
Estado de Roraima 
Assembléia Legislativa de Roraima PROVA

CONCURSO PÚBLICO  -  EDITAL N0 01/2018

Assistente Legislativo
Confira se este Caderno destina-se ao Cargo para o qual você está inscrito.
Após a autorização do Fiscal, confira se este Caderno contém 50 (cinquenta) questões numeradas de 01 a 50.

IN S T R U Ç Õ E S

1 Você recebeu 1 (uma) Folha Resposta. Confira seu nome, número de inscrição e cargo para o qual você 
está inscrito e assine, à caneta, APENAS NO LOCAL DETERMINADO.
TENHA MUITO CUIDADO COM A FOLHA DE RESPOSTA, POIS NÃO SERÁ FORNECIDA UMA2a VIA.

2  VOCÊ RECEBEU APROVA “A”. MARQUE NAFOLHADE RESPOSTACONFORME AIMAGEM ABAIXO. 
SE ESTA MARCAÇÃO NÃO FOR FEITA, SUA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA.

Ã  Õ B ~

3  Escreva, no espaço apropriado da Folha de Resposta, com a sua caligrafia, a seguinte frase:

... Macunaíma, em espírito, repousa no Monte Roraima.

Você deverá assinalar a Folha de Resposta, quando tiver certeza da alternativa escolhida para cada 
questão. Ao marcar a Folha de Resposta, utilize caneta azul ou preta e preencha o cartão conforme o 
modelo a seguir.

®  ® ®
5  Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), 

(C) e (D). Apenas uma responde corretamente à pergunta. A marcação de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMADAS RESPOSTAS ASSINALADAS ESTEJACORRETA.

6  Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve, pelo menos, os 30 (trinta) minutos finais 
para marcar sua Folha de Resposta.

7  Somente será autorizada a saída dos primeiros candidatos, após decorridos 90 (noventa) minutos do início 
da prova.

8  Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até que todos concluam a prova, ou que termine o 
tempo de duração da mesma, e deverão retirar-se juntos.

9  Para qualquertipo de rascunho, é permitida apenas a utilização das folhas deste caderno.
1 0  Quando terminar, entregue ao fiscal a sua Folha de Resposta e este caderno de Questões.
11 Você só poderá levar este caderno de Questões, se a sua saída ocorrer 30 (trinta) minutos antes do término 

do horário da prova, ou seja, a partir de 17h 30min.
12  Se quiser anotar as suas respostas, destaque a última folha deste caderno. Você só pode utilizar este meio 

para anotá-las.

AMANHÃ, DIA 24/09/2018, APÓS AS 14H, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA FUNRIO (www.funrio.org.br) O 
GABARITO E O CADERNO DE QUESTÕES.
APÓS AS 14H DO DIA 05/10/2018, VOCÊ PODERÁ ACESSAR A IMAGEM DA SUA FOLHA DE RESPOSTA NO SITE 
DA FUNRIO (www.funrio.org.br).

http://www.funrio.org.br
http://www.funrio.org.br
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Língua Portuguesa

TEXTO I

Diante da dor dos outros

Ser um expectador de calamidades ocorridas em 
outro país é uma experiência moderna essencial, a 
dádiva acumulada durante mais de um século e meio 
graças a esses turistas profissionais e especializados 
conhecidos pelo nome de jornalistas. Agora, guerras 
são também imagens e sons na sala de estar. As 
informações sobre o que se passa longe de casa, 
chamadas de "notícias", sublinham conflito e 
violência -  Se tem sangue, vira manchete, reza o antigo 
lem a dos jornais popu lares e dos p lan tões 
jornalísticos de chamada rápida na tevê -  aos quais se 
reage com compaixão, ou indignação, ou excitação, 
ou aprovação, à medida que cada desgraça se 
apresenta.

Já no fim do século XIX, discutia-se a questão de 
como reagir ao incessante crescimento do fluxo de 
informações sobre as agonias da guerra. Em 1899, 
Gustave Moynier, primeiro presidente do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha, escreveu: Sabemos 
agora o que acontece todo dia, em todo o mundo. As 
informações transmitidas pelos jornalistas diários põem, 
por assim dizer, aqueles que sofrem nos campos de batalha 
diante dos olhos dos leitores, em cujos ouvidos seus gritos 
ressoam. Moynier pensava no crescente número de 
baixas entre combatentes de todas as partes em 
conflito, cujos sofrimentos deviam ser minorados 
pela Cruz Vermelha, de forma imparcial. O poder 
letal dos exércitos em guerra havia sido elevado a 
um a nova m agn itude  em razão das arm as 
introduzidas pouco depois da Guerra da Crimeia 
(1854-56), como o rifle de municiar pela culatra e a 
metralhadora. Mas, embora as agonias do campo de 
batalha houvessem se tornado presentes como nunca 
antes para aqueles que apenas leriam a respeito do 
assunto na imprensa, era um óbvio exagero afirmar, 
em 1899, que as pessoas sabiam o que acontecia "todo 
dia em todo o mundo". E, embora hoje os sofrimentos 
vividos em guerras distantes, de fato, tomem de 
assalto nossos olhos e ouvidos no instante mesmo em 
que ocorrem, afirmar tal coisa ainda constitui um 
exagero. Aquilo que em jargão jornalístico se chama 
de "mundo" -  deem-nos 22 minutos e nós lhes daremos o 
mundo, repete uma rede de rádio várias vezes por dia 
-  é (ao contrário do mundo) um lugar muito pequeno, 
tanto geográfica como tematicamente, e o que se julga

digno de conhecer a seu respeito deve ser transmitido 
de forma compacta e enfática.

A consciência do sofrimento que se acumula em 
um elenco seleto de guerras travadas em terras 
distantes é algo construído. Sobretudo na forma como 
as câmeras registram, o sofrimento explode, é 
compartilhado por muita gente e depois desaparece 
de vista. Ao contrário de um relato escrito -  que, 
conforme sua complexidade de pensamento, de 
referências e de vocabulário, é oferecido a um  número 
maior ou menor de leitores -, uma foto só tem uma 
língua e se destina potencialmente a todos.

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. Rubens 
Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

01
Se tem sangue, vira manchete, reza o antigo lema dos 
jornais populares e dos plantões jornalísticos.

A escolha e o uso do verbo rezar, neste enunciado do 
texto, têm por objetivo
(A) condicionar a criação de manchetes jornalísticas à 

violência.
(B) apresentar o que é prescrito como preceito dos 

jornais populares.
(C) enfatizar a função de entretenimento de jornais 

populares.
(D) evidenciar o esforço dos jornalistas na cobertura 

das guerras.

Questão __________________________

O sofrimento provocado pelas guerras gera no 
público diferentes reações, no entanto, segundo a 
autora do texto, Susan Sontag, a consciência diante da 
dor do outro, vítima de calamidades em diferentes 
partes do mundo, é resultado da
(A) transmissão de informações sobre conflitos em 

tem po real num a sucessão  de im agens 
vertiginosas.

(B) imparcialidade dos jornalistas focados apenas em 
transmitir a notícia com o maior grau de impacto.

(C) seleção e montagem de imagens chocantes 
registradas pelos profissionais dos meios de 
comunicação.

(D) experiência moderna de empatia por parte do 
público diante da letalidade da guerra.
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Questão |03|__________________________

O texto de Susan Sontag vale-se de estratégias 
argumentativas com vistas a defender seu ponto de 
vista sobre o modo como se dá o registro e a 
transmissão, pelos jornalistas, do sofrimento humano 
em situações de conflito e violência.

Entre essas estratégias, verifica-se no Texto I, a 
presença de
(A) pergunta retórica.
(B) dados estatísticos.
(C) definições de conceitos.
(D) citação de opinião alheia.

06

Moynier pensava no crescente número de baixas entre 
combatentes de todas as partes em conflito, cujos 
sofrimentos deviam ser minorados pela Cruz Vermelha, de 
forma imparcial.

Sobre o emprego do pronome relativo cujos, nesse 
período, é CORRETO afirmar que ele indica que os 
sofrimentos pertencem
(A) a Moynier.
(B) às partes.
(C) aos combatentes.
(D) aos conflitos.

04

A repetição do slogan Deem-nos 22 minutos e nós lhes 
daremos o mundo pela rede de rádio é um recurso 
publicitário que visa
(A) persuadir o público a ser fiel aos programas 

daquela rádio.
(B) limitar o tempo de sintonia do ouvinte naquela 

estação de rádio.
(C) convocar o público a interagir criticamente com 

os locutores da rádio.
(D) facultar ao ouvinte o direito de escolha entre 

diferentes redes radiofônicas.
Questão 07

Questão |os|__________________________

No período E, embora hoje os sofrimentos vividos em 
guerras distantes, de fato, tom em de assalto nossos olhos e 
ouvidos no instante mesmo em que ocorrem, afirmar tal 
coisa ainda constitui um exagero, a oração sublinhada 
pode ser reescrita, sem alterar o sentido pretendido 
pelo seu enunciador, da seguinte forma:
(A) porque hoje os sofrimentos vividos em guerras 

distantes, de fato, tomam de assalto nossos olhos 
e ouvidos no instante em que ocorrem.

(B) apesar de hoje os sofrimentos vividos em guerras 
distantes, de fato, tomarem de assalto nossos 
olhos e ouvidos no instante mesmo em que 
ocorrem.

(C) à medida em que hoje os sofrimentos vividos em 
guerras distantes, de fato, tomam de assalto 
nossos olhos e ouvidos no instante mesmo em 
que ocorrem.

(D) se hoje os sofrimentos vividos em guerras 
distantes, de fato, tomassem de assalto nossos 
olhos e ouvidos no instante mesmo em que 
ocorrem.

O emprego da preposição destacada no trecho aqueles 
que sofrem nos campos de batalha diante dos olhos dos 
leitores, em cujos ouvidos seus gritos ressoam, deve-se a 
uma recomendação da norma culta da língua no que 
diz respeito à
(A) colocação pronominal.
(B) concordância nominal.
(C) classe gramatical.
(D) regência verbal.
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TEXTO II

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/93>. Acesso em: lOjul. 2018.

Questão [o s|______________________________________________________________________

A tirinha é um  gênero textual constituído por uma sequência de quadrinhos que, geralmente, de forma 
humorística, faz uma crítica a valores sociais. A intenção crítica da tirinha precisa ser interpretada através dos 
recursos verbais e não verbais utilizados pelo autor.

Sendo assim, pode-se inferir que o Texto II (tira do Armandinho) coloca em discussão a seguinte experiência 
moderna:
(A) As crianças, cada vez mais, aprendem, por meio de seus celulares, a conviver com a natureza e admirá-la.
(B) As crianças e os adultos convivem de forma distinta com os meios de reprodução eletrônica de imagens e 

textos.
(C) A representação do mundo, através de imagens, afasta cada vez mais o ser humano da interação com o meio 

natural.
(D) As crianças não sentem falta do contato com a natureza, uma vez que os meios eletrônicos simulam essa 

proximidade.

09

No segundo quadrinho, o personagem Armandinho empregou o verbofazer, que, nesse caso, é impessoal.

Dentre os períodos a seguir, também foi empregado um verbo impessoal em
(A) Perguntaram a Armandinho sobre a foto.
(B) Há dias que Armandinho tirou a foto.
(C) Armandinho amanheceu pensativo.
(D) Existem muitas aves raras nas florestas.

10

A palavra bem-te-vi é um substantivo composto que, de acordo com o sistema ortográfico vigente, tem hífen.

Dentre os substantivos relacionados, o único que se escreve com hífen é
(A) sub humano.
(B) dia a dia.
(C) sem teto.
(D) microcomputador.

A S S E M B L É IA  L E G ISLA TIV A  D E R O R A IM A /C O N C U R S O  P Ú B L IC O  - ED ITA L 0 1 / 2 0 1 8
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Regimento Interno Questão 15

11

A Sessão Preparatória da ALE-RR é realizada, dentre 
outras funções, para
(A) planejamento da próxima legislatura.
(B) instalação da Legislatura.
(C) prestação de contas.
(D) posse do Governador.

12

A declaração da instalação da Legislatura ocorrerá 
após a posse dos membros da Mesa Diretora de forma 
solene e de pé pelo
(A) Presidente.
(B) Governador.
(C) Deputado mais antigo.
(D) Prefeito.

Questão 13

As comissões especiais são compostas por
(A) Presidente, vice-presidente e relator.
(B) Presidente, relator e secretário.
(C) Relator e secretário.
(D) Presidente, vice-presidente e secretário.

16

A vaga em Comissão ocorrerá por renúncia, perda do 
lugar, cassação de mandato, por opção ou desfiliação 
do partido pelo qual foi feita a indicação.

A perda do lugar se dará quando o membro efetivo no 
exercício do mandato, deixar de comparecer a
(A) quatro (4) reuniões especiais consecutivas, em 

qualquer Sessão Legislativa.
(B) três (3) reuniões ordinárias alternadas em Sessão 

Legislativa Ordinária.
(C) seis (6) reuniões especiais consecutivas em 

qualquer Sessão Legislativa.
(D) três (3) reuniões ordinárias consecutivas ou a 

seis(6) a lte rnadas, na Sessão Legislativa 
Ordinária.

Analise as afirmações a seguir.
I. É atribuição do Presidente da ALE-RR, além de 

outras, autorizar o Deputado a falar da bancada.
II. Será considerado vago o cargo de Presidente 

quando este estiver substituindo o Governador do 
Estado, na forma da Constituição do estado de 
Roraima.

III. Compete ao 2o secretário fazer a chamada dos 
Deputados.

Logo, pode-se afirmar que é plenamente CORRETA
a seguinte alternativa:
(A) II e III.
(B) III.
(C) I.
(D) I e II.

14

As Comissões da ALE-RR são classificadas como 
Permanentes ou Temporárias e seus membros são 
designados pelo Presidente da Assembléia por 
indicação dos/do
(A) deputado mais antigo.
(B) deputado mais votado.
(C) líderes parlamentares.
(D) l íd e r e s  d a s  b a n c a d a s  ou d o s  b lo c o s  

parlamentares.

17

A Sessão Secreta do Plenário para apreciação de 
matéria determinada deve ser convocada pelo 
Presidente da Assembléia a requerimento d a /d o
(A) líder de bancada.
(B) comissão.
(C) deputado mais votado.
(D) bloco parlamentar.

18

A Consultoria terá por finalidade promover, em 
colaboração com a Mesa, a defesa do Poder 
Legislativo, de seus órgãos e membros quando 
atingidos em sua honra ou imagem perante a 
sociedade, em razão de exercício do mandato ou das 
suas funções institucionais.

A competência da Consultoria é exercer a /o
(A) relatoria das comissões parlamentares.
(B) assessoramento técnico-jurídico pessoal aos 

deputados.
(C) representação pessoal dos deputados.
(D) representação judicial e o assessoramento 

técn ico-ju ríd ico  aos m em bros do Poder 
Legislativo.
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Questão 19 Questão 23

Perderá o mandato, o Deputado
(A) cujo procedimento for declarado incompatível 

com o decoro parlamentar.
(B) que sofrer condenação cível em sentença 

transitada em julgado.
(C) cujo comportamento infringir os preceitos morais 

e os bons costumes.
(D) quando a Justiça Cível assim o decretar.

Um usuário da versão mais atual do Mozilla 
Thunderbird em português, utilizando-se das 
funções de pesquisar e filtrar, deseja localizar um 
texto na mensagem atual.

As teclas de atalho para essa operação são CTRL +
(A) A
(B) C
(C) F
(D ) J

Questão

No caso da licença de um Deputado para chefiar 
missão temporária de caráter diplomático, a Mesa 
deverá convocar o seu suplente, em até
(A) 96 horas.
(B) 72 horas.
(C) 48 horas.
(D) 24 horas.

24

Em uma planilha do MS Excel 2010 em português, 
uma função para selecionar um  valor entre 254 
valores que se baseie em um  número de índice é a 
função
(A) BDCONTAR
(B) ESCOLHER
(C) CORRESP
(D) DATA

Noções de Informática

21

No sistem a operacional MS W indows 7 em 
português, a pasta que contém toda estrutura do 
sistema operacional é a pasta
(A) /Acessórios
(B) /Documentos
(C) /Usuários
(D) /W indows

Questão 25

Um usuário do editor de textos MS Word 2010 deseja 
adicionar uma nota de rodapé a um  documento.

As teclas de atalho para essa operação são
(A) ALT + CTRL+ F
(B) ALT + CTRL + G
(C) CTRL + ENTER
(D) CTRL + SHIFT + A

Raciocínio Lósico

22

Um usuário da versão atual do Mozilla Firefox em 
português, operando em ambiente MS Windows, 
precisa imprimir a página atual.

26

Um comerciante vendeu 3/10 de uma peça de 
fazenda com um  lucro de30% e a parte restante com 
um prejuízo de 10%.

As teclas de atalho para essa operação são CTRL +
(A) A
(B) P
(C) S
(D ) X

No total da operação, esse comerciante teve um
(A) lucro de 2%.
(B) lucro de 20%.
(C) prejuízode2%.
(D) prejuízo de 20%.
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Questão 27 Conhecimentos Específicos

Quando a minha irmã nasceu, o meu pai tinha o 
quíntuplo da minha idade. No ano passado, ele tinha 
o quádruplo da minha idade. Quando a minha irmã 
tiver o dobro da idade que tem hoje, o meu pai terá o 
triplo da minha idade.

Logo, hoje eu tenho a seguinte idade:
(A) 12.
(B) 11.
(C) 10.
(D) 9.

28

João escolhe dois números do conjunto {1,2,..., 17}tais 
que o produto desses dois números seja igual à soma 
dos 15 números restantes.

31

Dentre outros direitos de I a geração, a Constituição
da República Federativa do Brasil (CRFB) assegura
(A) em caso de desemprego involuntário, o seguro 

desemprego.
(B) um salário mínimo mensal às pessoas portadoras 

de deficiência e aos idosos, que comprovem não 
possuir meios para prover a própria manutenção.

(C) a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva, nos 
termos da lei.

(D) práticas desportivas formais e não formais, como 
direito de cada um.

Sobre os dois números escolhidos, pode-se afirmar 
que
(A) um deles é um quadrado perfeito.
(B) a soma deles é um quadrado perfeito.
(C) a soma deles é um número primo.
(D) os dois são números primos.

29

Bela é uma leitora voraz. Ela comprou uma cópia do 
best seller "A Beleza da Matemática". No primeiro dia, 
Bela leu 1 /5  das páginas mais 12 páginas, e no 
segundo dia, ela leu 1 /4  das páginas restantes mais 15 
páginas. No terceiro dia, ela leu 1 /3  das páginas 
restantes mais 18 páginas. Então, Bela percebeu que 
restavam apenas 62 páginas para ler, o que ela fez no 
dia seguinte.

32

João, filho de pai jamaicano e mãe italiana, nasceu no 
Brasil, enquanto os pais estavam de férias.

Nesse caso, segundo a CRFB, João
(A) possui dupla nacionalidade, brasileira e outra 

que venha a escolher entre jamaicana e italiana.
(B) possui dupla nacionalidade, jamaicana e italiana.
(C) deverá fazer uma opção por sua nacionalidade.
(D) é considerado brasileiro nato.

Então, o livro lido por Bela possuía o seguinte número 
de páginas:
(A) 120.
(B) 180.
(C) 240.
(D) 300.

30

No mês de janeiro de um  determinado ano, houve 
exatamente 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras.
Portanto, naquele ano, o dia 20 de janeiro caiu 
num a/num
(A) segunda-feira.
(B) domingo.
(C) quarta-feira.
(D) sábado.

33

Sendo o Brasil uma federação, pode-se afirmar que
(A) os entes federativos podem se separar apenas por 

força de emenda à Constituição.
(B) é vedada a secessão dos entes federativos.
(C) é possível a criação de um  novo Município, 

mediante a simples aprovação das populações 
envolvidas.

(D) a secessão é permitida, desde que atendidos os 
requisitos constitucionais.
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Questáo| 34

Sobre os quorum de abertura de sessão e /o u
aprovação legislativa na esfera federal é CORRETA a
seguinte alternativa:
(A) salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações de cada casa e de suas comissões 
serão tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros.

(B) as leis ordinárias e complementares serão 
aprovadas por maioria absoluta de votos.

(C) o quorum de abertura de todas as sessões 
legislativas será de maioria simples dos membros 
da casa legislativa.

(D) as emendas à Constituição serão aprovadas com 
observância de quorum qualificado de 2 /3  dos 
membros de cada uma das casas.

Questão

Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o 
processo e julgamento dos/do
(A) governadores de estado, nos casos de crimes de 
responsabilidade.
(B) P res id en te  da R epúb lica , nos casos de 

cometimento de crime comum.
(C) Presidente da República, nos casos de crimes de 

responsabilidade.
(D) g o v e rn ad o res  de e s tad o , nos casos de 

cometimento de crime comum.

Questão

Analise as afirmações a seguir, considerando-as como
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
I. Os im postos devem  ter a receita de sua 

arrecadação vinculada à prestação de serviços que 
justificou a sua instituição.

II. As taxas e as tarifas não podem ter a mesma base 
de cálculo dos impostos, por expressa vedação 
constitucional.

III. As contribuições de m elhoria podem  ser 
instituídas pela União, pelos Estados membros ou 
pelos municípios.

IV. A contribuição  de ilum inação pública  é 
inconstitucional por não ser esse serviço 
específico  nem  d iv is ív e l, com o exige a 
Constituição Federal.

Então, a alternativa que contempla a sequência
CORRETA, lida de cima para baixo, é a seguinte:
(A ) V F  V F.
(B) V F V V.
(C) F F V F.
(D) F V F  V.

Questáo| 37

De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB), a imunidade
(A) não se aplica, como regra, às empresas públicas e 

sociedades de economia mista.
(B) prevê a não incidência dos impostos e taxas sobre 

os templos religiosos.
(C) é assegurada sobre todos os impostos que 

recaiam sobre o patrimônio, a renda e os serviços 
das instituições de assistência social.

(D) pode ser livremente concedida e revogada de 
acordo com o interesse público e a necessidade de 
arrecadação.

Questão

Considerando as normas contidas no Código
Tributário Nacional (CTN) sobre sujeição passiva
tributária, assinale a alternativa CORRETA.
(A) O sujeito passivo da relação tributária pode ser 

definido por lei ou estabelecido por meio de 
contrato validamente firmado entre as partes.

(B) Somente as pessoas maiores e capazes podem ser 
consideradas contribuintes.

(C) O responsável tributário é aquele que realiza o 
fato gerador e, por isso, está inserido como 
devedor do tributo.

(D) O ad q u iren te  de bem  im óvel não será 
responsável pelos tributos relativos ao mesmo, se 
houver certidão que prove sua quitação.

Questão

Quanto ao tema Fançamento Tributário, pode-se
afirmar que
(A) será sempre efetuado por meio de declaração do 

sujeito passivo da obrigação tributária.
(B) pode ser revisto em função de recurso de ofício.
(C) deve ser calculado o tributo, considerando a lei 

que estava vigente na data em que houve o 
lançamento.

(D) a revisão do lançamento pode ocorrer em 
qualquer momento, quando tenha sido apurado 
dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
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Questão 40 Questão 43

E uma causa de extinção do crédito tributário, 
EXCETO a
(A) moratória.
(B) prescrição.
(C) transação.
(D) compensação.

41

O Artigo 37 da Constituição Federal deixou expressos 
os princípios a serem observados por todas as pessoas 
administrativas de qualquer dos entes federativos. 
Eles revelam  as d ire trizes fundam entais  da

Atos adm in istra tivos são toda m anifestação 
unilateral de vontade da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
d ec la ra r d ire ito s  ou im por obrigações aos 
administrados ou a si própria.

Quanto à classificação dos atos administrativos, 
assinale a alternativa considerada como ato geral.
(A) Licença para construção.
(B) Regulamentos.
(C) Atos de polícia.
(D) Aquisição de bens.

Questão 44

Administração, de modo que só se poderá considerar 
vá lida  a condu ta  adm in istra tiva , se estiver 
compatível com esses princípios.

Pela Emenda Constitucional N°19/1998, foi incluído 
o seguinte princípio que passou a ser expresso na 
Constituição:
(A) Eficiência.
(B) Legalidade.
(C) Publicidade.
(D) Moralidade.

O conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem 
uma função pública como prepostos do Estado são os 
agentes públicos.

Os que desenham os destinos fundamentais do 
Estado e que criam as estratégias políticas por eles 
consideradas necessárias e convenientes para que o 
Estado atinja os seus fins são os agentes
(A) particulares colaboradores.
(B) administrativos.
(C) políticos.
(D) de fato.

Questão 45

42

A Administração Pública em sua composição é 
com posta de órgãos in ternos do Estado, a 
Administração Direta. Também se compõe de pessoas 
jurídicas, denominadas de entidades. A Administração 
Indireta com preende categorias de entidades, 
dotadas de personalidade jurídica própria.
Analise cada um a das seguintes categorias, 
considerando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
I. Autarquias
II. Empresas públicas
III. Sociedades de economia mista
IV. Fundações públicas

Então, a alternativa que contempla a sequência 
CORRETA, lida de cima para baixo, é a seguinte:
(A) F V F  F.
(B) V F F V.
(C) V V V V.
(D) F F V V.

Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal N° 
12.527, de 18 de Novembro de 2011), as informações 
que puderem colocar em risco a segurança do 
Presidente e Vice-Presidente da República e 
respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas 
como
(A) reservadas.
(B) públicas.
(C) ultrassecretas.
(D) secretas.

46

Quanto às formas de diagramação das comunicações
oficiais, é CORRETO afirmar que
(A) todos os documentos no Padrão Ofício devem ser 

impressos em papel tamanho A3.
(B) os ofícios, memorandos e anexos poderão ser 

impressos em ambas as faces do papel.
(C) o desenvolvimento do assunto deve ser tratado 

somente em um  parágrafo.
(D) os parágrafos dos textos devem ser numerados, 

mesmo que estejam em itens.

A S S E M B L É IA  L E G ISLA TIV A  D E R O R A IM A /C O N C U R S O  P Ú B L IC O  - ED ITA L 0 1 / 2 0 1 8



Nível Médio -  Assistente Legislativo -  Prova "A"

47

Nas comunicações oficiais, o tratamento dirigido às 
autoridades tem por característica o emprego d o /d a
(A) superlativo Ilustríssimo para as autoridades que 

recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para 
particulares.

(B) forma Vossa Magnificência para comunicações 
dirigidas a Deputados Federais e Senadores.

(C) forma de tratamento Doutor para as autoridades 
em geral.

(D) form a Vossa Excelência R everendíssim a
dirigida a Arcebispos e Bispos.

50

O em prego  dos p ron o m es e das locuções 
pronominais nas correspondências oficiais possui 
certas peculiaridades que devem ser respeitadas 
como
(A) as formas pronominais possessivas vosso e 

vossos na terceira pessoa.
(B) o pronome de tratamento Vossa Excelência se 

destina para Governadores e Ministros de 
Estado.

(C) o pronome de tratamento Vossa Eminência é 
dirigido a Sacerdotes, Clérigos e dem ais 
religiosos.

(D) o vocativo Excelentíssimo senhor deve ser 
seguido do respectivo nome da autoridade.

48

No que concerne à forma e à estrutura, pode-se 
afirmar que o memorando é
(A) u m a  m o d a l i d a d e  d e  c o m u n i c a ç ã o  

eminentemente externa.
(B) uma forma de comunicação morosa.
(C) uma comunicação clara na tomada de decisões.
(D) empregado somente para exposição de projetos, 

idéias, diretrizes, etc.

49

O correio eletrônico tornou-se uma das principais
formas de comunicação para o envio de documentos.
A respeito dessa forma, NÃO se deve considerar que
(A) sua característica principal seja a agilidade no 

envio das informações.
(B) sua aceitação como documento original seja 

necessária a certificação digital.
(C) os recursos de confirmação de leitura ou 

recebimento devam ser utilizados na mensagem.
(D) o vocabulário utilizado deva ser mais informal, 

compatível com uma comunicação oficial.
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Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do 
Caderno de Questões. Esta folha é sua!

Qi Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q ii Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40

Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50
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