


Leia atentamente o trecho do texto abaixo para responder 
as questões 1, 2 e 3:

Meu tipo inesquecível 
Ivan Angelo

“Era uma boa idéia: todo mês, um escritor conhecido escrevia 

na antiga revista Seleções um texto na primeira pessoa sobre 

alguém que fora marcante no seu passado. Muitas vezes, 

parecia a biografia de um desconhecido escrita por um 

famoso, e o mote da série dizia tudo: meu tipo inesquecível. 

No caso a seguir, nem o lembrado é desconhecido nem o 

escritor é famoso -  valem apenas o mote e o título. Por que 

inesquecível? Pela determinação e pela tragédia.

Flávio Márcio tinha feito 34 anos havia pouco, 5 de março de 

1979 (faria 70 agora), era um dos mais festejados novos 

autores do teatro brasileiro, ainda ouvia o eco dos aplausos 

ao espetáculo Réveillon, consagrado pelos prêmios, pela 

critica e pela bilheteria, quando morreu encharcado de 
sangue dentro do táxi que o levava para o hospital.

Havia chegado a São Paulo dez anos antes, vindo de Belo 

Horizonte, com uma franja de cabelos alourados muito lisos 

caindo sobre um dos olhos, um sorriso entre o tímido e o 

sedutor, grandes mãos contrastando com o gestual estudado 

de delicadeza gay, alto, esguio, trazia textos teatrais em 

andamento, misturados com entusiasmo pelo cinema, pela 

literatura e pelo jornalismo. E em outra pasta escondia alguns 

medos, a fragilidade e a vontade de ser querido. Desfez-se 

do sobrenome sírio, Salim, pois achava que não combinava 

com o tipo físico que desenhara para si, com ares de príncipe 
russo.

Veio -  tive alguma culpa nisso -  para trabalhar no Jornal da 

Tarde, e logo se destacou pela qualidade do texto, pela 

vontade de conquistar espaços. Foi repórter de artes, redator, 

crítico de cinema, editor...Seu texto precioso acabou 

tornando-o redator da primeira página do diário. Defeitos? 

Tinha: mitõmano, vaidoso. Mas, até nisso, era encantador."

( - )  . . .

Revista Veja São Paulo, edição de 11/03/2015. última página.

CONHECIMENTOS BÁSICOS: LÍNGUA PORTUGUESA 1) Considerando a tipologia de textos, podemos afirmar que 
o texto acima é:

a) Um texto biográfico
b) Uma crônica
c) Um conto
d) Um artigo

2) Assinale a alternativa que vai de encontro às novas 
regras da reforma ortográfica, considerando a 
acentuação gráfica:

a) Acentua-se a palavra idéia por ser palavra paroxítona e 
terminar em ditongo aberto.

b) Acentua-se a palavra tímido por ser proparoxítona.
c) Acentua-se a palavra repórter por ser paroxítona 

terminada em V .
d) Nenhuma das anteriores.

5) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa correta, 
considerando as regras de equivalência e transformação 
das estruturas:

Quando Felipe prestou o exame do ENEM, ele pensou na 
carreira, isto é, no futuro.

a) Ocorre um paralelismo sintático
b) Ocorre um paralelismo verbal
c) Ocorre um paralelismo semântico
d) Ocorre um paralelismo simétrico

3) No trecho abaixo, a utilização da palavra eco refere-se a 
uma figura de linguagem conhecida como:

...ainda ouvia o eco dos aplausos ao espetáculo 

Réveillon, consagrado pelos prêmios, pela critica e pela 
bilheteria, ...

a) Neologismo *
b) Metáfora
c) Metonímia
d) Sinestesia -

4) Numa das regras de concordância verbal, o verbo toma a 
forma plural quando há uma relação de reciprocidade 
entre o sujeito composto posposto. Assinale a alternativa 
que corresponde a esta afirmação:

a) Eu e tu levaremos a proposta ao professor.
b) Faltaram um pai e duas mães à reunião.
c) Discutiram cliente e vendedor.
d) Ouro Preto e Mariana são cidades marcadas pela antiga 

mineração.
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6) Leia o trecho abaixo e indique a alternativa cuja palavra 
destacada apresenta prefixo:

“Apenas uma vez tive medo de que as travessuras do 

meu irrequieto companheiro nos valessem sérias 

complicações. Estava recebendo uma das costumeiras 

visitas do delegado, quando Teleco, movido por 

imprudente malícia, transformou-se repentinamente em 
porco-do-mato.” (...)

(do conto Teleco. o coelhinho. de Murilo Rubião)

a) Irrequieto
b) Companheiro
c) Imprudente
d) Transformou-se

7) Indique a alternativa em que, no conjunto de 
substantivos compostos no plural, há um que foge às 
regras gramaticais:

4

a) Sempre-vivas, salva-vidas, vice-presidentes.

b) Guardas-civis, cafés-concerto, segundas-feiras.

c) Grão-duques, os bota-fora, bem-te-vis.

d) Salários-familia, bananas-maçã, couves-fiores.

8) Escolha a alternativa cujo emprego do hífem nao 
corresponde à regra ortográfica:

a) No discurso da Presidente predominou o caráter sócio- 
político.

b) O antropólogo explicou para os ouvintes as raízes afro- 
indígenas do povo brasileiro .

c) Ele fez um esforço extra-humano para se controlar.
d) Água-de-colônia é meu perfume preferido. * *

9) Observe a frase abaixo, nela há um desvio do padrão 
culto da língua, conhecido como vício de linguagem, 
denominado:

O Professor achava, desde a mocidade, que era preciso 
valorizar a maturidade

*  •

a) Pleonasmo vicioso .
b) Cacófato
c) Colisão
d) Eco

Leia o trecho do artigo de Mailson da Nóbregra -  O 
capitalismo e os disparates de Evo Morales (in: Revista Veja, 
ed. 2414, 11/03/2015; a seguir responda as questões 10 e 11:

(...) É longa a evolução do capitalismo. No primeiro 

milênio antes de Cristo, já  existiam direitos de 

propriedade e mercados entre fenicios e babilônios, 

mas foi nos séculos XVI a XVIII que o capitalismo se 

expandiu na Europa, movido por inovações 

tecnológicas e institucionais. Dai vieram a 

descoberta das Américas, o caminho marítimo para 

as índias e a circum-navegação. O comércio migrou 

do Mediterrâneo para o Atlântico e sua ampliação, 

inclusive na exploração das especiarias da Ásia, 

enriqueceu a Europa. A China e a índia, que antes 

respondiam por metade da economia mundial, 

ficaram para trás.

Os espanhóis foram cruéis em sua busca de ouro e 

prata, bem como na conversão forçada dos

indígenas ao catolicismo e na sua escravidão para
c.

uso nas minas e nas haciendas. Milhões pereceram 

por causa do sarampo, da fome e dos maus-tratos.

O colonialismo espanhol trouxe destruição sem 

paralelo contra uma comunidade autóctone, suas 
riquezas e sua arte. (...)

10) No trecho, o autor trata:

a) Da trajetória da economia capitalista.
b) Da expansão do comércio.
c) Da descoberta das Américas.
d) Da ação destruidora dos conquistadores

11) Escolha a alternativa cuja palavra é sinônima de 
autóctone:

a) Autônoma
b) Primitiva
c) Nativa
d) Étnica

12) Na frase: Mãe e filha procuravam emprego e, agora, 
ambas, já estão trabalhando. A palavra destacada 
corresponde a:

a) Artigo definido
b) Artigo indefinido
c) Numeral cardinal
d) Numeral multiplicativo
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Leia o texto para responder a questão que segue:

"Há bosques de rododendros que eram verdes e já 

estão todos cor-de-rosa, como os palácios de Jeipur. 

Vozes novas de passarinhos começam a ensaiar as 

árias tradicionais de sua nação. Pequenas borboletas 

brancas e amarelas apressam-se pelos ares, - e 

certamente conversam: mas tão baixinho que não se 
entende.

Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto 

inverno, quando as amendoeiras inauguram suas flores, 

alegremente, e todos os olhos procuram pelo céu o 

primeiro raio de sol.

Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, 

as árvores cobertas de folhas, - e só os poetas, entre 

os humanos, sabem que uma Deusa chega, coroada de 

flores, com vestidos bordados de flores, com os braços 

carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido, 

de incessante luz. (...) t

(Cecilia Meireles, Obra em Prosa, Ed. Nova Aguiar, R.J., 1998- p. 366)

13) Ao nível de classe gramatical, as palavras destacadas 
no texto correspondem a:

a) Predicativos dos Sujeitos.
b) Adjetivos biformes.
c) Predicados nominais.
d) Adjetivos uniformes:

14) Escolha a alternativa onde há erro de regência verbal:

a) Cheguei em Paris, numa noite de inverno.
b) Você precisa ir a Recife.
c) Cheguei ao Rio de Janeiro numa tarde ensolarada.
d) No Carnaval, fomos a Salvador.

15) Na conjugação verbal, o tempo pretérito mais-que- 
perfeito, expressa:

a) Um fato passado inconcluso.
b) Um fato passado concluído.
c) Um fato passado anterior a outro fato passado.
d) Um fato passado em relação ao momento presente.

LEGISLAÇÃO

16) Aos assuntos sobre o Sistema Tributário de 
competência do Município de Itapevi cabe:

a) A Câmara deliberar, independente de sanção do 
Prefeito.

b) A Câmara deliberar com sanção do Prefeito.
c) Ao Prefeito decretar.
d) A sanção do Prefeito mediante processo legislativo.

17) Autorizar referendo e convocar plebiscito é de 
competência:

a) Do Poder Executivo.
b) Do Presidente da Câmara, com deliberação dos 

vereadores, mediante maioria dos votos.
c) Privativa da Câmara Municipal.
d) Do Secretário de Administração.

18) Lei Orgânica Municipal -  Art. 1 7 - 0  vereador não
poderá:

/ -  Desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoas jurídica de 
direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, no âmbito e em 
operações no Município, salvo quando o contrato 
estabelecer cláusulas uniformes;

b) exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os que sejam demissiveis "ad nutum", nas 
entidades constantes da alínea anterior.

No texto legal qual o significado de “ ad nutum” :

a) Que depende da vontade de outrem.
b) Por justa causa.
c) Como cautela.
d) Por intenção de constituir uma sociedade.

19) Não perderá o cargo o vereador investido no cargo de:

a) Presidente de missão diplomática.
b) Médico em missão da defesa civil.
c) Membro do exército da salvação.
d) Secretário de Estado.
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20) Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Itapevi, para apurar fato determinado, atribuído a 
autoridade municipal, em prazo certo, serão 
constituídas:

a) As Comissões Parlamentares de Direitos Humanos.
b) As Comissões Temporárias de Finanças.
c) As Comissões Especiais de inquérito.
d) As Comissões Permanentes da Câmara.

21) As deliberações da Câmara Municipal de Itapevi serão 
tomadas por voto favorável de dois terços dos 
membros da casa, nos casos de:

a) Projetos de Lei Complementar.
b) Alteração do nome do Município.
c) Apreciação de vetos do Executivo.
d) Realização de operações de crédito.

22) Conforme Dispõe o Regimento Interno da Câmara de 
Itapevi -  Resolução 001, de 2000. Emenda é a 
proposição apresentada como acessória de outra. As 
Emendas serão supressivas quando:

a) Sucedâneas de outra proposição.
b) Visem a acrescentar expressão ou dispositivo a outra 

proposição.
c) Visem a modificar outra proposição sem, contudo, 

modificá-la substancialmente.
d) Visem a erradicar parte de uma proposição.

23) O que vocé entende por “ Moçao”  no texto legal do 
Regimento Interno da Câmara de Itapevi?

a) É o pedido de retirada de um projeto antes de iniciada a 
votação da matéria.

b) São os projetos de iniciativa popular.

c) E a proposição em que é sugerida a manifestação da 
Câmara Municipal sobre determinado assunto.

d) É o pedido de retirada de uma matéria quando 
submetido ao plenário.

24) Dos prazos assegurados nos debates no plenário da
Câmara Municipal de Itapevi, aponte a alternativa que
julgar CORRETA.

a) Aos Vereadores, vinte minutos, para discussão de 
Projetos e Propostas de Emenda à Lei Orgânica.

b) Às Bancadas, vinte e cinco minutos para 
encaminhamento de votação.

c) Aos Vereadores, quarenta minutos, na acusação ou 
defesa no processo de cassação do mandato do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores ou de 
destituição de membro da Mesa.

d) Às Bancadas, quinze minutos, se se tratar de destituição 
de membro da Mesa.

25) Analise as assertivas abaixo:

I. O Vereador poderá antes de proclamado o resultado 
da votação, solicitar seja anotado o seu voto ou
retificado, salvo no caso de escrutínio secreto.

r
II. Em nenhuma hipótese poderão ser feitas 

reclamações quanto ao resultado das votações, 
mesmo antes de anunciada a discussão ou votação 
de nova matéria.

III. O projeto cuja aprovação exija "quorum" especial 
será considerado rejeitado se o mesmo não for 
alcançado, ainda que a maioria dos Vereadores 
presentes tenha votado favoravelmente.

IV. Nos processos de votação ostensiva, o Vereador 
não poderá solicitar o registro da declaração de seu 
voto, mesmo quando apresente razões que o 
motivaram.

No que dispõe o texto legal acima do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Itapevi, podemos afirmar que:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) As afirmativas I e IV estão corretas.
d) Somente a afirmativa III está correta.
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29) A Administração de satisfação e a Motivação no 
trabalho possuem vários estudiosos com suas 
teorias a que tem como grupo principal existência 
compreende as necessidade básicas, relacionamento 
compreende as necessidade de relação pessoais e de 
crescimento pessoal e auto realização tem como 
principal autor:

a) Abraham Maslow

b) Clayton Alderfer
c) David McClelland

d) Frederick Herzberg

30) De acordo com Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 
assinale a alternativa que não fazia parte das 
modalidades de licitação.

a) Concorrência
b) Tomada de preços

c) Convite

d) Pregão

26) Assinale a alternativa que não condiz com os Princípios 
de William Edward Deming quanto a instituir ou 
eliminar algo da organização.

a) Institua treinamento no local de trabalho.
b) Elimine padrões de trabalho.
c) Institua slogans.
d) Elimine padrões de trabalho na linha de produção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

27) Certa instituição pretende elabora um planejamento 
com estudo no setor para avaliar suas projeções 
ameaças e oportunidades com prazo que poderá variar 
entre 5 a 10 anos. Qual seria o planejamento mais 
indicado para esta instituição?

a) Operacional de Médio prazo Abordando cada tarefa ou 
operação isoladamente.

b) Tático de Longo prazo, análise das ameaças e 
oportunidades existentes no mercado.

c) Estratégico de longo prazo, com ahálise em toda 
empresa e cenário macroeconômico.

d) Gerencial de longo prazo, com análise do setor e suas 
projeções e da concorrência.

28) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas. Das alternativas 
citadas de Atos de Improbidade Administrativa que 
Causam Prejuízo ao Erário, exceto:

a) Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física 
ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas.

b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel 
ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor de 
mercado.

c) Doar á pessoa física ou jurídica bem como ao ente 
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas, 
sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie.

d) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público.

31) Princípio orçamentário da Exclusividade onde a lei 
orçamentária anual não conterá matéria estranha à 
previsão da receita e à fixação da despesa com exceção 
aos créditos:

a) Suplementares

b) Extraordinários

c) Antecipados

d) Extra-orçamentários

32) De acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal a 
despesa total com pessoal será apurada somando-se a 
realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se:

a) Conta caixa.

b) Regime de Competência.
c) Regime de Caixa.

d) Regime misto.

Analista do Legislativo (Administração) - Página 5



33) Segundo a LEI COMPLEMENTAR N° 101 a despesa total 
com pessoal, em cada período de apuração e em cada 
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais 
da receita corrente liquida, a seguir discriminados:

a) União: 50% Estados: 60% Municípios: 60%

b) União: 60% Estados: 60% Municípios: 60%

c) União: 60% Estados: 50% Municípios: 50%

d) União: 50% Estados: 50% Municípios: 50%

34) A lei orçamentária anual compreenderá:

I. o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público.

II. o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto.

III. o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos 
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III.
d) Todas estão corretas.

35) Os contratos de que trata a Lei n° 8.666, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, 
denominam-se:

a) Contratos administrativos.
b) Contratos da Administração.
c) Contratos semipúblico.
d) Contratos privado.

36) As organizações precisam promover a socialização de 
seus novos membros e integrá-los adequadamente em 
sua forma de trabalho. Qual o método de socialização 
em que os empregados principiantes tendem a 
internalizar altos padrões de desempenho e 
expectativas positivas a respeito de recompensas 
resultantes do desempenho excelente. Quando os 
principiantes são colocados em tarefas inicialmente 
fáceis, não têm chance de experimentar o sucesso e 
nem a motivação dele decorrente?

a) Processo seletivo.
b) Programa de integração.
c) Conteúdo de cargos.
d) Cargos è salaries.

37) A seleção de pessoas funciona como uma espécie de 
filtro que permite que apenas algumas pessoas possam 
ingressar na organização a seleção de pessoal 
comporta modelos de tratamento, o modelo que cada 
candidato é visualizado do ponto de vista das 
competências individuais que oferece para incrementar 
as competências da organização é denominado:

a) Modelo de colocação.
b) Modelo de agregação de valor.
c) Modelo de seleção.
d) Modelo de classificação.

38) Liderança orienta na tarefa tem como orientação 
esclarecer as responsabilidades individuais e designa 
tarefas para pessoas especificas e são classificadas 
dentro de qual estilo liderança:

a) Democrático
b) Demagogo
c) Técnico
d) Autocrático

39) De acordo com Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios, analise os itens a seguir e marque 
com (V) se a assertiva for verdadeira e com (F) se for 
falsa. Ao final, assinale a opção correspondente.

( ) atuação conforme a lei e o Direito.
( ) divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 
Constituição.
( ) cobrança de despesas processuais, de acordo
com cada processo.
( ) interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que 
se dirige, mesmo que retroaja para um nova 
interpretação para melhor entendimento ao 
interessado.

a) V, V, V, V
b) V, V, F, F
c) F, F, V, V
d) F, F, F, F

40) O ato emanado de autoridade competente que cria para 
o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição se denomina

a) Pagamento
b) Liquidação
c) Empenho
d) Quitação
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