
Nome do Candidato  Inscrição

A S S I S T E N T E   L E G I S L AT I V O

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO 01/2017

NÍVEL MÉDIO – TARDE

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e 
se o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura 
e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

*   *   *

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de Respostas. Só é permitido o uso de caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas.  A Folha de 
Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: 

*   *   *

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

*   *   *

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  desde que aguarde em sala o prazo 
de realização da prova estabelecido em edital.  

*   *   *

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova.  

*   *   *

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico 
venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO 
cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Raciocínio Lógico e Matemático 16 a 20

Língua Portuguesa 01 a 15

C O M P O S I Ç Ã O   D O   C A D E R N O 

Conhecimentos Específicos 21 a 50

I N S T R U Ç Õ E S
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 1

Longe é um lugar que existe?

Voamos algum tempo em silêncio, até que 
finalmente ele disse: "Não entendo muito bem 
o que você falou, mas o que menos entendo é 
o fato de estar indo a uma festa."

— Claro que estou indo à festa. — respondi. 
— O que há de tão difícil de se compreender 
nisso?

Enfim, sem nunca atingir o fim, imaginando-
se uma Gaivota sobrevoando o mar, viajar é 
sentir-se ainda mais pássaro livre tocado pelas 
lufadas de vento, contraponto, de uma ave 
mirrada de asas partidas numa gaiola lacrada, 
sobrevivendo apenas de alpiste da melhor 
qualidade e água filtrada. Ou ainda, pássaros 
presos na ambivalência existencial... fadado 
ao fracasso ou ao sucesso... ao ser livre ou 
viver presos em suas próprias armadilhas...

Fica sob sua escolha e risco, a liberdade 
para voar os ventos ascendentes; que pássaro 
quer ser; que lugares quer sobrevoar; que 
viagem ao inusitado mais lhe compraz. Por 
mais e mais, qual a serventia dessas asas 
enormes, herança genética de seus pais e 
que lhe confere enorme envergadura? Diga 
para quê serve? Ao primeiro sinal de perigo, 
debique e pouse na cerca mais próxima. 
Ora, não venha com desculpas esfarrapadas 
e vamos dona Gaivota, espante a preguiça, 
bata as asas e saia do ninho! Não tenha medo 
de voar. Pois, como é de conhecimento dos 
"Mestres dos ares e da Terra", longe é um 
lugar que não existe para quem voa rente ao 
céu e viaja léguas e mais léguas de distância 
com a mochila nas costas, olhar no horizonte 
e os pés socados em terra firme.

Longe é a porta de entrada do lugar que não 
existe? Não deve ser, não; pois as Gaivotas 
sacodem a poeira das asas, limpam os 
resquícios de alimentos dos bicos e batem o 
toc-toc lá.

Fonte: <http://www.recantodasletras.com.br/contosdefanta-
sia/6031227>. Acesso em: 21 Jun, 2017 

1. A respeito do texto, assinale a                 
alternativa INCORRETA.

(A) O autor parece, ao longo do texto, trabalhar 
com níveis diferentes de abstração, partindo 
de uma situação mais concreta para algo 
mais abstrato.

(B) O texto explora a sensação de liberdade 
que a viagem proporciona, comparando-a à 
liberdade que os pássaros têm ao voar.

(C) O autor inicia o texto mencionando a 
viagem de avião, o que se revela pelo termo 
“Voamos”, e se limita a essa modalidade de 
viagem ao longo do texto.

(D) De acordo com o texto, as pessoas devem 
buscar explorar novos terrenos, sair de sua 
zona de conforto, o que é feito por meio da 
viagem.

(E) O autor desconstrói a ideia de que longe 
é um lugar inalcançável, desculpa muito 
utilizada pelas pessoas que não querem 
sair de suas casas para explorar novos 
horizontes.

2. Analisando-se os parágrafos do texto, é 
correto afirmar que

(A) o parágrafo inicial serve como pano de 
fundo para a reflexão a ser desenvolvida ao 
longo do texto.

(B) o segundo     parágrafo   diverge 
completamente do primeiro, abordando o 
tópico viagem, quando o primeiro trata do 
assunto festa.

(C) o autor, no terceiro parágrafo, aponta para 
o fato de que as pessoas, de maneira geral, 
não viajam porque têm medo de voar.

(D) o último parágrafo trata da distância 
que as gaivotas precisam voar após sua 
alimentação.

(E) no parágrafo final, o autor não responde à 
pergunta proposta no título.

3. O uso do termo “Gaivota” sempre com 
letra maiúscula ao longo do texto se deve 
ao fato de que

(A) o autor busca, com isso, fazer uma conexão 
mais próxima entre o leitor e o animal.

(B) o autor quis dar destaque ao termo, apesar 
de não haver importância da referência ao 
animal para o texto.

(C) há uma mudança no texto, em que, no início, 
as personagens eram duas pessoas e, a 
partir do segundo parágrafo, é uma gaivota. 

(D) o texto faz uma reflexão sobre a ação 
humana de viajar, porém comparando os 
seres humanos com gaivotas.
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(E) o autor utiliza o termo “Gaivota” como 
símbolo de imponência, o que se relaciona à 
forma como os seres humanos são tratados 
no texto.

4. Em “Fica sob sua escolha e risco 
a liberdade para voar os ventos 
ascendentes; que pássaro quer ser; que 
lugares quer sobrevoar; que viagem ao 
inusitado mais lhe compraz.”, tem-se, em 
relação ao verbo “ficar”,

(A) um sujeito desinencial.
(B) um sujeito indeterminado.
(C) um sujeito composto.
(D) um sujeito paciente.
(E) uma oração sem sujeito.

5. Em “Fica sob sua escolha e risco [...]”, o 
elemento “sua” refere-se

(A) a  “suas próprias armadilhas”.
(B) ao próprio leitor.
(C) a “a liberdade para voar os ventos 

ascendentes”.
(D) ao autor.
(E) a “uma Gaivota”.
 
6. Assinale a alternativa em que o uso da 

crase se justifica pelo mesmo caso de 
regência que ocorre em “Claro que estou 
indo à festa”:

(A) Muitas pessoas não tiveram acesso à 
informação.

(B) Todos já estão adaptados às novas regras.
(C) A tela pintada por ele é semelhante à dela.
(D) Os funcionários são vinculados à outra 

empresa.
(E) Cheguei à reunião na hora exata.

7. Quanto à colocação pronominal, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.
(   )  Em “O que há de tão difícil de se 

compreender nisso?”, tem-se um 
caso de próclise, que se dá em 
função da presença da preposição 
“de”.

(   )  Em “Enfim, sem nunca atingir o 
fim, imaginando-se uma Gaivota 
[...]”, tem-se um caso de ênclise, 
justificado pela presença do artigo 
“uma”.

(   )  Em “[...] que viagem ao inusitado 
mais lhe compraz.”, tem-se um 
caso de próclise, que se dá em 
função da presença do advérbio 
“mais”.

(   )  Em “Por mais e mais, qual a 
serventia dessa asas enormes, 
herança genética de seus pais e que 
lhe confere enorme envergadura?”, 
tem-se um caso de próclise, que 
se dá em função da presença da 
partícula “que”.

(A) F – F – V – V.
(B) V – V – V – V.
(C) V – F – F – V.
(D) V – F – V – F.
(E) V – F – V – V.

8. Releia o terceiro e o quarto parágrafos 
do texto. A respeito do uso do pronome 
“seu” e suas variações, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em todos os casos, os pronomes possuem 
os mesmos referentes. Apesar disso, 
percebe-se uma mudança de intenção 
comunicativa entre um parágrafo e outro.

(B) Não há como identificar o referente do 
pronome no terceiro parágrafo.

(C) Apesar de haver referentes diferentes em 
cada parágrafo, não é possível dizer que 
há mudança de intenção comunicativa no 
texto.

(D) Os pronomes possuem referentes 
diferentes em cada parágrafo, o que marca 
uma mudança de intenção comunicativa no 
texto.

(E) Não há como identificar o referente do 
pronome “suas” no terceiro parágrafo.

9. Considerando o título “Longe é um 
lugar que existe?”, assinale a alternativa 
correta em relação a sua análise 
morfológica/sintática.

(A) Sendo um advérbio, o termo “Longe” 
funciona como adjunto adverbial de lugar.

(B) Sendo um substantivo, o termo “Longe” 
funciona como sujeito.

(C) Apesar de ser um advérbio, o termo “Longe” 
funciona como sujeito.

(D) Apesar de ser um substantivo, o termo 
“Longe” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

(E) Sendo um advérbio que está como 
substantivo, o termo “Longe” funciona como 
sujeito.



4
        Assistente Legislativo

10. Assinale a alternativa na qual o trecho 
sublinhado possui a função de aposto.

(A) “[...] viajar é sentir-se ainda mais pássaro 
livre tocado pelas lufadas de vento, 
contraponto, de uma ave mirrada de asas 
partidas numa gaiola lacrada [...]” 

(B) “Ao primeiro sinal de perigo, debique e 
pouse na cerca mais próxima.”

(C) “Enfim, sem nunca atingir o fim, imaginando-
se uma Gaivota sobrevoando o mar [...]”

(D) “Pois, como é de conhecimento dos "Mestres 
dos ares e da Terra", longe é um lugar que 
não existe [...]”

(E) “Longe é a porta de entrada do lugar que 
não existe?”

11. Considerando o seguinte excerto “Ora, 
não venha com desculpas esfarrapadas e 
vamos dona Gaivota, espante a preguiça, 
bata as asas e saia do ninho!”, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Nem todos os verbos estão no imperativo 
afirmativo.

(B) Quem exerceria as ações propostas pelo 
verbo seria uma gaivota.

(C) Os verbos são empregados com sentido de 
incentivo.

(D) O excerto traz a ideia de explorar novos 
horizontes.

(E) “dona Gaivota” funciona como vocativo na 
frase.

Texto 2

A oferta

Recentemente cancelei o serviço de TV a 
cabo por estar insatisfeita com a empresa. 
Após o cancelamento, recebi dezenas de 
ligações deles tentando me convencer a voltar 
a ser cliente. A última foi num sábado antes das 
oito da manhã e, claro, eu estava dormindo.

-Senhora, podemos lhe dar seis meses de 
isenção de mensalidade!

-Realmente não tenho interesse.
-A senhora pode, então, oferecer a promoção 

a um amigo!
Respirei fundo e, já irritada, disse:
-Sinceramente, só recomendaria essa oferta 

a um inimigo.
-Sem problema! A senhora pode me passar 

o nome e o telefone de seu inimigo?

Fonte: <http://www.refletirpararefletir.com.br/textos-de-humor>. 
Acesso em: 23 Jun 2017.

12. Todas as alternativas a seguir 
apresentam características do texto 2. 
Qual delas MELHOR o caracteriza como 
humorístico?

(A) Sequência de eventos.
(B) Presença de narrador e personagens.
(C) Uso do vocativo “senhora”.
(D) Discurso direto.
(E) Quebra de expectativa.

13. Assinale a alternativa que apresenta 
apenas palavras com o mesmo processo 
de formação de “insatisfeita”.

(A) Inimigo, irreal, inadmissível, interesse.
(B) Induzir, ilegal, inimaginável, idôneo.
(C) Imutável, inacreditável, improvável, ilógico.
(D) Incrível, impossível, irracional, ideal.
(E) Ilegível, intacto, ilícito, irreparável.

14. A respeito dos usos do verbo “poder” ao 
longo das falas do atendente, assinale a 
alternativa correta.

(A) Todos os casos possuem o mesmo 
sentido, de possibilidade, mostrando que o 
atendente mantém a mesma estratégia para 
convencer a mulher.

(B) Apenas os dois últimos casos possuem o 
mesmo sentido, de solicitação, pois, nesse 
momento, o atendente está buscando captar 
novos clientes.

(C) Os três usos possuem sentidos diferentes, 
apesar de todos estarem relacionados com 
a mesma estratégia de captação de clientes.

(D) Cada um dos usos possui um sentido, 
revelando as diferentes estratégias 
empregadas pelo atendente para manter e 
captar novos clientes.

(E) Todos os casos possuem o mesmo sentido, 
de solicitação, pois o tempo todo o atendente 
está pedindo que a mulher, de alguma 
forma, mantenha o serviço oferecido pela 
empresa.

15. Observe o emprego da palavra “claro” 
nos textos 1 e 2 e assinale a alternativa 
correta. Em ambos os casos, trata-se de 
um

(A) adjetivo que traz a ideia de clareza; portanto, 
nos dois casos, é uma palavra variável.

(B) adjetivo que traz a ideia de obviedade; 
apesar disso, nos dois casos, é uma palavra 
invariável.

(C) advérbio que traz a ideia de obviedade; 
portanto, nos dois casos, é uma palavra 
invariável.
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(D) advérbio que traz a ideia de clareza; apesar 
disso, nos dois casos, é uma palavra 
variável.

(E) adjetivo que traz a ideia de obviedade; 
sendo sempre uma palavra variável.

RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO

16. A negação da proposição “João foi à 
feira e comprou uma maçã” é 

(A) “João foi à feira e João não comprou uma 
maçã.”

(B) “João não foi à feira ou João não comprou 
uma maçã.”

(C) “João foi à feira ou João comprou uma 
maçã.”

(D) “João não foi à feira e João não comprou 
uma maçã.”

(E) “João foi à feira ou João não comprou uma 
maçã.”

 
17. Aline, Beatriz e Carina fizeram suas  

provas de Matemática, Português e 
Química, ao final do ano da escola, todas 
no mesmo dia. Aline teve somente uma 
reprovação. Beatriz reprovou na mesma 
matéria que Aline, mas foi aprovada 
em Português. Todas foram aprovadas 
em Matemática. Carina teve duas 
reprovações. A partir dessas afirmações, 
é correto concluir que

(A) Aline e Beatriz foram reprovadas em 
Português.

(B) Carina teve duas aprovações.
(C) Beatriz foi aprovada em Química.
(D) Aline foi aprovada em Português.
(E) Beatriz teve o mesmo número de 

reprovações que Carina.
 
18. Dentre as alternativas a seguir, são 

proposições lógicas, EXCETO
(A) Boa sorte com a sua prova!
(B) Uma criança sempre diz a verdade.
(C) 5x2=10
(D) À noite, todos os gatos são pardos.
(E) O número 18 é ímpar.

19. É verdade que todos os médicos 
brasileiros têm diploma universitário 
e alguns médicos fazem concurso. 
Além disso, alguns médicos fazem 
alguma especialização. A partir dessas 
afirmações, é correto concluir que

(A) todos os médicos fazem concurso.

(B) os médicos que fazem concurso também 
fazem especialização. 

(C) se um médico faz especialização, então ele 
não faz concurso. 

(D) nenhum médico que faz concurso tem 
diploma universitário.

(E) nem todos os médicos   fazem   
especialização.

20. A afirmação “Se Pedro mente, então é 
segunda-feira” é logicamente equivalente 
à afirmação

(A) “Pedro mente todas as segundas-feiras”.
(B) “Se Pedro não mente, então não é segunda-

feira”.
(C) “Se não é segunda-feira, então Pedro não 

mente”.
(D) “Pedro mente, ou é segunda-feira”.
(E) “Se não é segunda-feira, então Pedro 

mente”.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

21. O conjunto de documentos custodiados 
em caráter definitivo, mantido pela 
administração central de um país, 
identificado como o principal agente da 
política arquivística em seu âmbito, é 
denominado

(A) arquivo nacional.
(B) arquivo supranacional.
(C) arquivo setorial.
(D) arquivo municipal.
(E) arquivo de herança.
 
22. Um memorando, do ponto de vista 

documental, é um exemplo de
(A) espécie documental.
(B) formato.
(C) temporalidade.
(D) categoria.
(E) histórico.
 
23. No âmbito da arquivística, o procedimento 

de passagem dos documentos da fase 
corrente para a fase intermediária e 
o procedimento de passagem dos 
documentos da fase corrente ou da fase 
intermediária para a fase permanente 
são denominados, respectivamente: 

(A) transferência e recolhimento.
(B) acumulação e descarte.
(C) transferência e acondicionamento.
(D) guarda e recolhimento.
(E) guarda e descarte.
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24. O arquivista de uma instituição considera 
um documento em sua mesa como 
sem uso imediato, porém podendo ser 
consultado eventualmente. A qual idade 
esse documento se refere?

(A) Secundária.
(B) Histórica.
(C) Permanente.
(D) Intermediária.
(E) Corrente.

25. Assinale a alternativa que apresenta as 
etapas do processamento técnico em um 
arquivo.

(A) Acumulação, arranjo e descarte de arquivos.
(B) Acumulação, arranjo e descrição de 

arquivos.
(C) Identificação, descrição, conservação, 

descarte e digitalização de arquivos.
(D) Identificação, classificação, arranjo, 

descrição e digitalização de arquivos.
(E) Identificação, classificação, arranjo, 

descrição e conservação de arquivos.

26. A Tabela de temporalidade é um 
instrumento, aprovado por autoridade 
competente dentro de uma instituição, 
no âmbito documental de

(A) notação.
(B) acumulação.
(C) destinação.
(D) produção.
(E) descrição.

27. O conjunto dos arquivos de valor 
permanente, públicos ou privados, 
existentes no âmbito de uma nação, 
de um estado ou de um município, 
denomina-se

(A) Memória Institucional.
(B) Jurisdição Arquivística.
(C) Memória Documental.
(D) Patrimônio Arquivístico.
(E) Patrimônio Memorial.
 

28. No contexto arquivístico, a transferência 
da propriedade legal de arquivos 
resultante de mudanças da soberania 
territorial, da divisão administrativa 
de estados e municípios, próprio 
das pessoas físicas ou jurídicas, é 
denominada

(A) sucessão arquivística.
(B) herança memorial.
(C) patrimônio arquivístico.

(D) transferência patrimonial.
(E) fundo patrimonial.

29. Assinale a alternativa que apresenta 
exemplos de espécie documental 
encontrados em arquivos administrativos:

(A) Livro e pergaminho.
(B) Ata e certidão.
(C) Rascunho e minuta.
(D) Certidão de nascimento e relatório de 

reunião.
(E) Caderno e fichas catalográficas.

30. De acordo com as recomendações 
para digitalização de documentos 
arquivísticos do CONARQ, a adoção de 
um processo de digitalização por uma 
instituição implica no conhecimento não 
só dos princípios da arquivologia, mas 
também no cumprimento das atividades 
inerentes a processo, que são:  

(A) levantamento digital, seleção e arquivamento 
de custódias digitais.

(B) levantamento digital, seleção e arranjo de 
acervos digitais.

(C) a captura digital, organização e recuperação 
de informações digitais.

(D) a captura digital, o armazenamento e a 
disseminação dos representantes digitais.

(E) levantamento digital, seleção e a 
disseminação dos representantes digitais.

31. Em  um arquivo privado de uma 
instituição, os documentos são 
arquivados por método de ordenação 
que tem por eixo um plano prévio de 
distribuição dos documentos em dez 
grandes classes, cada uma podendo ser 
subdividida em dez subclasses e assim 
por diante. Qual é o método utilizado por 
essa instituição?

(A) Método decimal.
(B) Método dígito-terminal.
(C) Método duplex.
(D) Método numérico – cronológico.
(E) Método geográfico.

32. O instrumento utilizado pelos 
arquivistas, definido por um esquema de 
distribuição de documentos em classes, 
de acordo com métodos de arquivamento 
específicos, elaborado a partir do 
estudo das estruturas e funções de uma 
instituição e da análise do arquivo por 
ela produzido, é denominado
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(A) planificação.
(B) plano de armazenamento.
(C) plano de classificação.
(D) plano de emergência.
(E) plano de destinação.
 
33. Qual é a disciplina que tem como objeto 

o estudo da estrutura formal e da 
autenticidade dos documentos?

(A) Linguística.
(B) Heráldica.
(C) Diplomática.
(D)  Numismática.
(E) Paleografia.
 
34. Segundo o e-ARQ Brasil, uma instituição 

ao implementar um Sistema Informatizado 
de Gestão Arquivística de Documentos, 
deve ter como finalidade:

(A) capturar documentos históricos e gerir o 
descarte ao longo do tempo dos documentos 
arquivísticos.

(B) garantir a substituição imediata dos 
documentos físicos por digitais, por pessoas 
jurídicas em território nacional.

(C) garantir a importação de tabela de 
temporalidade de qualquer instituição para 
a instituição produtora.

(D) capturar um documento cuja autenticidade 
não possa ser verificada, resguardando o 
acesso integral no futuro.

(E) garantir a confiabilidade, a autenticidade e o 
acesso ao longo do tempo dos documentos 
arquivísticos.

35. Levando em conta os valores primário 
e secundário dos documentos, na 
chegada de um documento ao arquivo 
competente, a análise documental feita 
pelo arquivista responsável deve partir 

(A) da data.
(B) da produção.
(C) da tramitação.
(D) do descarte.
(E) da classificação.

36. Quais são as funções essenciais da 
administração? 

(A) Organização, controle, planejamento e 
direção.

(B) Planejamento, estratégia, comando e 
coordenação.

(C) Planejamento, organização, direção e 
inovação.

(D) Organização, planejamento, 
desenvolvimento e direção.

(E) Liderança, logística, empreendedorismo e 
controle de qualidade.

37. Recolher informações sobre os 
resultados, comparar as metas com os 
resultados obtidos, corrigir as distorções 
ou possíveis falhas e ajustar a retomada 
das metas estabelecidas são etapas da 
função administrativa de 

(A) direção.
(B) controle.
(C) organização.
(D) planejamento.
(E) checagem.

38. São características da Teoria da 
Burocracia, também chamada de modelo 
burocrático, EXCETO

(A) subordinação às normas internas da 
organização.

(B) cargos preenchidos por mérito.
(C) ênfase nas pessoas.
(D) hierarquia.
(E) competência técnica.

39. Assinale a alternativa que corresponde 
às funções fiscais do Orçamento Público.

(A) Alocativa, distributiva e financeira.
(B) Reflexiva, estabilizadora e de segurança.
(C) Interesse público, reguladora e financeira.
(D) Alocativa, distributiva e estabilizadora.
(E) Legalidade, moralidade e impessoalidade.

40. Dentre as competências a seguir, 
qual alternativa corresponde a(s) 
competência(s) restrita(s) do Município?

(A) Promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo 
urbano.

(B) Seguridade social.
(C) Organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis.
(D) Combater as causas da pobreza e os fatores 

de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos.

(E) Operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior.



8
        Assistente Legislativo

41. Um  Estado X contratou uma empresa 
para os serviços de limpeza e manutenção 
predial do Centro Administrativo, onde 
está localizada a sede do Governo do 
Estado e suas Secretarias. A empresa 
em questão fornece diariamente toda a 
mão de obra para a limpeza, assim como 
o material necessário para a consecução 
dos serviços. Pode-se considerar, nesse 
caso, que a execução do serviço público 
é

(A) Indireta / Descentralizada.
(B) Direta / Centralizada.
(C) Indireta / Centralizada.
(D) Direta / Descentralizada.
(E) Direta / Desconcentralizada.

42. No que concerne aos direitos garantidos 
pela Constituição Federal ao servidor 
público, é correto afirmar que

(A) o direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em ato específico.

(B) é lícita a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para 
o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público.

(C) os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, vedados 
aos estrangeiros.

(D) os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo.

(E) a lei reservará percentual dos cargos 
e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão.

43. É/são fonte(s) do Direito:
(A) as normas técnicas.
(B) a mídia, como formadora de opinião.
(C) o Tratado Internacional.
(D) as divergências jurisprudenciais.
(E) a ética, a moral e a religião.

44. Os Poderes Administrativos são 
inerentes à Administração Pública 
e possuem caráter instrumental, ou 
seja, são instrumentos de trabalho 
essenciais para que a Administração 
possa desempenhar as suas funções 
atendendo o interesse público. De acordo 
com o Poder Administrativo, relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

1. Poder Vinculado.
2. Poder Discricionário.
3. Poder Hierárquico.
4. Poder Disciplinar.
5. Poder Regulamentar.

(   ) Autorização para porte de arma.
(   ) Aplicação de pena de suspensão 

ao servidor público.
(   ) A prática de ato (portaria) de 

aposentadoria de servidor público.
(   ) O chefe do poder executivo expediu 

um decreto explicando o conteúdo 
de uma lei.

(   ) Distribuir e escalonar as funções 
de seus órgãos.

(A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
(B) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
(C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 
(D) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
(E) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 

45. Em relação às licitações, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

(B) Tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(C) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária 
qualificação.

(D) Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 dias.
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(E) Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou 
de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.

46. Assinale a alternativa INCORRETA, 
considerando a legislação vigente do 
Município de Maringá.

(A) O candidato aprovado em concurso público 
para o município de Maringá deverá 
apresentar, a fim de tomar posse no cargo: 
declaração de aptidão física e mental para 
o exercício do cargo,  expedida por junta 
médica oficial; declaração de bens e valores 
que constituem seu patrimônio e declaração 
quanto ao exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública.

(B) O  funcionário  público, preso   
preventivamente por roubo, deverá ser 
afastado do cargo até o final do processo, 
tendo o direito de receber metade da 
remuneração e, ao final, se for absolvido, 
terá direito à diferença salarial retida.

(C) Mediante expressa autorização do 
funcionário, poderá ser efetuado desconto 
de sua remuneração em favor de órgãos 
e entidades públicos ou representativos 
do funcionalismo municipal, estadual ou 
federal.

(D) O prazo para o funcionário entrar em 
exercício da função é de 15 (quinze) 
dias após a posse, sendo exonerado o 
funcionário empossado que não entrar em 
exercício no prazo previsto.

(E) São declarados estáveis, após 02 (dois) 
anos de efetivo exercício, os funcionários 
nomeados em virtude de concurso público. 

47. Os componentes da Mesa da Câmara 
Municipal de Maringá – PR  deixarão 
de ocupar seus cargos e de exercer as 
respectivas funções, EXCETO

(A) pela posse dos componentes da Mesa eleita 
para o biênio seguinte. 

(B) pelo término do mandato. 
(C) pela morte, renúncia ou destituição do 

cargo. 
(D) pela perda do mandato.
(E) pela ausência do componente da Mesa no 

município por mais de 30 (trinta) dias.

48. Assinale a alternativa correta.
(A) É vedado, ao vereador, desde a expedição 

do diploma, ser proprietário, controlador 
ou diretor de empresa, que goze de favor 
decorrente de contrato celebrado com 
pessoa jurídica de direito público ou nela 
exercer função remunerada.

(B) Os Vereadores gozam de inviolabilidade 
por suas opiniões, palavras e votos, no 
exercício do mandato e na circunscrição do 
Município.

(C) Dependerá do voto favorável de um terço 
dos membros da Câmara a aprovação 
da cassação do mandato do Prefeito por 
infrações político-administrativas.

(D) Dependerá do voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara a 
aprovação para a concessão de Título de 
Cidadania.

(E) Extingue-se o mandato do vereador, 
independente de declaração do Presidente 
da Câmara, na forma regimental, quando 
ocorrer falecimento ou renúncia expressa.

49. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 
Poderá perder o mandato, conforme 
previsto no Regulamento Interno, o 
vereador  

I. que deixar de comparecer, em cada 
sessão legislativa, à terça parte 
das sessões ordinárias da Câmara. 

II. que perder ou tiver suspensos os 
direitos políticos. 

III. que for declarado réu em processo 
judicial. 

IV. que fixar residência fora do 
Município. 

(A) Apenas I e III estão corretas.
(B) Apenas I e IV estão incorretas.
(C) Apenas I, II e IV estão corretas.
(D) Apenas II e IV estão incorretas.
(E) Apenas I, II e III estão corretas.
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50. O prefeito  de  Maringá  precisa se 
ausentar do município pelo período de 
20 dias para questões relacionadas à 
obtenção de verbas junto ao governo 
do Estado. Em relação a essa situação, 
assinale a alternativa correta.

(A) Considerando que a ausência do prefeito se 
dará para tratar de questões relacionadas ao 
município, ele não precisa de autorização.

(B) O prefeito deverá comunicar à Câmara 
Municipal, a qual deverá autorizar a 
ausência.

(C) Caberá ao juiz da comarca de Maringá 
autorizar a permanência do prefeito fora do 
município por se tratar de período superior 
a 15 dias.

(D) O prefeito não pode se ausentar do 
município por mais de 15 dias, salvo por 
motivo de doença.

(E) O prefeito deverá comunicar à Câmara 
Municipal, porém, por se tratar de período 
inferior a 30 dias, fica dispensada a 
autorização.
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