
Prova Objetiva

Concurso Público

Oficial legislativO

2016

17/04/2016

Boa prova!

Este caderno, com 08 páginas numeradas, contém 10 questões objetivas de Língua Portuguesa, 05 de 
Conhecimentos Gerais e do Munícipio, 05 de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos, totalizando 
40 questões.

Além do caderno, você está recebendo, também, um Cartão de Respostas.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções

1. Verifique se seu nome, número do documento de identidade, data de nascimento e cargo/opção estão 
corretos no Cartão de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

2. Assine o Cartão de Respostas com caneta. Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação 
das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado.

3. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das 
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

4. Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque sua 
resposta no Cartão de Respostas cobrindo totalmente, com caneta preta ou azul, o espaço que corresponde 
à letra a ser assinalada.

5. Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno e o Cartão de Respostas.

Informações Gerais

O tempo disponível para fazer as provas é de três horas. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo 
e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, 
computadores, rádios, telefones, receptores, livros e anotações. 

Será eliminado, também, o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.
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Língua Portuguesa

A partir da leitura feita, a fonte de energia de que trata o texto 
pode ser caracterizada como:

(A) barata
(B) escassa
(C) perigosa
(D) antiquada

01Questão

no lixo, uma fonte de energia Para o futuro

Depois de uma alta de mais de 50% nas contas de luz no ano passado, vale quase tudo para economizar. Até mesmo investir 
em lixo. Já existem cidades no país que planejam gerar sua própria energia a partir de matéria orgânica (lixo, resíduos agrícolas 
e dejetos animais). Em Curitiba, um projeto-piloto prevê não apenas o uso de lixo urbano, mas também do próprio esgoto. 

A multiplicação de projetos não é à toa. O biometano, com poder calorífico igual ao do gás natural, permitiria gerar até 
37 milhões de megawatts (MW) por ano de energia, pouco mais de um terço da energia gerada por ano pela usina de Itaipu.

− A geração de energia em usinas de biogás tem baixo custo, e há abundância de matéria-prima. Pode-se, além de aliviar 
a conta de luz, reduzir o lançamento de dejetos em rios e a emissão de gases do efeito estufa − afirmou Cícero Bley Júnior, 
presidente da Abiogás (Associação Brasileira de Biogás e Biometano).

Essa fonte, no futuro, poderia representar até 12% da matriz energética brasileira, contra o patamar atual de 0,05%. 
Representantes do setor pretendem levar ao Ministério de Minas e Energia uma proposta para um Programa Nacional de 
Biogás e Biometano. Segundo Bley Júnior, o país já tem a tecnologia necessária:

− Uma política nacional poderá incentivar o surgimento de novos fabricantes de usinas de biogás, de biodigestores e 
componentes, gerando mais investimentos e empregos.

O estudo estima que um projeto de biogás para produção de 1 MW custa R$ 2,5 milhões, um patamar vantajoso em 
relação ao de outras fontes de energia, como microcentrais hidrelétricas, por exemplo.

Ramona Ordonez
Adaptado de O Globo, 21/02/2016.

5

10

Texto 1

De acordo com as regras ortográficas, todas as palavras 
proparoxítonas são acentuadas. Uma palavra acentuada no 
texto em função dessa regra é:

(A) já
(B)  país
(C) prevê
(D) orgânica

03Questão

Depois de uma alta de mais de 50% nas contas de luz no ano 
passado, vale quase tudo para economizar. Até mesmo investir 

em lixo. (l. 1-2)

A frase destacada acima está separada da anterior por um 
ponto-final, mas, em seu lugar, poderia ter sido usada uma 
vírgula. Em relação ao conteúdo do trecho sublinhado, o uso 
do ponto colabora para expressar ideia de:

(A) ênfase
(B) retificação
(C) informalidade
(D) generalização

02Questão

Já existem cidades no país (l. 2)

O verbo “existir” concorda com o termo sublinhado, porque 
este tem a função de:

(A) aposto
(B) sujeito
(C) predicado
(D) objeto indireto

05Questão

Em Curitiba, um projeto-piloto prevê não apenas o uso de lixo 
urbano, mas também do próprio esgoto. (l. 3)

Nesta frase, os elementos sublinhados estabelecem uma 
relação de sentido que pode ser definida como:
(A) causal 
(B) aditiva
(C) opositiva
(D) temporal

06Questão

Uma fala relatada na notícia em discurso direto está 
exemplificada no seguinte trecho:

(A) A multiplicação de projetos não é à toa. (l. 4)
(B) Representantes do setor pretendem levar ao Ministério de  
     Minas e Energia uma proposta (l. 10)
(C) Segundo Bley Júnior, o país já tem a tecnologia necessária: 
     (l. 11)

(D) − Uma política nacional poderá incentivar o surgimento de  
      novos fabricantes (l. 12)

04Questão
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Língua Portuguesa ConheCimentos gerais e do muniCíPio

Em 1970, começaram a se estabelecer novas relações de 
produção e trabalho em Tanguá, ocasionadas pelo seguinte 
fato histórico ocorrido no município:

(A) fechamento da usina de açúcar
(B) intervenção do governo estadual
(C) construção de uma estação ferroviária
(D) criação do Parque Florestal do Barbosão

15Questão

Como membro da Mesa Diretora, o 2º secretário tem a 
responsabilidade de:

(A) promulgar leis, na ausência do prefeito 
(B) declarar extinto o mandato de um parlamentar, se necessário
(C) ordenar as despesas da Assembleia, nos casos previstos  
      em lei
(D) ler trecho da Constituição Federal, no início de cada sessão  
     ordinária

13Questão

Com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Tanguá, responda às questões 13 e 14.

A indicação das lideranças parlamentares aos vereadores é 
prerrogativa da seguinte organização:

(A) partidos políticos
(B) secretarias da prefeitura
(C) comissões permanentes 
(D) associações de moradores

14Questão

Será concedida licença-prêmio de três meses ao servidor que 
tiver o exercício ininterrupto de suas atividades pelo período de:

(A) 3 anos
(B) 4 anos
(C) 5 anos
(D) 6 anos

11Questão

Para efeito de ajustes geográficos, o território de Tanguá só 
poderá sofrer alterações em seus limites com o município de:

(A) Maricá
(B) Itaboraí
(C) Rio Bonito
(D) Saquarema

12Questão

Com base na Lei Orgânica Municipal de Tanguá, 
responda às questões 11 e 12.O biometano, com poder calorífico igual ao do gás natural, 

permitiria gerar até 37 milhões de megawatts (l. 4-5)

O trecho sublinhado tem o objetivo de apresentar uma:

(A) suposição
(B) conclusão
(C) indagação
(D) explicação

07Questão

Considerando o sentido global da charge, um problema e 
uma solução estão representados, respectivamente, pelas 
seguintes palavras:

(A) enigma e lixo
(B) lixo e recicla
(C) recicla e devoro
(D) devoro e enigma

08Questão

A forma verbal devoro indica um fato presente e tido como 
certo de acontecer. Para expressar uma ação futura e provável, 
o verbo "devorar" pode ser escrito assim:

(A) devorei 
(B) devorava
(C) devoraria
(D) devorarei

10Questão

Na frase dita pela personagem, predomina a função apelativa 
da linguagem, que tem como finalidade principal:

(A) expressar uma opinião alheia
(B) indicar o sentido de uma palavra
(C) modificar a ação do interlocutor
(D) informar sobre um fato conhecido

09Questão

Texto 2

ciep113waldickpereira.blogspot.com.br
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Atendendo ao previsto em lei complementar federal, a União, 
o estado fluminense e o município possuem a seguinte 
competência comum:

(A) criar distritos industriais
(B) fiscalizar tarifas públicas    
(C) fomentar a produção agropecuária
(D) definir estrutura de órgãos da administração

22Questão

O registro, a guarda, a captura e a vacinação de animais são 
obrigação da seguinte esfera organizativa:

(A) União
(B) estado
(C) município
(D) sociedade civil

23Questão

ConheCimentos esPeCífiCos

Com base na Lei Orgânica Municipal de Tanguá, 
responda às questões 21 a 30.

Art. 2º – O município de Tanguá, parte integrante da união 
indissolúvel da República Federativa do Brasil, tem como 
fundamentos:

I –  a autonomia;

II –  a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político;

VI – uma sociedade livre, justa e solidária, isenta de arbítrio  
       e preconceitos.

Esse artigo faz parte do Título da Lei Orgânica denominado:

(A) Da Organização Municipal
(B) Da Organização dos Poderes
(C) Da Ordem Econômica e Social
(D) Dos Princípios e Direitos Fundamentais

21Questão

A autorização para realização, pela prefeitura, de empréstimo 
ou de crédito interno ou externo, de qualquer natureza, é 
prerrogativa exclusiva da seguinte instância:

(A) Ministério Público
(B) Tribunal de Justiça
(C) Assembleia Legislativa
(D) Câmara de Vereadores

24Questão

InformátiCa

19Questão
No Microsoft Windows 7, para abrir uma nova aba nos 
navegadores Firefox e Chrome, utiliza-se o seguinte atalho: 

(A) CTRL + A
(B) CTRL + M
(C) CTRL + N
(D) CTRL + T

As informações que trafegam durante uma navegação pela 
Internet podem ser facilmente capturadas. Uma forma de 
garantir seu sigilo é o uso de criptografia, encontrada em sites 
que usam o seguinte recurso:

(A) https
(B) firewall
(C) antivírus
(D) antispyware

16Questão

No Microsoft Excel 2010, ao clicar nas guias “Dados” e “De 
Texto”, no grupo “Obter Dados Externos”, é possível importar 
dados a partir de arquivos de texto. Um tipo de arquivo de 
texto padrão para esse tipo de importação é:

(A) csv
(B) doc
(C) pdf
(D) docx

18Questão

O site do Google permite buscas por meio de uma expressão 
ou frase exata. Para isso, é preciso preencher a caixa de 
pesquisa com a expressão ou frase do seguinte modo:

(A) entre aspas
(B) entre colchetes
(C) seguida da função enter
(D) precedida do parâmetro exact:

17Questão

No Microsoft Word 2010, para mover o cursor para o início e  
para o final de um documento, utilizam-se, respectivamente, 
os seguintes atalhos:

(A) CTRL + U e CTRL + D

(B) CTRL + HOME e CTRL + END  

(C) CTRL + Page Up e CTRL + Page Down

(D) CTRL + Seta para cima e CTRL + Seta para baixo

20Questão
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Em correspondência oficial, para dirigir-se ao presidente da 
Câmara, utiliza-se o seguinte pronome de tratamento: 

(A) Vossa Alteza
(B) Vossa Santidade
(C) Vossa Excelência
(D) Vossa Magnificência

28Questão

Está sujeito a deliberação no Plenário, devendo ser 
acompanhado de justificação por escrito, o seguinte tipo de 
proposição:

(A) moção
(B) apostila 
(C) resolução
(D) requerimento

35Questão

A emenda colocada em lugar de um artigo, parágrafo, inciso 
ou alínea de um projeto é denominada:

(A) aditiva
(B) supressiva
(C) substitutiva
(D) modificativa

34Questão

A supervisão da redação das atas das sessões plenárias é 
responsabilidade do seguinte integrante da Câmara:

(A) presidente 
(B) 1º secretário
(C) 2º secretário 
(D) superintendente

32Questão

ConheCimentos esPeCífiCos

Manifestar-se sobre todas as matérias quanto ao aspecto 
legal é atribuição da seguinte comissão permanente:

(A) Constituição e Justiça
(B) Finanças e Orçamento
(C) Obras e Serviço Público
(D) Legislação Participativa

33Questão

A Câmara Municipal é composta pelo seguinte número de 
vereadores:

(A)   4
(B)   7
(C) 13
(D) 25

26Questão

O prazo para o envio à Câmara Municipal, pelo prefeito, da 
proposta de orçamento anual para o exercício vindouro está 
estabelecido no seguinte documento:

(A) decreto-lei
(B) decreto legislativo
(C) lei complementar federal
(D) lei de diretrizes orçamentárias

25Questão

A regulamentação de uma lei é um ato administrativo de 
competência do prefeito, expedido pelo seguinte documento:

(A) portaria
(B) decreto
(C) contrato
(D) memorando

29Questão

Com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Tanguá, responda às questões 31 a 40.

Só é permitido remunerar o seguinte número máximo de 
sessões extraordinárias por mês: 

(A)   3
(B)   8
(C) 10
(D) 12

30Questão

As dúvidas levantadas em plenário pelos vereadores quanto à 
interpretação e à aplicação do Regimento são denominadas:

(A) questões de ordem
(B) recursos à mesa diretora
(C) requerimentos de inscrição
(D) pedidos de esclarecimento

31Questão

A liderança partidária só poderá ser exercida por partidos 
políticos ou blocos parlamentares que tenham o seguinte 
número mínimo de vereadores:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

36Questão

A remuneração do vice-prefeito não pode ultrapassar o 
seguinte percentual máximo daquela estabelecida para 
o prefeito:

(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 90%

27Questão
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Nas comissões permanentes, a deliberação sobre relatório 
final apresentado pelo relator será aprovada pela seguinte 
quantidade de vereadores:

(A) maioria
(B) um terço
(C) totalidade  
(D) dois terços

38Questão

Quando não há Ordem do Dia, e são dispensadas a leitura 
da Ata e a verificação da presença, tem-se uma sessão do 
seguinte tipo:

(A) solene
(B) ordinária
(C) itinerante
(D) extraordinária

39Questão

O pronunciamento por escrito de uma comissão permanente 
sobre matéria que foi regimentalmente distribuída a ela é 
denominado: 
(A) ata
(B) ofício
(C) parecer
(D) emenda

37Questão

Um instrumento de exclusiva competência da Câmara, sem a 
necessidade da sanção do prefeito e com efeito externo, é:

(A) ato executivo
(B) projeto de lei
(C) medida provisória
(D) decreto legislativo

40Questão

ConheCimentos esPeCífiCos




