
concurso público

001. Prova objetiva

analista legislativo

�  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 transcorrida 1 hora do tempo de duração da prova.
�  Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
�  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.

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 04.

Estônia tem governo quase 100% digital

A menor das três repúblicas bálticas, a Estônia é hoje con-
siderada um dos grandes laboratórios do mundo em matéria 
de digitalização e transparência de dados. Lá, apenas três ser-
viços ligados ao governo ainda demandam a presença física 
de seus cidadãos. Casamentos, divórcios e transferências de 
titularidade de um imóvel ainda requerem uma testemunha 
j uramentada. Todo o resto pode ser feito pela internet, incluindo 
criar uma conta em banco, abrir uma empresa ou até mesmo 
escolher representantes políticos.

Dos 1,3 milhão de estonianos, 99% possuem uma espécie 
de RG digital, um documento com um chip que lhes garante 
acesso a mais 500 serviços do governo, incluindo acesso ao 
sistema de saúde e ao transporte público.

Primeiro a vantagem. O sistema, de fato, torna todos os 
processos públicos muito mais rápidos. Na Estônia, é possível 
abrir uma empresa em impressionantes 15 minutos. Uma conta 
em banco leva um pouco mais de tempo: 24 horas. Sem con-
tar o acesso ao amplo sistema de benefícios estatais. A saúde 
é p ública, o transporte é grátis e, com o documento digital, o 
g overno subsidia até a compra de medicamentos na farmácia – 
o benefício pode chegar a 50%.

Agora, a desvantagem. Todas as vezes que um estoniano 
saca seu RG digital para um serviço, ele registra a movimen-
tação na rede estatal, que passa a ter a posse da informa-
ção. Além disso, em tese, qualquer cidadão pode consultar 
os dados de outro estoniano, mediante solicitação prévia e 
intermediação do governo.

O Estado* acompanhou a consulta no perfil do primeiro 
m inistro da Estônia, Jüri Ratas. Viu seus três imóveis, onde 
e stão e quanto custam. “Está tudo aqui, é só consultar”, afirma 
a funcionária do governo digital da Estônia, Harle Pihlak. Assun-
to polêmico? Não para os locais. Segundo o cientista de com-
putação Edilson Osorio, que mora há dois anos naquele país, 
os estonianos não se preocupam com a privacidade, mas “os 
e strangeiros ficam ressabiados com tanta exposição”.

(Renato Jakitas. O Estado de S. Paulo, 01.03.2020. Adaptado)

* Jornal o Estado de S.Paulo.

01. É correto afirmar que o texto selecionado

(A) tem por objetivo destacar aspecto inovador da socie-
dade estoniana no que concerne à aplicação da infor-
mática a serviço da vida pública.

(B) esclarece que uma das desvantagens do sistema 
implantado é o acesso livre e sem entraves que um 
cidadão pode ter aos dados de outro cidadão.

(C) evidencia a validade do sistema digital, visto que, 
apesar da relutância de funcionários, a imprensa 
pôde acessar informações pessoais sobre o primeiro 
ministro.

(D) informa que parte significativa dos estonianos possui o 
RG digital, por ora, restrito aos serviços de tramitação 
de documentos oficiais.

(E) aponta vantagens do sistema digital que autoriza, 
em questão de minutos, a entrada de novos clientes 
na rede bancária do país.

02. No último parágrafo do texto, em – … os estonianos não 
se preocupam com a privacidade, mas “os estran-
geiros ficam ressabiados com tanta exposição” –, o 
trecho destacado pode ser substituído, em conformidade 
com as ideias do texto e com a regência verbal e nominal 
padrão, por

(A) desdenham a privacidade, mas “os estrangeiros 
ficam desconfiados a tanta exposição”.

(B) são indiferentes da privacidade, mas “os estrangei-
ros ficam cismados com tanta exposição”.

(C) não dão importância à privacidade, mas “os estran-
geiros ficam receosos de tanta exposição”.

(D) não negligenciam com a privacidade, mas “os 
e strangeiros ficam incomodados de tanta exposição”.

(E) não valorizam a privacidade, mas “os estrangeiros 
ficam alheios a tanta exposição”.

03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal 
estabelecida pela norma-padrão.

(A) Na Estônia, podem haver alguns serviços esta-
tais que, por um bom tempo, ainda demandarão a 
p resença física dos cidadãos.

(B) Na menor das três repúblicas bálticas, gasta-se 15 
minutos para se abrir uma empresa e 24 horas para 
uma conta bancária.

(C) No perfil do primeiro ministro, consta os três imóveis 
que lhe pertencem, o valor e onde se localizam.

(D) Com uma solicitação prévia, a qual devem ser obtida 
nos órgãos públicos, é possível consultar todo tipo 
de informação.

(E) Do total de habitantes do país, 99% possuem uma 
espécie de RG digital com o qual têm direito a vários 
benefícios.

04. Considere a frase elaborada a partir das ideias do texto.

Entre as diversas facilidades com que os estonianos 
podem contar, o país oferece aos estonianos trans-
porte gratuito. Quanto a tratamento médico, o governo 
tem incluído tratamento médico entre os benefícios 
disponíveis para a população e, tratando-se de quase 
50% de economia,  geralmente garante a economia 
de quase 50% para quem precisa de remédios.

De acordo com as regras de emprego e de colocação dos 
pronomes estabelecidos pela norma-padrão, as expres-
sões destacadas na frase podem ser substituídas por

(A) oferece-lhes ... tem incluído-o ... a garante

(B) oferece-lhes ... o tem incluído ... a garante

(C) oferece-lhes ... o tem incluído ... lhes garante

(D) os oferece ... tem incluído-o ... lhes garante

(E) os oferece ... o tem incluído ... garante-lhes
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06. No último parágrafo do texto, a narradora

(A) prevê que as mulheres, em nosso país, viriam a se 
sobrepor aos homens na carreia das letras.

(B) supõe que as mulheres que escreviam diariamente 
nesses cadernões eram tímidas e recatadas.

(C) ratifica que, no mundo das letras, sempre inexistiu a 
discriminação entre homens e mulheres.

(D) lamenta que não haja mais exemplares desses 
c adernões que fizeram parte da vida doméstica 
das mulheres.

(E) conclui que os cadernões evidenciam as primeiras 
experiências femininas no mundo das letras, tradi-
cionalmente masculino.

07. Assinale a alternativa correta a respeito do termo desta-
cado no trecho do texto.

(A) ... elas podiam escrever seus pensamentos e estados 
d’alma (em prosa e verso) nos diários... (1o parágra-
fo): indica causa.

(B) ... sequer em guardar segredos, que segredo de 
mulher casada só podia ser bandalheira. (1o pará-
grafo): introduz uma justificativa.

(C) ... ousavam escrever alguma lembrança ou uma 
confissão que se juntava na linha adiante... (1o pará-
grafo): indica finalidade.

(D) Me lembro da capa dura, recoberta com um tecido 
de algodão preto. (2o parágrafo): indica comparação.

(E) ... era menina quando via minha mãe recorrer a 
esse caderno... (2o parágrafo): introduz um evento 
hipotético.

08. Assinale a alternativa correta de acordo com a norma-
-padrão da língua portuguesa.

(A) Os diários, em cujas capas traziam imagens românti-
cas, eram muito apreciados pelas mocinhas da época.

(B) Nas páginas dos cadernões, cujo o valor das com-
pras era registrado minuciosamente, também havia 
lembranças e confissões.

(C) No tempo presente, onde se relembra de sua mãe, 
a narradora a descreve manuseando um desses 
antigos cadernos.

(D) O cadernão do dia a dia, companheiro inseparável 
das mulheres casadas, era onde jamais se deveriam 
anotar segredos.

(E) Existia o caderno da avó Belmira, guardado com 
muito carinho, ao qual a mãe da narradora admirava 
a escrita caprichosa e a escolha dos poemas.

Leia o texto de Lygia Fagundes Telles para responder às 
questões de números 05 a 08.

No princípio era o caderno

Quando mocinhas, elas podiam escrever seus pensa-
mentos e estados d’alma (em prosa e verso) nos diários de 
capa acetinada com vagas pinturas representando flores ou 
pombinhos brancos levando um coração no bico. Nos diá-
rios mais simples, cromos coloridos de cestinhos floridos ou 
crianças abraçadas a um cachorro. Depois de casadas, não 
tinha mais sentido pensar sequer em guardar segredos, que 
segredo de mulher casada só podia ser bandalheira. Restava 
o recurso do cadernão do dia a dia, onde, de mistura com os 
gastos da casa cuidadosamente anotados e somados no fim 
do mês, elas ousavam escrever alguma lembrança ou uma 
confissão que se juntava na linha adiante com o preço do pó 
de café e da cebola.

Minha mãe guardava um desses cadernos que pertence-
ra à minha avó Belmira. Me lembro da capa dura, recoberta 
com um tecido de algodão preto. A letrinha vacilante, bem 
desenhada, era menina quando via minha mãe recorrer a 
esse caderno para conferir uma receita de doce ou a receita 
de um gargarejo. “Como mamãe escrevia bem! – Observou 
ela mais de uma vez. – Que pensamentos e que poesias, 
como era inspirada!”.

Vejo nas tímidas inspirações desse cadernão (que se 
perdeu num incêndio) um marco das primeiras arremetidas 
da mulher brasileira na chamada carreira de letras – um ofício 
de homem.

(A disciplina do amor. Rocco, 1998.)

05. Pelas ideias apresentadas, é correto afirmar que o texto é

(A) poético, por conta da linguagem prolixa empregada 
pela narradora e do caráter estritamente ficcional 
dos eventos relatados.

(B) confessional, pois a narradora recorda e analisa 
situações constrangedoras vivenciadas durante 
sua infância.

(C) de depoimento, já que o relato e a consequente re-
flexão sobre os eventos ocorridos estão associados 
a experiências da própria narradora.

(D) de crítica, uma vez que a narradora lamenta o número 
restrito de novas escritoras no contexto literário atual.

(E) de cunho histórico, visto que a narradora determina, 
com base acadêmica, o período em que nasceu a 
literatura feminina em nosso país.
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MateMática e raciocínio Lógico

11. Na sequência: 40, 39, 38, 48, 58, 57, 56, 66, 76, 75, 74, 
84, 94, ... que foi construída com um padrão de formação, 
a diferença entre o 30o termo e o 24o termo é igual a

(A) 24.

(B) 25.

(C) 26.

(D) 27.

(E) 28.

12. Um concerto de bandas deve durar 6 horas e 30 minutos. 
A primeira banda a se apresentar tocará durante a quinta 
parte desse tempo. A segunda banda tocará durante a 
terça parte do tempo restante. A terceira banda tocará du-
rante a quarta parte do tempo restante e as duas últimas 
bandas dividirão igualmente o tempo restante. O tempo 
que a segunda banda tocará a mais que a última banda é

(A) 30 minutos.

(B) 28 minutos.

(C) 26 minutos.

(D) 24 minutos.

(E) 22 minutos.

13. Ao final de um ano, 9 funcionários arquivaram 252 proces-
sos em 10 horas de trabalho. Ainda faltam serem arqui-
vados 147 processos. Esse trabalho precisa ser realizado 
em 7 horas e meia. Supondo que a produtividade desses 
funcionários seja sempre igual e constante, o número de 
funcionários necessários para realizar esse serviço, exata-
mente nesse tempo, é

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

14. Em uma escola, há 8 professores de Língua Portuguesa 
e 5 de Inglês, mas 2 desses lecionam as duas disciplinas. 
Na mesma escola, há 8 professores de Matemática e  
6 professores de Ciências, mas 4 desses lecionam as 
duas disciplinas. Nessa escola, há 3 professores de  
História e 4 de Geografia, mas 3 desses lecionam as 
duas disciplinas. Há também 2 professores de Educação 
Física e 2 professores de Artes. Em um dia, faltaram a 
terça parte dos professores que lecionam apenas Língua 
Portuguesa, a quarta parte dos professores que lecionam 
Matemática e Ciências e a metade dos professores que 
lecionam Geografia. O número de professores que esta-
vam na escola, nesse dia, é

(A) 21.

(B) 22.

(C) 23.

(D) 24.

(E) 25.

Considere o cartum de Alberto Montt para responder às 
questões de números 09 e 10.

(Revista Piauí. Agosto de 2018 – número 143.)

09. A expressão empregada em sentido figurado pelo 
personagem é

(A) “a convido”, podendo ser substituída por lhe proponho.

(B) “nos entregarmos a”, podendo ser substituída por 
refletirmos sobre.

(C) “romântico”, podendo ser substituída por sentimental.

(D) “hipnotizar”, podendo ser substituída por magnetizar.

(E) “bisbilhotice”, podendo ser substituída por novidade.

10. Eu proponho     você um jantar     luz de velas, 
quando ambos poderemos ficar     toa nos dedican-
do     descobrir as fofocas que circulam pelas redes 
sociais.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas da frase 
reescrita a partir do cartum devem ser preenchidas, 
respectivamente, por

(A) à ... à ... a ... à

(B) à ... à ... à ... a

(C) à ... a ... a ... a

(D) a ... a ... à ... à

(E) a ... à ... à ... a
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Utilize o desenho a seguir para responder às questões de 
números 15 e 16. A figura ABCD é um retângulo. As medidas 
dos segmentos, em unidades de medidas, são:

AB = 9; BC = 20; DH = 3; DE = 4; BF = 5; BG = 12

A

B

D

C

F H

E

G

Fora de escala

15. Suponha que sejam retirados do retângulo os triângulos 
BFG e DEH. A razão entre a soma das áreas dos triângulos 
e a área do hexágono AFGCHE é igual a

(A) 0,15.

(B) 0,20.

(C) 0,25.

(D) 0,30.

(E) 0,35.

16. Se o contorno do hexágono AFGCHE fosse a represen-
tação de um percurso, e a unidade de medida fosse o 
quilômetro, esse percurso teria o comprimento igual a

(A) 52.

(B) 53.

(C) 54.

(D) 55.

(E) 58.

17. Uma afirmação equivalente à afirmação: Se o chão está 
liso ou o pneu está careca, então o carro escorrega, é

(A) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso 
ou o pneu não está careca.

(B) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso 
e o pneu está careca.

(C) Se o carro não escorrega, então o chão está liso e o 
pneu não está careca.

(D) Se o carro não escorrega, então o chão está liso ou 
o pneu está careca.

(E) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso 
e o pneu não está careca.

r a s c u n h o
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r a s c u n h o18. Os dados com o tempo gasto no primeiro atendimento em 
um centro de saúde foram tabelados de maneira a relacio-
nar o número de pessoas atendidas nesses tempos.

Tempo gasto no primeiro atendimento

1 minuto 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos

No pessoas 6 17 32 21 24

A média aritmética ponderada do tempo gasto no primeiro 
atendimento dessas pessoas é

(A) 3 minutos e 40 segundos. 

(B) 3 minutos e 24 segundos.

(C) 3 minutos e 15 segundos.

(D) 3 minutos e 12 segundos.

(E) 3 minutos e 6 segundos.

19. Para criar uma reserva financeira, Laura resolveu guardar 
dinheiro da seguinte maneira: depositava em um investi-
mento sempre 10% do que recebia de salário. O rendimento 
desse investimento era sempre de 1% ao mês sobre o 
saldo na conta (desconsidere os centavos). O salário de 
Laura era de 10 mil reais. Considerando que Laura reali-
zou 5 depósitos, nenhuma retirada, e que todo o processo 
desse investimento durou 6 meses, é correto admitir que  
o rendimento que Laura recebeu nesse tempo é de

(A) 110 reais.

(B) 145 reais.

(C) 151 reais.

(D) 184 reais.

(E) 212 reais.

20. Considere as afirmações e seus respectivos valores 
lógicos.

I. Se Paulo é a favor do projeto, então Roberto não é. 
VERDADEIRA.

II. Se Sócrates é a favor do projeto, então Tadeu é. 
VERDADEIRA.

III. Paulo não é a favor do projeto e Uriel é.  
FALSA.

IV. Virgílio é a favor do projeto e Tadeu é.  
FALSA.

V. Sócrates é a favor do projeto e Roberto é.  
VERDADEIRA.

A partir dessas informações é verdadeira a proposição:

(A) Se Virgílio não é a favor do projeto, então Paulo é.

(B) Se Uriel é a favor do projeto, então Virgílio é.

(C) Tadeu é a favor do projeto e Paulo é.

(D) Se Roberto é a favor do projeto, então Uriel é.

(E) Se Uriel não é a favor do projeto, então Tadeu não é.
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23. Sobre a acumulação de cargos públicos, é correto afirmar:

(A) a Constituição Federal veda qualquer acumulação 
remunerada de cargos públicos.

(B) podem ser acumulados dois cargos de professor, 
admitindo-se a incompatibilidade de horários.

(C) admite-se a acumulação remunerada de um cargo 
de professor com outro técnico ou científico, quando 
houver compatibilidade de horários.

(D) a proibição de acumular não se estende a empregos 
e funções, nem abrange a administração indireta.

(E) podem ser acumulados até três cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.

24. José Homônimo conduzia sua bicicleta quando, ao cru-
zar a via pública, foi atingido por uma ambulância da 
prefeitura local. Assinale a alternativa correta quanto à 
responsabilidade do Estado.

(A) Considerando a responsabilidade objetiva, é defeso 
ao Estado invocar causas excludentes ou atenuantes.

(B) O Estado responde mesmo diante de força maior.

(C) A culpa concorrente da vítima ou de terceiros não 
eximem o Estado da responsabilidade.

(D) Invocando a responsabilidade do motorista, o Estado 
deixa de responder pelo prejuízo causado à vítima.

(E) O Estado, que possui personalidade jurídica, res-
ponde pelo prejuízo causado à vítima, com direito de  
regresso contra o agente causador.

25. Em caso de prática de ato de improbidade por agente 
público, a Lei Federal no 8.429/92 prevê perda da função 
pública e a suspensão dos direitos políticos, que só se 
efetivam com

(A) o trânsito em julgado da sentença condenatória.

(B) a prolação da sentença condenatória.

(C) o recebimento da denúncia.

(D) a publicação da sentença condenatória.

(E) a antecipação de tutela.

LegisLação

21. A Constituição Federal, ao garantir aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à propriedade, estabelece que

(A) é garantido o direito de propriedade, ainda que não 
atendida a sua função social.

(B) a desapropriação por necessidade ou utilidade públi-
ca opera-se mediante justa e prévia indenização, a 
qual está dispensada no caso de desapropriação por 
interesse social.

(C) no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano.

(D) a pequena propriedade rural somente será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva.

(E) a propriedade urbana dos comprovadamente pobres 
não será objeto de penhora em razão da proteção 
conferida pelo instituto jurídico do bem de família.

22. Ao tratar do servidor público da administração autárqui-
ca, no exercício do mandato eletivo, a Constituição Fede-
ral estabelece que:

(A) no exercício de mandato eletivo estadual, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função.

(B) investido no mandato de Prefeito, será afastado do car-
go e perceberá a maior dentre as duas remunerações.

(C) investido no mandato de Vereador, havendo compa-
tibilidade de horários, ser-lhe-á facultado optar pela 
sua remuneração.

(D) investido no mandato de Vereador, não havendo 
compatibilidade de horários, perceberá a remunera-
ção do cargo eletivo.

(E) investido no mandato de Vereador, será afastado do 
cargo para o exercício de mandato eletivo, mas tem-
po de serviço será contado para efeitos de promoção 
por merecimento.
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29. Um usuário, realizando uma busca por meio do site www.
google.com.br, deseja localizar sites que contenham a 
palavra “Mogi” mas não contenham a palavra “Cruzes”.

Assinale a alternativa que contém o argumento de busca 
que deve ser utilizado no site.

(A) mogi .cruzes

(B) mogi +cruzes

(C) mogi /cruzes

(D) mogi *cruzes

(E) mogi -cruzes

30. Uma mensagem de e-mail, enviada e recebida com 
sucesso por meio do MS-Outlook 2010, em sua confi-
guração padrão, possuía os campos preenchidos con-
forme se vê a seguir.

De: alberto@mogimirim.gov.br
Para: barbara@mogimirim.gov.br
Cc: camila@mogimirim.gov.br
Cco: dario@mogimirim.gov.br
Assunto: elisa@mogimirim.gov.br

Camila (camila@mogimirim.gov.br), ao receber a mensa-
gem, clicou em responder a todos, e sua mensagem de 
resposta, automaticamente, passou a ter como destina-
tários, apenas

(A) alberto@mogimirim.gov.br e barbara@mogimirim.gov.br

(B) alberto@mogimirim.gov.br e dario@mogimirim.gov.br

(C) barbara@mogimirim.gov.br e dario@mogimirim.gov.br

(D) alberto@mogimirim.gov.br

(E) barbara@mogimirim.gov.br

noções de inforMática

26. Um usuário do MS-Windows 10, em sua configuração 
padrão, está com 3 janelas de aplicativos abertas. Para 
que esse usuário consiga visualizar a Área de Trabalho 
inteira, pode utilizar o atalho por teclado composto pela 
tecla Windows +

(A) A

(B) C

(C) D

(D) G

(E) H

27. A partir de um documento vazio do MS-Word 2010, em 
sua configuração padrão, um usuário executou as ações 
a seguir, na ordem especificada.

1 –  Digitou uma palavra.
2 –  Clicou em alinhar o parágrafo à direita e apertou a 

tecla Enter.
3 –  Digitou uma nova palavra e apertou a tecla Enter.
4 –  Clicou em centralizar o parágrafo.
5 –  Digitou uma nova palavra e apertou a tecla Enter.
6 –  Digitou uma nova palavra e apertou a tecla Enter.
7 –  Clicou em justificar o parágrafo.
8 –  Digitou uma nova palavra e apertou a tecla Enter.

Após todas as ações executadas, quantos parágrafos 
ficaram alinhados à direita?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

28. Observe a planilha a2 seguir, elaborada por meio do MS-
-Excel 2010, em sua configuração padrão, por um jorna-
lista que estava analisando pesquisas de opinião realiza-
das num determinado período de tempo.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve 
estar contida na célula C2, para que esta apresente o 
valor exibido na imagem.

(A) =SE("Sim";B2>50;"Não")

(B) =SE(B2>50;"Não";"Sim")

(C) =SE(B2<50;"Sim";"Não")

(D) =SE(B2>50;"Sim";"Não")

(E) =SE("Não";"Sim";B2>50)
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34. Quanto à organização de arquivos, um dos métodos  
bastante utilizados é o alfabético. Porém, quando há uma 
certa complexidade no arquivamento, os nomes podem 
ser associados a cores. O nome desse método padroni-
zado é

(A) iconográfico.

(B) mnemônico.

(C) variadex.

(D) rôneo.

(E) soundex.

35. O Programa 5S tem como principal objetivo ser um plano 
estratégico para que alguns aspectos fundamentais da 
organização comecem a apresentar melhorias rumo à 
qualidade total, além de provocar mudanças comporta-
mentais em todos os setores. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 
e Shitsuke são as palavras que formam os 5 S e vão se 
consolidando na organização. O 5o S, Shitsuke, existe 
quando os outros 4 foram incorporados por todas as  
pessoas. Em português esse senso é chamado de

(A) autodisciplina.

(B) padronização.

(C) limpeza.

(D) organização.

(E) utilização.

36. De acordo com o Manual de Redação da Presidência  
da República, a linguagem adequada às comunicações 
oficiais está presente em:

(A) Solicita-se à chefia desta Secretaria que proceda à 
análise dos documentos para que se possa dar con-
tinuidade às ações previstas no projeto de revisão 
das aposentadorias no prazo estipulado.

(B) Peço à chefia desta Secretaria que analise com o 
rigor de sempre os documentos enviados para que 
se dê continuidade às ações previstas no projeto de 
revisão de aposentadorias dentro do prazo.

(C) É imperioso que, diante de tantas demandas a que 
estamos expostos, as quais avolumam-se muitas 
vezes por atraso das instâncias superiores, esta  
Secretaria analise de forma compromissada e célere 
os documentos enviados dos quais dependemos 
para dar continuidade às ações que estão previstas 
no projeto destinado à revisão das aposentadorias 
no prazo estipulado.

(D) Cumpram-se os prazos e evitem-se dores de cabeça, 
uma vez que hão de existir interessados na tramita-
ção rápida de processos que lhes digam respeito e 
que certamente ainda carecem da análise desta  
Secretaria.

(E) Vimos mui respeitosamente solicitar à estimada  
chefia desta Secretaria, que tanto tem colaborado 
conosco em função das demandas que vão surgindo 
e se avolumando ao longo do tempo, e que o tem 
feito com probidade e respeito.

conhecimentos esPecÍficos

adMinistração

31. Nas duas últimas décadas, verificou-se uma grande evo-
lução com mudanças radicais nas competências exigi-
das, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
para os ocupantes de funções secretariais. Uma dessas 
competências é a de ser capaz de tomar decisões entre 
outras ações que são próprias da competência gerencial.  
Assinale uma atividade que se enquadra nessa compe-
tência.

(A) Coleta de informações.

(B) Registro de agendas.

(C) Seleção de correspondência.

(D) Assessoramento a gestores.

(E) Resolução de conflitos.

32. Para organizações que pretendem melhorar a sua perfor-
mance atingirem seus objetivos e otimizarem os resulta-
dos obtidos diariamente, é imprescindível que apliquem 
técnicas de gerenciamento das rotinas de trabalho. É im-
prescindível, também, que estabeleçam indicadores para 
medir o quanto se está atingindo os objetivos, cumprindo 
as metas e conseguindo alcançar ou superar seus resul-
tados. Os indicadores que medem o cumprimento dos 
objetivos são indicadores de

(A) eficiência.

(B) produtividade.

(C) lucratividade.

(D) eficácia.

(E) qualidade.

33. Uma das medidas mais tomadas pelas organizações 
atualmente é a solução informatizada para a gestão de 
documentos. Isso se deve em função da necessidade 
de redução de custos e da otimização dos processos 
permitida pelas novas tecnologias da informação. Uma 
das ferramentas mais utilizadas, possibilitada pelo apoio 
de softwares especializados e plataformas de gestão de  
documentos, é

(A) a Microfilmagem.

(B) o Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

(C) a Transformação Digital.

(D) o Fluxo de Trabalho Simplificado.

(E) a Automação Robótica de Processos.
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40. João da Silva, servidor público municipal de Mogi-Mirim, 
postulou junto ao Município a averbação de tempo de 
serviço preteritamente prestado, o que lhe foi deferido, 
tendo-lhe sido concedidos quatro quinquênios. Três anos 
mais tarde, João foi surpreendido pela ordem de revisão 
de contagem de tempo de serviço, de cancelamento dos 
quinquênios e de devolução de valores tidos por indevi-
damente recebidos. Considerando a situação hipotética 
narrada, assinale a alternativa correta.

(A) A decisão administrativa é correta, pois ao Município 
é facultada a revogação de atos inconvenientes ou 
inoportunos.

(B) A decisão pode ser imposta ao servidor, porque a  
administração pode anular seus próprios atos quando 
eivados de ilegalidade.

(C) A decisão administrativa é legal, porque fundada no 
poder de autotutela da Administração Pública.

(D) O exercício do poder de autotutela administrativa  
deveria ter sido precedido de processo administrativo.

(E) A decisão é correta, porque a exigência de processo 
pode ser mitigada pelo risco de lesão ao erário público.

41. No tocante ao tema “Organização do Estado”, assinale a 
alternativa que corresponde ao regramento constitucio-
nal sobre a matéria.

(A) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal e pelos sistemas de controle do 
Poder Executivo Municipal, mediante controle exter-
no, na forma da lei.

(B) O controle externo da Câmara Municipal de Mogi-
-Mirim será exercido com o auxílio dos Tribunais  
de Contas do Estado e pelo Conselho de Contas do 
Município.

(C) A decisão do Tribunal de Contas que julgar as con-
tas anuais do Prefeito, só deixará de prevalecer por 
decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.

(D) É vedada a criação de Tribunais de Contas Munici-
pais, mas admite-se a criação de órgãos de Contas 
nos Municípios.

(E) As contas dos Municípios ficarão à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade.

37. Conforme o Manual de Redação da Presidência da  
República, quanto aos atributos da redação oficial, é  
correto afirmar que a linguagem dos documentos oficiais 
deve primar pela

(A) clareza e precisão, embora isso seja alcançado, na 
maioria das vezes, com a linguagem subjetiva.

(B) coesão e coerência, embora não precise valer-se da 
formalidade para expressar as ideias.

(C) formalidade e padronização, embora admita, em  
várias situações, ambiguidades e imprecisões.

(D) objetividade e uso da norma-padrão, embora formas 
coloquiais estejam sendo cada vez mais aceitas.

(E) objetividade e clareza, embora não precise ser neces-
sariamente árida e contrária à evolução da língua.

LegisLação

38. Assinale a alternativa que está em consonância com o 
disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Bra-
sileiro (Lindb).

(A) Os Tribunais de Contas não decidirão com base em 
valores jurídicos abstratos.

(B) Os órgãos da administração direta não podem justi-
ficar suas decisões com valores jurídicos abstratos.

(C) As decisões de qualquer instância do Poder Judiciá-
rio podem ser baseadas exclusivamente em valores 
jurídicos abstratos.

(D) A decisão que na esfera administrativa decretar a  
invalidação de contrato deverá indicar, ainda que de 
modo implícito, suas consequências administrativas.

(E) A decisão controladora que decretar a invalidação 
de processo administrativo deverá indicar de modo 
expresso ou implícito suas consequências jurídicas.

39. De acordo com o artigo 11 da Lei Complementar Federal 
no 95, de 26 de fevereiro de 1998, as disposições norma-
tivas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógi-
ca. Para esse propósito, faz-se necessário o atendimento 
a seguinte norma:

(A) para a obtenção de precisão, construir as orações na 
ordem direta, priorizando o neologismo.

(B) para a obtenção de clareza, usar os recursos de  
pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de 
caráter estilístico.

(C) para a obtenção da precisão, priorizar o uso de  
expressões locais ou regionais.

(D) para a obtenção da precisão, evitar siglas consagra-
das pelo uso.

(E) para a obtenção de clareza, priorizar o uso de pala-
vras e expressões em seu sentido técnico.
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LegisLação MuniciPaL

44. Sobre o processo legislativo de elaboração de emendas 
à Lei Orgânica do Município de Mogi-Mirim, assinale a 
alternativa correta.

(A) A proposta de emenda será votada em dois turnos e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, em ambos os casos.

(B) A Lei Orgânica do Município de Mogi-Mirim poderá 
ser emendada mediante proposta de dez por cento 
dos eleitores do Município.

(C) A matéria constante de proposta de emenda rejei-
tada poderá ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa se subscrita dois terços do eleito-
rado do Município.

(D) A matéria constante de proposta de emenda havida 
por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa se subscrita por três 
quintos dos Vereadores.

(E) A emenda à Lei Orgânica será promulgada pelo  
chefe do Poder Executivo Municipal, com o respec-
tivo número de ordem.

45. Considerando a disciplina conferida pela Lei Orgânica do 
Município de Mogi-Mirim para os servidores municipais, 
assinale a alternativa correta.

(A) O regime jurídico único dos servidores do Município 
de Mogi-Mirim é o estatutário.

(B) Os cargos, empregos e funções públicas da Admi-
nistração, de quaisquer dos Poderes do Município, 
podem ser preenchidos por estrangeiros.

(C) A criação e a extinção dos cargos da Câmara  
Municipal dependerão de projeto de lei de iniciativa 
do Prefeito.

(D) O servidor público municipal não poderá ser diretor de 
empresa que realize contrato com o Município, salvo 
quando o contrato obedecer à cláusula uniforme.

(E) O servidor público do Município, eleito para ocupar 
cargo em sindicato da categoria, deve ser afastado 
de suas funções durante o tempo em que durar seu 
mandato.

42. Nos termos da Constituição Federal, a soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos. Sobre o tema, é 
correto afirmar:

(A) a capacidade eleitoral passiva consiste em forma de 
participação da pessoa na democracia representa-
tiva, por meio da escolha de seus mandatários.

(B) o voto, além de ser um direito público subjetivo, é fun-
ção política e social de soberania popular na demo-
cracia representativa.

(C) a cassação de direitos políticos é possível nos casos 
de improbidade administrativa.

(D) o fato de o Chefe do Poder Executivo não poder ser 
candidato a um terceiro mandato sucessivo é hipóte-
ses de inelegibilidade absoluta.

(E) a personalidade é característica essencial do direito 
de voto, a qual só pode ser outorgada por procuração, 
nas situações excepcionais previstas em lei comple-
mentar.

43. Assinale a alternativa que corresponde à disciplina cons-
titucional dirigida às Câmaras Municipais.

(A) Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixa-
dos por lei de iniciativa do Presidente da Câmara 
Municipal.

(B) O subsídio dos Vereadores será fixado por lei de ini-
ciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

(C) O total da despesa com a remuneração dos Verea-
dores não poderá ultrapassar o montante de dez por 
cento da receita do Município.

(D) A Constituição Federal fixa o limite máximo para a 
composição das Câmaras Municipais e para o subsí-
dio dos Vereadores.

(E) Constitui crime de responsabilidade do Presidente 
da Câmara Municipal enviar repasses a menor em 
relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.



13 CMMI1901/001-AnLegislativo

contabiLidade/coMPras

48. No que tange ao cumprimento da Lei no 8.666/93, o admi-
nistrador público, ao identificar a lentidão no cumprimento 
de um determinado contrato, e que, portanto, leva a  
Administração a comprovar a impossibilidade da conclu-
são da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados, deverá, no caso,

(A) indicar a rescisão do contrato.

(B) autuar o prestador de serviços.

(C) solicitar um adendo ao contrato, informando a conse-
quência do atraso.

(D) cobrar o prestador na aceleração da referida obra de 
forma a alcançar o cronograma físico financeiro.

(E) congelar os pagamentos ao fornecedor até o cumpri-
mento do prazo.

49. Segundo a Lei no 4.320/64, as transferências que se des-
tinem a empresas públicas ou privadas de caráter indus-
trial, comercial, agrícola ou pastoril são consideradas

(A) operações de mútuo.

(B) fundo perdido.

(C) subvenções sociais.

(D) subvenções econômicas.

(E) aplicações de recursos.

50. Uma empresa industrial adquiriu uma máquina pelo  
valor de R$ 500.000,00, pagando em moeda corrente à 
vista o equivalente a 50% valor da compra, com 10% de 
desconto. O fornecedor da máquina aceitou que o 50% 
restantes fossem pagos com uma duplicata de clientes. 
Com isso, pode-se afirmar que o ativo da empresa

(A) aumentou em R$ 450.000,00.

(B) aumentou em R$ 25.000,00.

(C) diminuiu em R$ 250.000,00.

(D) diminuiu em R$ 225.000,00.

(E) aumentou em R$ 225.000,00.

46. Quanto aos atos administrativos de competência do  
Prefeito do Município de Mogi-Mirim, é correto afirmar 
que

(A) o Prefeito expedirá portaria para proceder à permis-
são de uso de bens municipais.

(B) a admissão de servidores, para serviços de caráter 
temporário, opera-se por meio da expedição de  
decreto do Prefeito.

(C) o Prefeito expedirá decreto para proceder a nomea-
ção de comissões para organizar eventos ou estu-
dos, bem como para sindicâncias.

(D) a portaria expedida para o provimento e a vacância 
de cargos públicos é ato administrativo passível de 
delegação pelo Prefeito.

(E) o Prefeito expedirá decreto para a abertura de sindi-
cância e de processos administrativos.

47. Nos termos do artigo 2o do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mogi-Mirim, a Câmara tem funções legisla-
tivas, exerce fiscalização externa, financeira e orça-
mentária, de controle e assessoramento, dentre outras 
atribuições constitucionais. Sobre o tema, assinale a  
alternativa correta.

(A) A função de controle é de caráter político-administra-
tivo e pode ser exercida sobre os agentes adminis-
trativos sujeitos à ação hierárquica.

(B) A função de fiscalização externa compreende o 
acompanhamento das atividades financeiras do  
Município.

(C) A função de assessoramento consiste em impor  
medidas de interesse público ao Executivo.

(D) A função administrativa abrange a apreciação das 
contas do exercício financeiro, apresentadas pelo 
Prefeito.

(E) A função de controle pode ser exercida sobre Secre-
tários Municipais, mas não sobre Vereadores. 
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recursos HuManos

55. O conjunto de intervenções realizadas em uma organi-
zação para se atingir a eficácia organizacional e o bem-
-estar dos funcionários – chamado de Desenvolvimento 
Organizacional, ou simplesmente D.O. – envolve vários 
aspectos e ações. A ação que consiste em recolher ele-
mentos importantes à tomada de decisões, a fim de que 
os objetivos sejam atingidos, tem o nome de

(A) Feedback.

(B) Processos de renovação.

(C) Pesquisa-ação. 

(D) Confrontação.

(E) Consultoria de processo.

56. João Montana é técnico aeroespacial na organização 
“Aeronaves e Aeroplanos” e foi avisado de que seu  
desempenho será avaliado pelo seu chefe imediato. Seu 
chefe lhe disse que vai descrever por escrito as coisas 
que João faz em seu trabalho. Para cada uma dessas 
coisas, seu chefe vai observar se a atuação de João 
foi eficaz ou ineficaz, ou seja, vai dizer quais são seus 
pontos fortes e fracos. Essa forma de avaliação não leva 
em consideração os traços de personalidade, apenas os  
desempenhos, e tem o nome de método de

(A) comparações multipessoais.

(B) escalas gráficas.

(C) relatórios escritos.

(D) escolha forçada.

(E) incidentes críticos.

57. A empresa pública municipal “Águas e Afluentes” está 
prestes a ser privatizada. Em um diagnóstico promovido 
pela área de RH da empresa, constatou-se que seu corpo 
funcional mais estratégico tem algumas competências 
que precisam ser mais bem desenvolvidas. Essas com-
petências, diagnosticadas como falhas, estão no conjunto 
de elementos do comportamento, chamadas atualmente 
de soft skills.

Assinale a alternativa que contém duas dessas compe-
tências.

(A) Raciocínio lógico e solução de problemas.

(B) Conhecimento global e raciocínio lógico.

(C) Raciocínio espacial e solução de problemas.

(D) Comunicação e tolerância à diversidade.

(E) Atributos de liderança e conhecimento tecnológico.

51. Calcule o imposto de renda, o adicional de imposto de  
renda, bem como a contribuição social de uma empresa 
que está enquadrada no regime na apuração pelo Lucro 
Real, e que apurou num determinado trimestre um  
lucro tributável ajustado hipotético de R$ 1.500.000,00. 
Baseado nessas informações, assinale a alternativa que 
contenha o valor, em Reais, do imposto de renda e do 
adicional do imposto de renda, bem como da contribuição 
social sobre o lucro líquido para o referido trimestre.

(A) 489.600.

(B) 495.000.

(C) 504.000.

(D) 510.000.

(E) 570.000.

52. Das Contas do Governador do Estado e das Contas da 
Administração Financeira dos Municípios, de que trata a 
Lei Complementar Estadual no 709/93, o prazo para a 
Tribunal de Contas emitir um parecer sobre a prestação 
anual de contas da administração financeira dos Municí-
pios é até

(A) 30 dias da data de recebimento das contas.

(B) 90 dias da data de recebimento das contas.

(C) 90 dias da data de recebimento das contas.

(D) o último dia do primeiro semestre do ano seguinte ao 
do seu recebimento.

(E) o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento.

53. A empresa controlada, que receba do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, 
no último caso, aqueles provenientes de aumento de par-
ticipação acionária, é considerada, segundo a LC101/00, 
empresa.

(A) de capital misto.

(B) estatal dependente.

(C) subsidiada.

(D) controlada indiretamente.

(E) estatal independente.

54. Na repartição dos limites globais relativos a gastos com 
despesa total com pessoal impostos pela LC 101/00, no 
caso da esfera estadual, indique o percentual que é des-
tinado ao poder executivo.

(A) 33%

(B) 46%

(C) 49%

(D) 50%

(E) 60%
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58. Diferentemente do conceito de satisfação no trabalho, 
o conceito de comprometimento organizacional tem a 
ver com a forma como o trabalhador se relaciona com a  
organização, sua adesão às práticas organizacionais e 
se integra seu trabalho e suas ações para o alcance das 
metas e objetivos da organização em que atua. Um dos 
tipos de comprometimento é chamado de instrumental e 
refere-se ao fato de o funcionário

(A) acreditar que tem uma obrigação moral para estar 
naquela organização.

(B) se manter na organização em função das recompen-
sas que recebe.

(C) ter a crença de que deve permanecer na organiza-
ção em função das relações de autoridade.

(D) privilegiar os vínculos emocionais e afetivos com a 
organização.

(E) se sentir realmente parte integrante da organização, 
cumprindo todas as suas funções.

59. No Planejamento Estratégico, há duas ações fundamen-
tais: definir o que deve ser feito e como, com que recur-
sos fazer isso. Essas ações são, respectivamente,

(A) diagnóstico; metas.

(B) objetivos; metas.

(C) objetivos; planos.

(D) diagnóstico; objetivos.

(E) objetivos; controle.

60. Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, 
nos termos das normas constitucionais, pode-se dizer 
que é permitida

(A) a tríplice acumulação.

(B) a acumulação entre o cargo de professor e profissio-
nal da saúde.

(C) a acumulação entre o cargo de profissional da saúde 
com outro técnico ou científico.

(D) a acumulação de cargo de professor com outro téc-
nico ou científico.

(E) a acumulação mesmo que não haja compatibilidade 
de horários.




