. ( ) Comissão de Serviços Públicos,
Regulamentação e Despesas
b. ( ) Comissão de Educação e Cultura, Saúde e
Assistência Social e Defesa do Consumidor
c. ( ) Comissão de Constituição, Justiça e Redação
d. ( X ) Comissão de Finanças e Orçamento
e. ( ) Comissão de Gestão de Pessoas

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
São José, o servidor público municipal será aposentado voluntariamente:
a. (

b.

c.

d.

Lei Orgânica do
Município de São José

5 questões

16. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
São José, assinale a alternativa que indica corretamente o prazo máximo que dispõe a municipalidade
para fornecer a qualquer interessado certidões de atos,
contratos e decisões administrativas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
(X)
( )

19. A Lei Orgânica no Município de São José pode ser
emendada mediante proposta:
1. de no mínimo dois e meio por cento do eleitorado do Estado de Santa Catarina.
2. de no mínimo um e meio por cento do eleitorado do Município de São José.
3. de um terço dos Vereadores com assento na
Câmara Municipal.
4. do Prefeito Municipal.

30 dias
20 dias
15 dias
10 dias
5 dias

17. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
São José, assinale a alternativa que indica corretamente o número de Vereadores de São José.
a.
b.
c.
d.
e.

e.

13
15
18
19
20

) aos 20 anos de efetivo exercício em funções
de magistério, se professor ou professora,
com proventos integrais.
( ) aos 30 anos de exercício em qualquer função
ligada ao magistério, se homem, e 25, se
mulher, com proventos integrais.
( X ) aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25,
se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço.
( ) aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30,
se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço.
( ) aos 75 anos de idade, se homem, e aos 65, se
mulher, com proventos integrais.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 3 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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20. De acordo com a Lei Orgânica do Município
de São José, é de competência exclusiva da Câmara
Municipal:
1. julgar anualmente as contas prestadas pelo
Prefeito e Presidente da Câmara.
2. aprovar previamente a alienação ou a cessão
de imóveis municipais.
3. solicitar a intervenção do Estado no Município.
4. autorizar a concessão de auxílios e subvenção.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre Memorandos.

22. De acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República, avalie as afirmativas abaixo.

(

) O memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão; são, pois, documentos eminentemente internos.
( ) Sua principal característica é a agilidade, já
que sua tramitação deve se pautar pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos
burocráticos.
( ) Os despachos dos memorandos devem ser
dados em folha a ser anexada ao documento,
para que o histórico do processo seja mantido.
( ) Quanto à sua finalidade e forma obedecem ao
padrão ofício.
( ) A frase: “Encaminhamos anexo o projeto da
obra para vossa análise e parecer” está corretamente redigida para integrar um Memorando.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•F•F
V•F•V•F•F
F•V•V•F•V
F•F•V•V•F
F•F•F•V•V

(20 questões)

1. O e-mail, por seu baixo custo e celeridade,
transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos.
2. Em e-mails, para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o
formato Rich Text.
3. A mensagem que encaminha algum arquivo
deve trazer informações detalhadas sobre seu
conteúdo, de forma a orientar o destinatário a
abrir ou não o arquivo, conforme seu interesse.
4. Para que o e-mail possa ter valor documental,
é preciso existir certificação digital que ateste
a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.
5. Não é recomendável que se use o recurso de
“confirmação de leitura” já que o destinatário
pode se sentir invadido em sua privacidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre Comunicado.
(

(
(
(
(

) O Comunicado é um tipo de aviso ou recado
oficial, que é utilizado com o objetivo de passar uma determinada informação.
) O Comunicado pode ter duas formas de circulação: interna ou externa.
) Todo Comunicado deve terminar com uma
saudação ao público a que se destina.
) O Comunicado interno assemelha-se a um
Edital na sua forma e finalidade.
) Uma estrutura básica de Comunicado de
evento pode ser: Nome dos organizadores;
Objetivo; Local e data; Assinatura.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•V•F
V•V•F•F•V
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•V•V•F

24. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira sobre a redação oficial, segundo o
Manual de Redação da Presidência da República.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A concisão é uma qualidade da redação oficial.
Pode-se definir como conciso aquele texto que
possibilita imediata compreensão pelo leitor.
( ) Os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da segunda
pessoa do singular ou do plural.
( ) Há dois fechos para comunicações oficiais:
“Atenciosamente” e “Respeitosamente”. No
caso de comunicações dirigidas a autoridades
estrangeiras deve-se obedecer também a esse
padrão.
( X ) Os textos oficiais, por seu caráter impessoal,
por sua finalidade de informar com o máximo
de clareza e concisão, requerem o uso do
padrão culto da língua.
( ) Alguns procedimentos rotineiros na redação
de comunicações oficiais foram incorporados ao longo do tempo, como as formas de
tratamento e de cortesia; assim, esse tipo de
redação é necessariamente árido e infenso à
evolução da língua.
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25. Um conjunto de documentos colocado sob a
guarda de um arquivo permanente, embora não pertença ao seu acervo, é conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Arranjo.
Coleção.
Arquivo morto.
Arquivo privado.
Arquivo em depósito.

26. Leia abaixo:
Artigo 8o É dever dos órgãos e entidades públicas
promover, independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo
ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
Lei 12.527 de 2011

É considerado um item obrigatório para a concretização do artigo 8o exposto acima:
a. ( ) Publicar dados sobre atos de pessoal.
b. ( X ) Divulgar respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.
c. ( ) Promover o registro das competências dentro
da estrutura organizacional nos respectivos
órgãos de classe.
d. ( ) Publicar um registro das fontes de receita do
órgão ou entidade.
e. ( ) Manter um serviço de atendimento ao cidadão para o esclarecimento de dúvidas.

27. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores do Município de São José, assinale a
alternativa que indica corretamente a comissão permanente que possui dentre suas atribuições emitir
parecer a projetos que tratem do Plano diretor.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Finanças e Orçamento.
Constituição, Justiça e Redação.
Educação, Cultura e Assistência Social.
Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio
Ambiente.
) Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência.

Câmara Municipal de São José • Concurso Público • Edital 001/2015
S4 | Analista Legislativo S4 | Analista Legislativo

28. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores do Município de São José, a aprovação
de convênios ou acordos em que o município seja
parte constitui matéria de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

31. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores do Município de São José, o Vereador
não poderá desde a posse:
1. ser titular de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.
2. firmar ou manter contrato com pessoas
jurídicas de direito público, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia
mista ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes.
3. aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de demissão “ad
nutum”, nas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público.
4. fixar residência fora do Município.

Lei Ordinária.
Lei Delegada.
Lei Complementar.
Medida Provisória.
Decreto Legislativo.

29. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores do Município de São José, a Presidência
expedirá resolução numerada em ordem cronológica,
nos seguintes casos:
1. Assunto de caráter financeiro.
2. Designação de substitutos nas Comissões.
3. Contratação de servidor por tempo determinado, nos termos da Constituição Federal.
4. Provimento e vacância dos cargos da Secretaria
Administrativa e demais atos de efeitos individuais, na forma da legislação aplicável.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 1 e 4.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.

30. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores do Município de São José, as proposições que versem sobre licença do Prefeito, do VicePrefeito e dos Vereadores terão tramitação em regime:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

ordinário.
de urgência.
de urgência especial.
de prioridade.
especial.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 1 e 4.
São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.

32. Assinale a alternativa correta de acordo com a
Constituição Federal.
a. (

b.

c.
d.

e.

) Consideram-se brasileiros naturalizados os
portugueses com residência permanente
no País.
( ) Os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, serão sempre
considerados brasileiros natos.
( X ) O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato.
( ) Serão considerados naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, a serviço da República Federativa
do Brasil.
( ) Adquirem a condição de brasileiro nato
os estrangeiros, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira.
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33. Assinale a alternativa correta de acordo com Lei
de Resíduos Sólidos.

34. Assinale a alternativa correta sobre o controle de
constitucionalidade das normas municipais.

Logística reversa é:

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) a produção e o consumo de bens e serviços
de forma a atender às necessidades das atuais
gerações e permitir melhores condições de
vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das
gerações futuras.
( ) o processo de aproveitamento dos resíduos
sólidos sem sua transformação biológica,
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos
competentes do Sisnama.
( ) pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, que gera resíduos sólidos por meio
de suas atividades, nelas incluído o consumo.
( ) o conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas
relacionadas aos resíduos sólidos.
( X ) o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto
de ações, procedimentos e meios destinados
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
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b.

c.

d.

e.

) O Procurador-Geral do Município é parte
legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato municipal perante
o Supremo Tribunal de Federal.
( ) Enquanto não intimadas as autoridades das
quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, o autor da ação direta de inconstitucionalidade poderá dela desistir.
( X ) É parte legítima para propor ação de descumprimento de preceito fundamental apenas
quem detém legitimidade para propor ação
direta de inconstitucionalidade.
( ) Sob pena de nulidade absoluta, o AdvogadoGeral da União e o Procurador-Geral da
República deverão ser previamente ouvidos na Medida Cautelar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
( ) Cabe recurso ordinário constitucional da
decisão que indeferir a petição inicial da ação
direta de inconstitucionalidade.

35. Em matéria de licitação, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) A inexigibilidade de licitação deriva da inviabilidade de se estabelecer competição para a
contratação.
b. ( ) O procedimento licitatório sempre busca a
proposta de menor preço para a aquisição do
objeto licitado.
c. ( ) O procedimento licitatório por ser um ato
administrativo sigiloso não obedece ao princípio da publicidade.
d. ( ) Apenas os serviços de engenharia estão excluídos do procedimento licitatório.
e. ( ) O concurso público de provas e títulos, meio
de ingresso inicial a cargo ou função na administração direta e indireta, é uma das modalidades de licitação.
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36. O regime de execução em que o órgão ou entidade contrata com terceiros obra ou serviço por preço
certo de unidades determinadas denomina-se:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Tarefa.
Empreitada integral.
Parceria de execução.
Execução indireta por empreitada por preço
unitário.
e. ( ) Execução direta por empreitada por preço
global.

37. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
de Improbidade Administrativa.

a. ( X ) Os Territórios poderão ser divididos em
Municípios.
b. ( ) O Distrito Federal, quando dividido em
Municípios, reger-se-á por lei orgânica.
c. ( ) Os Municípios poderão se organizar e
serem regidos por Constituições Estaduais e
Distritais.
d. ( ) Os Municípios não possuem autonomia
política-administrativa em relação aos Estados
dos quais fazem parte.
e. ( ) Os Municípios estão dispensados de reconhecer fé pública aos documentos emitidos por
outros entes federados.

a. (

b.

c.

d.

e.

) As sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa possuem caráter pessoal e não
podem passar da pessoa do condenado.
( ) Ressarcido o dano ao Erário, a ação de improbidade administrativa será automaticamente
extinta, sem apreciação de mérito.
( ) A pena de ressarcimento ao Erário dos bens
ou direitos indevidamente auferidos pelo
agente público ou terceiro beneficiado tem
natureza penal.
( ) No caso de enriquecimento ilícito, o agente
público ou terceiro beneficiário terá decretada
a perda dos direitos políticos.
( X ) Mesmo não sendo agente público, aquele que
induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma está sujeito aos termos da Lei de
Improbidade Administrativa.

39. Assinale a alternativa correta sobre Direito
Municipal.

40. Assinale a alternativa correta sobre Direito
Municipal.
É competência comum do Município, juntamente com
a União, com os Estados e o Distrito Federal:
a. ( ) assegurar a defesa nacional.
b. ( ) legislar sobre produção e consumo.
c. ( X ) estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito.
d. ( ) legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.
e. ( ) planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.

38. A Administração Pública detém o poder de punir
internamente as infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas sujeitas às disciplinas e regramentos da Administração.
Assinale a alternativa que indica corretamente esse
Poder.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Poder de Polícia
Poder Disciplinar
Poder Hierárquico
Poder Discricionário
Poder Vinculado
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