
concurso público

004. Prova objetiva

técnico de processo legislativo
(cód. 004)

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

01.07.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 11.

O gosto na era do algoritmo

Às segundas-feiras pela manhã, os usuários do Spotify 

(serviço de transferência de dados via internet que dá aces-
so a músicas e outros conteúdos de artistas) recebem uma 
lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir 
novidades. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evo-
lução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De 
fato, plataformas de transmissão de dados cinematográficos, 
como a Netflix, começam a desenhar suas séries de sucesso 
rastreando os dados gerados por todos os movimentos dos 
usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói 
assim um universo cultural adequado e complacente com o 
gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a 
lugares reconhecíveis.

O algoritmo, sustentam seus críticos, nos torna chatos, 
previsíveis, e empobrece nossa curiosidade por explorar 
o acervo cultural. Ramón Sangüesa, coordenador do Data 
Transparency Lab (Laboratório de Transparência de Dados), 
consegue ver vantagens, mas também riscos. “Esses siste-
mas se baseiam no passado para predizer o futuro. A primei-
ra dificuldade é conseguir a massa crítica para que tenhamos 
mais dados e as projeções sejam melhores. Mas sempre se 
corre o risco de ficar em uma mesma área de recomenda-
ção. No consumo cultural, o perigo está na uniformização do 
gosto, o que chamamos de filtro bolha. E assim vão sendo 
criados comportamentos padronizados”, afirma.

A questão, no entanto, é se os limites impostos na apren-
dizagem pelos sistemas fechados de computação são equi-
paráveis aos erros e possíveis idiotices que cometemos 
d urante anos formando nosso próprio gosto. O escritor Eloy 
Fernández Porta não vê grande diferença. Segundo ele, 
a ntes do Spotify e fora dele o gosto já vinha determinado 
por critérios de acesso, aceitação, atualidade e distinção. 
“Sempre vivemos a música em um algoritmo, o que aconte-
ce é que em vez de chamá-lo de matemática o chamamos 
de e spontaneidade. O algoritmo do Spotify não me parece 
menos confiável do que a fórmula caótica que cada ouvinte 
inventou. Nem menos humano: quando fazemos analogias 
erradas ou nos empenhamos em recomendar o primeiro dis-
co de Vincent Gallo, nossas sinapses estão dando os mes-
mos maus passos”, afirma.

(Daniel Verdú. https://brasil.elpais.com/brasil/. 09.07.2016. Adaptado)

01. A partir da leitura do texto, entende-se que o gosto, den-
tro e fora do Spotify,

(A) corresponde a preferências complexas, que p odem 
ser previstas ao menos parcialmente.

(B) deriva de um conjunto de fatores indiferentes à es-
colha individual.

(C) se orienta por padrões matemáticos que rechaçam a 
aleatoriedade.

(D) é de ordem individual e, por isso, se mantém inalte-
rado com o tempo.

(E) resulta do esforço de cada um em diferenciar-se 
dentro de um grupo.

02. Ao problematizar a relação entre gosto e algoritmos, o 
autor organiza sua argumentação

(A) elencando citações que corroboram uma única ideia.

(B) de modo unilateral, enfatizando os riscos dos algo-
ritmos.

(C) apresentando pontos de vista distintos sobre o tema.

(D) visando convencer o leitor acerca das vantagens do 
Spotify.

(E) de forma a omitir juízos contrastantes acerca do 
o bjeto de discussão.

03. Uma palavra que substitui o vocábulo padronizados, em 
destaque ao final do segundo parágrafo, sem prejuízo de 
sentido, é:

(A) identitários.

(B) rudimentares.

(C) heterodoxos.

(D) estereotipados.

(E) estigmatizados.

04. Uma expressão empregada com sentido figurado está 
destacada em:

(A) … uma lista personalizada de músicas… (1o pará-
grafo)

(B) … usos aplicados ao consumo cultural… (1o pará-
grafo)

(C) … começam a desenhar suas séries de sucesso… 
(1o parágrafo)

(D) … nos torna chatos, previsíveis… (2o parágrafo)

(E) … para que tenhamos mais dados… (2o parágrafo)
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09. Em “uma lista personalizada de músicas que lhes permite 
descobrir novidades”, a expressão destacada pode ser 
substituída, conforme a norma-padrão, por:

(A) os concede.

(B) lhes induz a.

(C) os possibilita.

(D) lhes estimula a.

(E) os leva a.

10. No que se refere ao emprego do sinal indicativo de cra-
se, o trecho “pode avançar até chegar sempre a lugares 
reconhecíveis” permanecerá correto caso a expressão 
destacada seja substituída por:

(A) às seleções compatíveis com escolhas prévias.

(B) à uma combinação considerada apropriada.

(C) à alguns achados que podem agradar muito.

(D) à certas músicas parecidas com o que já se ouve.

(E) à qualquer tipo de composição que poderá interessar.

11. Considere a colocação pronominal nos trechos que 
s eguem:

I. … uma lista personalizada de músicas que lhes per-
mite descobrir novidades.

II. O algoritmo, sustentam seus críticos, nos torna cha-
tos, previsíveis…

III. O algoritmo do Spotify não me parece menos confiá-
vel do que a fórmula caótica…

A norma-padrão permite que seja colocado após o verbo 
o pronome destacado apenas em:

(A) I.

(B) I e II.

(C) II.

(D) III.

(E) II e III.

05. O acréscimo da vírgula, embora altere ligeiramente o 
sentido da frase do texto, não prejudica a correção gra-
matical em:

(A) O sistema se baseia em um algoritmo, cuja evolução 
e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos.

(B) O algoritmo constrói, assim um universo cultural ade-
quado e complacente com o gosto do consumidor…

(C) A primeira dificuldade é conseguir a massa críti-
ca para que tenhamos, mais dados e as projeções 
s ejam melhores.

(D) Mas sempre se corre, o risco de ficar em uma mesma 
área de recomendação.

(E) O algoritmo do Spotify não me parece menos, con-
fiável do que a fórmula caótica que cada ouvinte 
i nventou.

06. Considere a seguinte passagem do primeiro parágrafo:

O algoritmo constrói assim um universo cultural ade-
quado e complacente com o gosto do consumidor, que 
pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis.

O vocábulo destacado expressa noção de

(A) causa.

(B) companhia.

(C) intensidade.

(D) origem.

(E) limite.

07. Considere a seguinte frase:

“O algoritmo,          sustentam seus crí-
ticos, nos torna chatos, previsíveis, e empobrece nossa 
curiosidade por explorar o acervo cultural.”

Preservando-se o sentido do trecho, a lacuna acrescida a 
ele pode ser preenchida com:

(A) conquanto

(B) conforme

(C) desde que

(D) não obstante

(E) em virtude do que

08. Quanto à regência da norma-padrão, em “nossa curiosi-
dade por explorar o acervo cultural”, o vocábulo desta-
cado pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:

(A) a.

(B) de.

(C) com.

(D) sobre.

(E) através de.
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13. A fala do tigre no segundo quadrinho faz com que o 
garoto

(A) perceba que não há paralelo entre a imagem real e 
a virtual.

(B) se convença de que sua hipótese inicial é descabida.

(C) desista de pensar na relação entre ele e seu reflexo 
na poça.

(D) passe a considerar a finitude de sua existência.

(E) veja na imagem refletida uma cópia alheia a si mesmo.

14. O vocábulo assim, na fala do tigre, exprime em suas 
duas ocorrências, respectivamente, circunstâncias de

(A) tempo e efeito.

(B) causa e efeito.

(C) condição e causa.

(D) condição e modo.

(E) modo e tempo.

Leia o texto para responder às questões de números 15 a 19.

Em busca do outro

Não é à toa que entendo os que buscam caminho. Como 
busquei arduamente o meu! E como hoje busco com sofre-
guidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, 
já que não ouso mais falar em caminho. Eu que tinha querido. 
O Caminho, com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente 
à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o 
atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as 
árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu, isso não encon-
trei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, 
é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro esta-
rei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada.

(LISPECTOR, Clarice. Aprendendo a viver. Rio de Janeiro, 
 Rocco Digital, 2013, p. 48.)

15. Da leitura do texto, depreende-se que

(A) o homem não é responsável por suas escolhas.

(B) a liberdade leva ao isolamento do indivíduo.

(C) o destino dos seres humanos é predeterminado.

(D) a busca de si mesmo inclui a busca do outro.

(E) a emoção não deve interferir no exercício da razão.

16. Ao final do texto, verifica-se no emprego combinado das 
formas verbais puder e sentir a

(A) alusão a um evento ocorrido recentemente.

(B) descrição de uma ação habitual.

(C) constatação de um fato presente.

(D) expressão de um desejo.

(E) evocação de uma reminiscência.

12. A frase escrita em conformidade com a norma-padrão de 
concordância é:

(A) Quando buscavam uma maneira de chegar a esco-
lhas que agradasse o ouvinte, o Spotify desenvolveu 
um sistema de algoritmos sofisticado.

(B) O emprego de algoritmos para determinar o gosto do 
usuário de serviços de transferência de dados estão 
se generalizando para agradá-los.

(C) Estabelecer parâmetros de utilização dos algoritmos 
vêm se tornando, nos últimos anos, uma das preocu-
pações centrais de ativistas e governantes.

(D) Já se desenvolve programações inteiras baseadas 
nas interpretações das informações dos usuários de 
certos serviços de transmissão de dados via internet.

(E) O algoritmo do Spotify, assim como a fórmula caótica 
que os ouvintes inventaram durante os anos em que 
formaram seu gosto musical, não é confiável.

Leia a tira para responder às questões de números 13 e 14.

(Bill Watterson. O melhor de Calvin.  
http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. 24.04.2018)
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19. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respecti-
vamente, considerando apenas a regência da norma-pa-
drão, os pronomes que podem substituir as expressões 
destacadas nos seguintes trechos do texto:

•   Não é à toa que entendo os que buscam caminho.
•   Como busquei arduamente o meu!

(A) os … o

(B) lhes … o

(C) os … lhe

(D) lhes … lhe

(E) nos … lhe

20. Assinale a alternativa em que a concordância está em 
conformidade com a norma-padrão.

(A) Os indivíduos que buscam seu caminho são plena-
mente compreendido pela autora.

(B) Encontrar seu próprio atalho é o cerne da busca 
e mpreendido pela autora atualmente.

(C) Um modo de andar ou um passo certo constitui meta 
a ser perseguida pela autora.

(D) O objetivo de encontrar seu próprio atalho é o que 
tem deixado obstinado a autora.

(E) Ainda não foi atingido a situação ideal em que a 
a utora se sinta em seu porto de chegada.

17. Duas expressões do texto que remetem a ideias contras-
tantes são:

(A) sofreguidão; aspereza.

(B) atalho; Caminho.

(C) andar; passo.

(D) sombras; árvores.

(E) porto; chegada.

18. Considere a relação de sentido estabelecida entre os 
dois períodos a seguir:

(1) Não é à toa que entendo os que buscam caminho.  
(2) Como busquei arduamente o meu!

Com relação ao primeiro período, o segundo apresenta 
uma

(A) justificativa.

(B) síntese.

(C) consequência.

(D) finalidade.

(E) concessão.

noções de InformátIca

21. Tem-se a seguinte área de trabalho do Windows 7, conforme mostrado na imagem a seguir. Um usuário, com o objetivo 
de remover o ícone do Google Chrome da área de trabalho, executa as seguintes ações: seleciona o ícon e do Google 
Chrome, pressiona simultaneamente as teclas Shift e Delete e confirma a ação.

Assinale a alternativa que descreve o resultado das ações realizadas pelo usuário.

(A) A aplicação Google Chrome é desinstalado do computador.

(B) A aplicação Google Chrome é enviado para a Lixeira.

(C) Um aviso de erro é emitido informando que a operação de desinstalação não foi permitida.

(D) O atalho da aplicação Google Chrome é enviado para a Lixeira.

(E) O atalho da aplicação Google Chrome é excluído permanentemente.
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24. Considere uma tabela no MS-Excel 2010 com as colunas 
A e B, linhas 1, 2 e 3 e com as células preenchidas com 
os valores “3.0”, “1.0”, “2.0” e “Carro”, “Bola”, “Abelha”, 
conforme a seguinte ilustração:

Nesse contexto, um usuário executa a seguinte sequên-
cia de ações: seleciona a coluna A, clica no botão refe-
rente ao recurso “Classificar de A a Z”, no aviso de clas-
sificação, seleciona a opção “Continuar com a seleção 
atual” e clica em “Classificar”. Qual é o resultado dessas 
ações?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

22. Usando o MS-Excel 2010, em sua configuração p adrão 
em português, um usuário cria um novo documento e in-
sere na célula A1 o seguinte:

=MÊS("2018-01-02")

Ao pressionar a tecla Enter e sair da célula A1, qual é o 
valor que aparece na referida célula?

(A) 01

(B) 1

(C) Janeiro

(D) 02

(E) =MÊS("2010-01-02")

23. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que soma 
os valores das células das três primeiras colunas de uma 
planilha MS-Excel 2010 em idioma padrão português.

(A) =SOMA(1:3)

(B) =SOMA(A1:C1)

(C) =SOMA(A1:C3)

(D) =SOMA(A:C)

(E) =SOMA(A*:C*)
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27. Um usuário deseja incluir um gráfico de uma planilha 
do MS-Excel 2010 salva no computador em um slide do  
MS-PowerPoint 2010, de modo que, ao modificar o grá-
fico na planilha original, o gráfico incluído no slide tam-
bém se modifique. Qual recurso do MS-PowerPoint 2010, 
em sua configuração padrão, o usuário deve utilizar para 
realizar tal tarefa?

(A) Criar novo objeto inserido.

(B) Criar do arquivo objeto inserido.

(C) Inserir um objeto vinculado.

(D) Inserir SmartArt.

(E) Inserir gráficos.

26. No MS-Word 2010, o seguinte símbolo representa:

(A) quebra de página.

(B) extremidade de parágrafo.

(C) caracter de tabulação.

(D) existência de texto oculto.

(E) âncora de um objeto.

25. A imagem a seguir apresenta três trechos de texto editados no MS-Word 2010. Cada trecho está destacado por linhas 
pontilhadas e identificado por T1, T2 e T3.

Sobre a formatação dos trechos de texto, assinale a alternativa correta.

(A) T1, T2 e T3 têm tamanhos das fontes diferentes.

(B) T1 está em negrito e possui alinhamento centralizado; T2 possui alinhamento à esquerda; T3 está em itálico e possui 
alinhamento à direita.

(C) T1 está em negrito e possui alinhamento centralizado; T2 possui alinhamento justificado; T3 está sublinhado e possui 
alinhamento à direita.

(D) T1 está em negrito e possui alinhamento centralizado; T2 possui alinhamento justificado; T3 está em itálico e possui 
alinhamento à direita.

(E) T1 está sublinhado e possui alinhamento centralizado; T2 possui alinhamento justificado; T3 está em itálico e possui 
alinhamento à direita.
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28. No MS-PowerPoint 2010, a função do ícone indicado 
pela seta na figura é:

(A) Apagar.

(B) Limpar o texto.

(C) Escolher a cor da fonte.

(D) Marcar o texto.

(E) Limpar toda a formatação.

29. Ao navegar em um website de notícias, um usuário 
e ncontra em uma página web um link com o seguinte 
texto:

https://www.servicos.gov.br

Sobre o link, assinale a alternativa correta.

(A) O link redireciona a navegação, necessariamente, 
para https://www.servicos.gov.br

(B) O link redireciona a navegação, necessariamen-
te, para http://www.servicos.gov.br e imediatamente 
d epois para https://www.servicos.gov.br

(C) O link pode redirecionar a navegação para qualquer 
site.

(D) O conteúdo da página referente a https://www.servi-
cos.gov.br é seguro devido o protocolo HTTPS utili-
zado na URL.

(E) O website de notícias que o usuário está navegando 
pertence, necessariamente, ao Governo do Brasil.

30. Um usuário deseja enviar um email para João e Maria, ao 
mesmo tempo, de modo que João, ao receber a mensa-
gem, não saiba que Maria também a recebeu. Para isso, 
em quais campos os endereços de email de João e Maria 
devem ser colocados, respectivamente?

(A) Para e CCO

(B) Para e CC

(C) CCO e Para

(D) CC e Para

(E) CCO e CC

conHecimentos esPecÍficos

rotInas admInIstratIvas

31. O processo sistemático para coletar informações sobre as 
características principais de um cargo, como responsabi-
lidades básicas, habilidades, exigências físicas e mentais, 
bem como comportamentos desejáveis, e outras, que 
serão requeridas das pessoas que vão ocupar os cargos 
é(são):

(A) o Desenho do Cargo.

(B) a Análise do Cargo.

(C) a Descrição pormenorizada do Cargo.

(D) a Análise do Fluxo de Trabalho.

(E) as Especificações do Cargo.

32. Algumas organizações preocupam-se muito mais com a 
forma pela qual prestam o serviço, fazendo isso da m elhor 
maneira possível, em especial no uso dos r ecursos. 
P orém, não há uma preocupação com o ser viço pres-
tado, ou seja, se atingiu ou não a finalidade para a qual 
ele foi concebido. É correto afirmar que, nesse caso, a 
organização é

(A) eficaz e não eficiente.

(B) eficiente, eficaz e objetiva.

(C) eficiente e de excelência.

(D) eficaz e eficiente.

(E) eficiente e não eficaz.

33. Uma das dimensões da qualidade na prestação de ser-
viços é a que diz que se deve buscar colocar-se no lugar 
do cliente, entendendo suas necessidades e expecta-
tivas. Trata-se de

(A) Responsabilidade.

(B) Profissionalismo.

(C) Confiança.

(D) Empatia.

(E) Tangibilidade.
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noções de dIreIto admInIstratIvo

38. “Entidade dotada de personalidade jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autoriza-
ção legislativa, para o desenvolvimento de atividades que 
não exijam execução por órgãos ou entidades de direito 
público, com autonomia administrativa, patrimônio pró-
prio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e fun-
cionamento custeado por recursos da União e de outras 
fontes.” Esse é um conceito de

(A) Sociedade de Economia Mista.

(B) Fundação Pública.

(C) Empresa Pública.

(D) Autarquia.

(E) Administração Indireta.

39. Na hipótese de um servidor público ter negado seu pedi-
do de férias pela autoridade competente da Administra-
ção Pública, por interesse do serviço público, é correto 
afirmar que

(A) o servidor terá que recorrer ao Poder Judiciário para 
obter o gozo das férias, sobre o fundamento de que a 
Administração não pode negar-lhe esse direito.

(B) o administrador público exerceu, devida e correta-
mente, seu poder disciplinar ao negar o pedido do 
servidor.

(C) a negativa se deu dentro do que permite a Cons-
tituição e a lei, no exercício do poder vinculado da 
A dministração.

(D) o pedido do servidor foi negado, legal e regular-
mente, com base no devido exercício do poder regu-
lamentar da Administração Pública.

(E) a conduta da Administração, ao negar o pedido do 
servidor, operou-se por meio de um ato administra-
tivo discricionário.

40. Segundo a Constituição Federal, ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de 
l icitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efe-
tivas da proposta, nos termos da lei, contrato o qual so-
mente permitirá as exigências

(A) de melhor preço, melhor técnica ou melhor preço e 
técnica combinados.

(B) referentes à comprovação de idoneidade e de capa-
cidade técnica do contratado.

(C) de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.

(D) de capacidade de prestação do serviço, obras e for-
necimento de produtos.

(E) pertinentes ao efetivo cumprimento do contrato e da 
idoneidade do contratado.

34. Quando se diz que um determinado elemento em um pro-
cesso de comunicação serve para reduzir as incertezas, 
está-se dizendo que esse elemento é

(A) o transmissor.

(B) a fonte.

(C) a informação.

(D) o canal.

(E) o receptor.

35. Uma das condições importantes na organização de um 
arquivo diz respeito à possibilidade de se garantir o aces-
so rápido aos dados de um documento arquivado, bem 
como dos que foram retirados. Essa condição é a de

(A) precisão.

(B) limpeza.

(C) segurança.

(D) fluidez.

(E) flexibilidade.

36. Um dos métodos de arquivamento, considerado bastan-
te moderno, parte do método alfabético e utiliza diversas 
cores. Divide-se o alfabeto em grupos caracterizados 
pelas 5 cores escolhidas, agrupando-se, então, cinco 
conjuntos de letras. O nome desse método é

(A) Mnemônico.

(B) Dewey.

(C) Cromático.

(D) Variadex.

(E) Alfa-crômico.

37. A Gestão Eletrônica de Documentos – GED, em que a 
a rquivística, hoje, encontra um ambiente bastante pro-
pício para se desenvolver, dada a grande evolução dos 
sistemas de informação, pressupõe algumas determinan-
tes, sendo uma delas a credibilidade de um documento. 
Essa credibilidade está relacionada à qualidade de um 
documento, e que ele é exatamente aquilo que ele diz 
que é e não possui nenhum tipo de adulteração. Essa 
certeza nos é dada

(A) pela Preservação Digital.

(B) pelo Certificado de Autenticidade.

(C) pela Certidão de Arquivamento Digital.

(D) pelo Certificado de Confiabilidade.

(E) pela Credencial de Segurança.
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43. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Campo 
Limp o Paulista, terá(terão) poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais

(A) as comissões especiais de inquérito.

(B) a Presidência da Câmara dos Vereadores.

(C) o Prefeito Municipal.

(D) a comissão de Constituição e Justiça.

(E) a Mesa da Câmara Municipal.

44. Segundo a Lei Orgânica do Município de Campo Limpo 
Paulista, não dependem de sanção do Prefeito, sendo 
promulgados e publicados pelo Presidente da Câmara, 
dentre outras espécies normativas,

(A) as emendas à Lei Orgânica e os projetos de lei com-
plementar.

(B) o Código Tributário e o Código de Obras do Município.

(C) o Plano Diretor do Município e as emendas à Lei 
O rgânica.

(D) os projetos de decreto legislativo e de resolução.

(E) as emendas ao Regimento Interno da Câmara e os 
projetos de Lei Complementar.

45. Considerando o disposto no Regimento Interno da 
C âmara Municipal, assinale a alternativa correta a res-
peito das Contas do Prefeito.

(A) O Projeto de Decreto Legislativo da Comissão de 
F inanças, Contas e Orçamento, ou da Especial rela-
tivo à prestação de contas, não admitirá emendas.

(B) Rejeitadas as Contas por votação ou pelo decurso 
de prazo, a Mesa encaminhará o processo ao Minis-
tério Público para fins legais.

(C) O parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser 
rejeitado por decisão da maioria absoluta dos mem-
bros da Câmara.

(D) Decorrido o prazo de sessenta dias sem deliberação, 
as contas serão consideradas aprovadas ou rejeita-
das, de acordo com a conclusão do parecer do Tri-
bunal de Contas.

(E) Se não for aprovada pelo Plenário a prestação de Con-
tas no todo ou em parte, a Resolução correspondente 
indicará detalhadamente os motivos da rejeição.

41. Apolo, servidor público municipal efetivo, está obrigado, 
por lei, a apresentar, anualmente, a sua declaração de 
bens perante a Administração Pública do Município. No 
entanto, no último ano, Apolo se recusou a cumprir essa 
obrigação, dentro do prazo determinado. Nessa situação, 
diante do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei no 8.429/92), Apolo

(A) estará sujeito a ser punido com a pena de demissão, 
a bem do serviço público, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.

(B) não sofrerá punição se foi a primeira vez que ele 
deixou de apresentar a declaração de bens a que 
estava obrigado.

(C) deverá sofrer a pena de advertência e, se for rein-
cidente, será suspenso de suas funções pelo prazo 
de 90 dias.

(D) será colocado em disponibilidade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço público prestado 
no Município.

(E) ficará sujeito à perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos pelo prazo de dez anos.

42. No caso de alguém solicitar alguma informação de um 
órgão público e não for autorizado seu acesso integral 
à informação por ser ela parcialmente sigilosa, a Lei  
no 12.527/11 dispõe que

(A) o interessado deve recorrer ao órgão competente, 
dentro do prazo legal, solicitando a revisão do seu 
pedido para obter integral acesso ao documento que 
contém a informação.

(B) a informação completa deverá ter seu acesso autori-
zado, depois de cinco anos, quando, então, se torna-
rá de pleno acesso a qualquer interessado.

(C) o caso deve ser solucionado pelo Poder Judiciário, 
único que poderá franquear o acesso do interessado 
à parte sigilosa da informação.

(D) é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte 
sob sigilo. 

(E) o responsável pela negativa responderá por impro-
bidade administrativa, uma vez que não pode haver 
recusa no acesso à informação, ainda que parte dela 
seja sigilosa.
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49. Seguindo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, 
se um projeto de lei é aprovado por uma Câmara Muni-
cipal, ele segue para sanção do Prefeito Municipal. Se o 
Prefeito Municipal considerar que apenas um artigo do 
projeto de lei é inconstitucional, ele deverá

(A) sancionar o projeto e questioná-lo, em seguida, no 
Poder Judiciário.

(B) vetar o projeto de lei integralmente, no prazo de  
10 (dez) dias úteis.

(C) promulgar o projeto e fazê-lo publicar sem o artigo 
inconstitucional, com motivação expressa.

(D) vetar o artigo que considera inconstitucional, no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis.

(E) devolver o projeto à Câmara Municipal, para revisão 
do artigo inconstitucional.

50. Considere a seguinte situação hipotética: “A ” registra 
uma conta em rede social, com dados falsos, esconden-
do completamente sua identificação, e usa a rede social 
para difamar e atribuir crimes a “B ”. É correto afirmar 
que “B ”

(A) não pode demandar ao Poder Judiciário que a rede 
social forneça os dados de “A ”, que possui, pois é 
a bsolutamente livre a manifestação do pensamento.

(B) pode demandar ao Poder Judiciário que a rede 
s ocial forneça os dados de “A ”, que possui, pois a 
Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de 
e xpressão, mas veda o anonimato.

(C) não pode demandar ao Poder Judiciário que a rede 
social forneça os dados de “A ”, que possui, pois nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei.

(D) pode demandar ao Poder Judiciário que a rede s ocial 
forneça os dados de “A ”, que possui, pois a Consti-
tuição Federal de 1988 garante a inviolabilidade da 
vida privada.

(E) pode demandar ao Poder Judiciário que a rede s ocial 
forneça os dados de “A ”, que possui, pois a Consti-
tuição Federal de 1988 garante a liberdade de comu-
nicação, independentemente de censura ou licença.

51. Em vista dos direitos políticos previstos pela Constituição 
Federal de 1988, o analfabeto

(A) deve votar, obrigatoriamente.

(B) pode votar e ser votado.

(C) não pode votar, nem ser votado.

(D) deve, obrigatoriamente, votar, mas não poderá ser 
v otado.

(E) pode votar, facultativamente.

noções de dIreIto constItucIonaL

46. A Constituição que nasce do trabalho de uma Assem-
bleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, 
para, em nome dele, atuar, surgindo da deliberação da 
representação legítima popular, é classificada como uma 
constituição

(A) rígida.

(B) dogmática.

(C) simbólica.

(D) analítica.

(E) promulgada.

47. Nos termos da Constituição Federal, o Município rege-se 
por uma lei orgânica que deve

(A) observar a regra de que o julgamento do Prefeito 
será perante o Superior Tribunal de Justiça.

(B) ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal.

(C) prever que a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito 
será no dia 1o de janeiro do ano subsequente ao da 
eleição.

(D) garantir que o planejamento municipal seja efetuado 
pelos representantes eleitos para compor o Poder 
Legislativo.

(E) dispor sobre a iniciativa popular de projetos de lei 
de interesse específico do Município, por meio de 
m anifestação de, pelo menos, 10% (dez por cento) 
do eleitorado.

48. Suponha-se que, em um Município qualquer da Repú-
blica Federativa do Brasil, haja uma lista de espera para 
a realização de exames de alta complexidade e chegue 
ao conhecimento do Prefeito que um amigo pessoal seu 
está nas últimas posições dessa lista. Hipoteticamente, 
considere que o Prefeito determine aos agentes públicos 
responsáveis, da Secretaria Municipal da Saúde, que 
o exame de seu amigo seja realizado em, no máximo,  
48 (quarenta e oito) horas. Se isso viesse a ocorrer, 
s eria correto afirmar que o Prefeito Municipal em ques-
tão h averia violado o princípio constitucional da Adminis-
tração Pública da

(A) impessoalidade.

(B) presunção de legitimidade.

(C) publicidade.

(D) eficiência.

(E) continuidade dos serviços públicos.
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56. Quando a Administração contrata um serviço ou uma 
pessoa, o interessado somente poderá receber a remu-
neração se ficar comprovado que ele cumpriu o contrato 
nos seus exatos termos. O ato de verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e docu-
mentos comprobatórios do respectivo crédito é chamado

(A) Empenho.

(B) Pagamento.

(C) Controle da execução orçamentária.

(D) Escrituração.

(E) Liquidação.

noções de redação ofIcIaL

57. Leia o texto.

Campo Limpo Paulista, 04 de julho de 2017.

             
             

Convidamos           para participar do 
evento de abertura do Seminário Anual Princípios 
G erais da Administração Pública no Contexto do 
S éculo XXI, promovido pelo Departamento de Gover-
no e Gestão do Município, que acontecerá no dia 10 
de julho de 2017, às 8h30, no auditório da Prefeitura.

O Seminário tratará de temas relevantes para a qua-
lificação dos funcionários, possibilitando a ampliação 
de conhecimentos em sua formação continuada, o 
que se refletirá na melhoria dos serviços proporciona-
dos à população.

Respeitosamente,

Sicrano
Secretário de Governo e Gestão

O texto é a transcrição de um Ofício. Considerando-se a 
interlocução estabelecida nesse documento, as lacunas 
devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

(A) Ao Digníssimo Senhor Fulano de Tal
Prefeito de Campo Limpo Paulista
Vossa Eminência

(B) Ao Senhor Fulano de Tal
Prefeito de Campo Limpo Paulista
Sua Excelência

(C) A Sua Excelência Fulano de Tal
Prefeito de Campo Limpo Paulista
Vossa Excelência

(D) A Fulano de Tal
Senhor Prefeito de Campo Limpo Paulista
Vossa Senhoria

(E) Caro Fulano de Tal
Ilustríssimo Prefeito de Campo Limpo Paulista
Vossa Excelência

noções de dIreIto fInanceIro e trIbutárIo

52. O artigo 3o da Lei no 4.320/64 dispõe que “a lei do orça
mento compreenderá todas as receitas, inclusive as ope
rações de crédito autorizadas em lei”. Essa norma veicu-
la o princípio orçamentário da

(A) Universalidade.

(B) Anualidade.

(C) Unidade.

(D) Exclusividade.

(E) Programação.

53. A lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretri-
zes, objetivos e metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada é deno-
minada

(A) Orçamento-programa.

(B) Lei de diretrizes orçamentárias.

(C) Lei orçamentária anual.

(D) Plano plurianual.

(E) Plano de execução orçamentária.

54. A lei orçamentária anual compreende

(A) as normas de gestão financeira e patrimonial da 
a dministração direta e indireta, bem como condições 
para a instituição e funcionamento de fundos.

(B) o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade s ocial 
e o orçamento de investimento das empresas em que 
o ente federativo, direta ou indiretamente, d etenha a 
maioria do capital social com direito a voto.

(C) os créditos suplementares, o orçamento fiscal e as 
metas de investimento.

(D) as metas e prioridades da administração pública 
f ederal, incluindo as despesas de capital para o exer-
cício financeiro subsequente.

(E) as alterações na legislação tributária e a política de apli-
cação das agências financeiras oficiais de fomento.

55. A receita derivada instituída pelas entidades de direito 
público, cujo produto destina-se ao custeio de atividades 
gerais ou específicas por elas exercidas, denomina-se

(A) operações de crédito.

(B) de capital.

(C) tributária.

(D) patrimonial.

(E) de serviços.
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60. Leia o texto.

Prezados Senhores,

Vimos com satisfação informar que estão disponí-
veis em nosso site informações de muita importância 
a todos nós.

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que 
a alegria e versatilidade devem orientar o nosso tra-
balho, razão pela qual esta Coordenadoria tem ficado 
tão otimista quanto a tudo que nos pode fazer melho-
rar o nosso trabalho.

Além disso, a série de problemas verificados nos 
últimos tempos prejudicou demais as relações inter-
pessoais, o que terminou por se refletir em situações 
constrangedoras que nos deixam sem boas perspecti-
vas para a gestão de pessoal.

Enfim, esperamos que os próximos dias sejam de 
companheirismo e comprometimento, o que, desde 
sempre, tem caracterizado o empenho e o trabalho 
desta Coordenadoria.

Considerando as qualidades necessárias a um bom 
text o, é correto afirmar que a comunicação apresentada

(A) prima pelo caráter objetivo e impessoal das informa-
ções fornecidas.

(B) confunde o leitor pelo uso excessivo de termos técni-
cos de uma área.

(C) mostra elegância na linguagem e se expressa de 
modo claro e conciso.

(D) revela uma linguagem literária, adequada a comuni-
cações técnicas.

(E) está prejudicada pela falta de objetividade, clareza, 
coesão e coerência.

58. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, 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. 
Há consenso de que o padrão culto é aquele em que 
a) se observam as regras da gramática formal, e b) se 
e mprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuá-
rios do idioma.”

Com base nessas informações, o enunciado que atende 
às orientações constantes nesse documento é:

(A) Em anexo, segue os relatórios relativos aos anos de 
2015 e 2016, lembrando de que o de 2017 ainda está 
em processo de elaboração.

(B) É vexatório procrastinar a entrega dos referidos 
acórdãos, ainda que hajam informações indeléveis 
que propaguem ideia contrária.

(C) A funcionária solicita mudança de setor de trabalho 
onde este está sendo de difícil realização para o qual 
conclui ser melhor mudar.

(D) O ofício em referência traz informações relativas 
ao procedimento para deferimento dos pedidos de 
f érias dos funcionários.

(E) O conhecimento das necessidades administrativas 
mostra que a gente conhece nosso trabalho e que 
tem questões a serem melhoradas.

59. Em relação à identificação do Signatário nas comunica-
ções oficiais, é correto afirmar que ela é

(A) obrigatória, devendo trazer o nome e o cargo da a uto-
ridade que as expede, abaixo de sua assinatura.

(B) facultativa, quando a autoridade que as expede 
a ssina e, logo abaixo, coloca as iniciais de seu nome.

(C) dispensável, uma vez que o papel timbrado indica o 
local de onde essas comunicações são expedidas.

(D) obrigatória, com explicitação do nome e do cargo da 
autoridade que as expede, sendo desnecessária sua 
assinatura.

(E) facultativa, considerando-se que esses documentos 
devem ser necessariamente assinados.
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