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ANALISTA LEGISLATIVO - B
ANALISTA LEGISLATIVO - C 

  
 

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Cabedelo é nossa terra cheia de encanto e amor”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

INSTRUÇÕES:

 
 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB 
 

      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.





PÁGINA 03

PORTUGUÊS
Toda produção escrita apresenta fatores de contextualização que ancoram o texto em uma situação comunicativa. Feita a leitura do 
texto abaixo responda as questões de  a .01 04

O tom da velhice
Pardais são como cantores profissionais: Também têm momentos de auge e declínio em suas carreiras. Entre pássaros, é comum que o 
canto de um macho invasor sirva como alerta de perigo. Só que pardais mais velhos colocam menos banca usando o gogó que os mais 
novos. Cientistas descobriram isso, colocando trinta e cinco pardais para ouvir sons de rivais com dois ou dez anos de idade. As cobaias 
se mostraram preocupadas com ruídos dos jovens, se aproximando desta fonte sonora para investigá-los. A voz dos anciões, porém, não 
gerou a mesma comoção. O próximo passo é descobrir se ter um tom idoso afeta o  com as fêmeas.match
Fonte: Sessão Fatos. Edição 412, fevereiro/2020, pag. 14.Revista Superinteressante. 

1ª QUESTÃO
Considerando  em questão, avalie as proposições, assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso.o título do texto

(    ) apresenta pistas que norteiam seu objetivo discursivo, de forma geral, sobre a temática do texto. 
(    ) desempenha um papel prospectivo que colabora com as expectativas na formulação de hipóteses sobre os assuntos do texto.
(    ) é sobremaneira despistador, não favorecendo ao leitor qualquer pista na formulação da temática desenvolvida.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, F e V.

b) V, V e F.

c) F, F e V.

d) V, F e F.

e) F, V e V.

2ª QUESTÃO
Sobre o enunciado “Pardais são como cantores profissionais: também têm momentos de auge e declínio em suas carreiras”, é 
CORRETO afirmar que:

I- há uma comparação explícita na construção linguística, tendo em vista a aproximação de dois seres por alguma semelhança 

existente.

II- existe na elaboração discursiva, a figura prosopopeia, que atribui aos pardais linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres 

humanos.

III- há uma construção argumentativa na 2ª oração, justificando a oração.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) II.

e) III.

3ª QUESTÃO
Com relação ao tipo de registro empregado no enunciado “Só que pardais mais velhos colocam menos banca, usando o gogó que os 
mais novos”, é CORRETO afirmar:

I- A elaboração linguística do enunciado apresenta um registro formal, empregando termos, exclusivos da variedade culta. 

II- O enunciado foi construído com a utilização de termos coloquiais, para facilitar a compreensão do leitor. 

III- O texto é da esfera jornalistica, sendo necessária uma linguagem objetiva, clara e precisa.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) III.

CMC 2 0 2 0 -  ANAL I ST A L E G. -  B e  C



PÁGINA 04

CMC 2 0 2 0 -  ANAL I ST A L E G. -  B e  C

4ª QUESTÃO
No enunciado “A voz dos anciões, , não gerou a mesma comoção”, o termo em destaque foi usado como: porém

a) elemento de coesão que marca uma relação de conclusão, em relação a enunciados anteriores.

b) operador discursivo que introduz um argumento decisivo, apresentado como um acréscimo, com a intenção de dar um golpe final 

no argumento contrário.

c) elemento de coesão que marca uma relação de contrajunção, se contrapondo ao enunciado com orientação argumentativa contrária.

d) operador discursivo que marca uma relação de conjunção argumentativa.

e) elo de coesão que introduz uma explicação ou justificativa ao que foi dito anteriormente.

5ª QUESTÃO
Após a leitura do texto abaixo, do gênero “piada”, avalie as proposições, de modo a assinalar (V) para verdadeiro e (F) para falso.

Duas pessoas estavam discutindo sobre a pronúncia de uma certa palavra.
Um dizia:
- É pregunta!
O outro:
- O certo é progunta!
Ficaram nessa teima por algum tempo, até passar um homem com um livro na mão. Então resolveram tirar a dúvida com ele.
- Senhor! Sabe se é pregunta ou progunta que se fala?
Indagou um deles.
- Aí, vai depender da prenúncia. 
Respondeu o transeunte.
(Fonte: bentovsales.blogspot.com/2011/03/piadas-gramaticais).

(    ) O humor da piada se estabelece a partir dos aspectos referentes ao uso de variantes linguísticas da língua.
(    ) O teor do texto nos surpreende por ter como escopo a locução do terceiro interlocutor.
(    ) A linguagem da piada se enquadra como exemplo do nível vulgar, tendo em vista as limitações linguísticas dos interlocutores. 

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a)  d)  F, V e F.     V, F e F.     

b)  e)   V, V e F.V, F e V.     

c)   F, F e V.

6ª QUESTÃO
Analise as proposições sobre o poema a seguir, de Patativa do Assaré.

“A vida aqui é assim” de Patativa do Assaré.

Aquele povo que veve
Nas rua da capitá,
Não sabe o quanto padece
Os trabaiadô de cá.
Esse povo da cidade,
Que só veve de vaidade
Nunca foi agricurtô,
Uma roça não conhece,
Não sabe o quanto padece
O povo do interior.
Fonte: ASSARÉ, Patativa. . Petrópolis: Vozes, 1989, p. 81.Cante lá que eu canto cá

I- A estrofe expressa a riqueza poética transmitida em linguagem popular.

II- O poeta procura alcançar a alma do povo e a identificação de seu código de valores.

III- A estrofe resume uma visão de mundo que o sertanejo intui dividido entre a cidade e o campo.

A alternativa CORRETA é:

a) d)   I, II e III.  I apenas.         

b)  e)   I e II apenas.     III apenas.

c)   II e III apenas.



PÁGINA 05

Leia o texto abaixo, de modo a responder às questões de 07 a 11.

A invenção do horizonte

Deu-me uma angústia danada a notícia de que, num futuro próximo, muito próximo, teremos toda a literatura do mundo na tela do 

computador. Angústia duplicada. Primeiro, pela minha intolerância figadal a esta maquinazinha dos infernos. Segundo, pela suspeita 

de desaparecimento dos livros, esses calhamaços impressos, cheirando a novo ou a mofo, roído pelo uso ou pelas traças, mas que são 

uma gostosura viajá-los pelas trilhas das letras como quem explora um mundo mágico, tanto mais novo quanto mais andado.

Sem o gozo de um livro nas mãos, fico cego, surdo e mudo, fico aleijado, penso, torto, despovoado. Espiá-los enfileirados nas estantes, 

gordos e magros, novos e velhos, empaletozados e esfarrapados, cobertos de pó e de teias de aranha, essa visão me transporta para 

todos os mundos e para todas as idades [...]. 

As minhas mãos ficariam nuas e inúteis quando não pudessem mais sustentar um livro, que não fosse pela velhice dos dedos. Mesmo 

assim, eles estariam por ali, nas prateleiras, amontoados na mesa, espalhados pelo chão, sempre comungando com o meu tempo, meu 

espaço, minha vida. Eles são a expressão digital da minha alma [...].

Um livro não é um simples objeto, um amontoado de folhas impressas. Vai mais longe, intangivelmente longe. É corrimão, é degrau, é 

escada, é caminho, é horizonte. Por mais que sonhe a tecnologia, jamais será capaz de inventar um horizonte.
(MARACAJÁ, Robério . Campina Grande: Latus, 2014, p. 57.. Cerca de Varas

7ª QUESTÃO

Analise as proposições a seguir e coloque (V) para verdadeiro e (F) para Falso.

(    ) O texto expressa a sensibilidade extrema de um escritor e a luminosa percepção do real sobre um tema marcadamente pessoal.

(    ) O autor se insurge contra a irreversível chegada do progresso tecnológico, que rivaliza com o cultivo da experiência humana.

(    ) O processo de produção escrita do autor se estabelece ancorado numa percepção de uma implacável passagem do tempo e as 

implicações dela decorrentes.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, F e F.     

b) V, F e V.     

c)   F, V e V.     

d)   V, V e V.

e) F, V e F.

8ª QUESTÃO

A linguagem desempenha determinada função, de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de 

comunicação. Nesse sentido,  do texto é:a função predominante

a) Emotiva, tendo em vista a reflexão do autor sobre a extinção dos livros impressos, com o uso reincidente da 1ª pessoa e 

sentimentos expressos do autor.

b) Conativa, pois o locutário é posto em destaque e é estimulado pela mensagem.

c) Referencial, porque a intenção principal do autor é informar o leitor sobre a possível utilização do livro sob a tela de um 

computador.

d) Fática, uma vez que não há intenção alguma de interação com o leitor.

e) Poética, por se tratar de uma crônica poética, traduzindo os sentimentos do autor sobre a possibilidade da extinção do livro 

impresso.

9ª QUESTÃO

Com relação ao enunciado “Sem o gozo de um livro nas mãos, fico cego, surdo e mudo, fico aleijado, penso, torto, despovoado”, é 

CORRETO afirmar que:

a) persiste uma redundância viciosa que contraria a progressão discursiva.

b) há uma reiteração de traços semânticos, de forma, predominantemente, gradativa e coerente.

c) há uma repetição de termos sem nenhum acréscimo à intencionalidade discursiva.

d) há uma circularidade de ideias, que prejudica a progressão textual.

e) existe um aglomerado de palavras que não condiz com a unidade textual.
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PÁGINA 06

10ª QUESTÃO
Analise as proposições a seguir, sobre a construção do enunciado “Eles são a expressão digital da minha alma”:

I- A construção discursiva é metafórica, porque há um novo sentido no enunciado, que não lhe é comum ou próprio, resultante de 

uma intersecção entre dois termos.

II- O pronome pessoal “Eles” assume uma função sintática e, ao mesmo tempo, uma função referencial.

III- A construção linguística apresenta um predicado verbal por ser formada com um verbo significativo que é núcleo do predicado.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) d)   II.III.      

b) e)   I e II.I e III.      

c) I.

11ª QUESTÃO
Dado o enunciado “As minhas mãos ficariam nuas e inúteis quando não pudessem mais sustentar um livro, que não fosse pela velhice 
dos dedos”, analise as proposições relativas ao modo de organização dos períodos:

I- O período é composto por duas orações.

II- “Quando não pudessem mais sustentar um livro” é uma oração subordinada que indica o tempo de ocorrência do fato expresso na 

oração principal.

III- “Que não fosse pela velhice dos dedos” contém uma negativa justificada pelo uso imperfeito do subjuntivo.
 .
É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II e III.      d)   II.

b) e)   III.I e III.      

c) I e II.

12ª QUESTÃO
Leia a charge abaixo e, em seguida, analise as proposições.

Fonte: linguadinamica.wordpress.com.

I- O humor do texto é criado, a partir da exposição do próprio código usado pela “professora”, caracterizando o uso da 

metalinguagem.

II- A charge provoca humor, por conta do efeito de sentido, decorrente do equívoco estabelecido por Juca sobre a palavra “casos”.

III- O diálogo mantido no texto revela uma forma discursiva empregada no discurso direto, sem a explicitação do verbo de dizer. 

É CORRETO o que se afirmar em:

a) d)   II e III apenas.I e II apenas.      

b) I, II e III.       e)   II apenas.

c) I e III apenas.
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Leia o texto abaixo e responda o que se pede nas questões 13 e 14

Números e delongas

Há quem acredite que os números são eloquentes e prescindem de mais delongas. Esta é uma edição de números eloquentes. Como 
você verá, porém, o que está por trás deles é o que impressiona. Comecemos pela reportagem de capa. O tema é um país de 1 bilhão e 
300 milhões de pessoas – o mais populoso do planeta – cuja economia cresce espantosos dez pontos percentuais ao ano. Por trás desses 
números, é evidente, há uma revolução em andamento, uma imensa e abrangente revolução que abala a rotina, o pensamento e a 
tradição da misteriosa China [...].
Fonte: Ronny Hein. Diretor de Redação. , ano 14, nº 165, p.4, jan.2006.Caminhos da Terra

13ª QUESTÃO
Analise as proposições e, logo após, marque a alternativa CORRETA.

I- Vemos que os numerais podem desempenhar uma importante função persuasiva.

II- O excerto do texto enreda o leitor, a partir do título, dando aos numerais o papel central na busca do convencimento.

III-  No primeiro enunciado, o autor consegue se isentar da assertiva exposta, usando um verbo impessoal.

a) I e III apenas.

b) I e II apenas.

c) I, II e III.

d) I apenas.

e) II apenas.

14ª QUESTÃO
Dado o enunciado “Como você verá, o que está por trás deles é o que impressiona”, avalie as explicações quanto à sua estrutura, 
assinalando (V) para verdadeiro e (F) para Falso.

(    ) A expressão linguística “Como você verá” implica a participação cooperativa do leitor nas intenções pretendidas pelo autor.
(    ) Em “o que está por trás deles”, o pronome “eles” retoma o termo “números” num processo de coesão anafórico.
(    ) A expressão “o que impressiona” pode ser substituído sem alterar o sentido pelo termo “impressionante”.

 A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) F, V e F.

b) V, F e V.

c) F, V e V.

d) V, F e F.

e) V, V e V.

15ª QUESTÃO
Após a Leitura da quadrinha a seguir, analise as proposições com relação a esse gênero, assinalando (V) para verdadeiro e (F) para 
falso.

Até nas flores se vê
O destino e a sorte
Umas enfeitam a vida
Outras enfeitam a morte.

(    ) Há neste gênero o emprego de recursos sonoros, métrica e ritmo que enriquecem a coerência temática do texto.
(    ) Os mecanismos utilizados na formatação do gênero ampliam o significado das palavras, o que confere sentido ao texto.
(    ) Os dois últimos versos apresentam a figura de linguagem paradoxo.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) F, F e V.

b) V, F e V.

c) V, V e F.

d) F, V e F.

e) V, F e F.

PÁGINA 07
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PÁGINA 08

RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

a) VFFF     
b) FFFV     
c)   FFVF     
d)  FVFF
e)   FFFF 

17ª QUESTÃO
Recentemente, o Estado do Ceará enfrentou uma crise na segurança pública, após policiais militares realizarem motins para pedir 
reajuste salarial. No início da crise, o Presidente da República afirmou que iria autorizar o emprego das Forças Armadas para operação 
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado se, e somente se, o Governador daquele Estado solicitasse e a crise estivesse, de fato, 
atestando contra a incolumidade das pessoas e do patrimônio do Estado do Ceará. Sabendo que no dia 20 de fevereiro de 2020 foi 
publicada uma portaria onde o Presidente da República autorizava o emprego das Forças Armadas no Estado do Ceará, no período de 
21 a 28 de fevereiro de 2020, pode-se afirmar logicamente que:

a) a crise estava atestando contra a incolumidade das pessoas e do patrimônio do Estado do Ceará, mas o Governador do Ceará não 
solicitou o auxílio das Forças Armadas.

b) apesar do Governador do Ceará ter solicitado o auxílio das Forças Armadas, a crise não estava atestando contra a incolumidade das 
pessoas e do patrimônio do Estado do Ceará.

c) o Governador do Ceará solicitou o auxílio das Forças Armadas e a crise estava atestando contra a incolumidade das pessoas e do 
patrimônio daquele Estado.

d) ou o Governador do Ceará solicitou o auxílio das Forças Armadas ou a crise estava atestando contra a incolumidade das pessoas e 
do patrimônio daquele Estado.

e) a crise na segurança pública no Estado do Ceará terminou.

18ª QUESTÃO
Para organizar a festa de São João, uma determinada escola arrecadou dinheiro vendendo rifas. Sabendo que 1/7 do valor arrecadado 
foi gasto com decoração, 5/6 do que sobrou foi gasto com alimentação e que ainda restou R$230,00. A alternativa que corresponde ao 
valor total arrecadado pela escola com as rifas é:

a) R$1.610,00     
b) R$2.240,00     
c)    R$1.550,00    
d)   R$2.090,00
e)   R$1.120,00 

19ª QUESTÃO
Proposições que possuem a mesma tabela-verdade são chamadas de proposições logicamente equivalentes (ou simplesmente 

equivalentes). Qual das alternativas abaixo é uma equivalência lógica da proposição P (~P  ~Q)?→ ˄

a) Q     
b) P     
c)     ~Q     
d)   ~P

e)   ˅~P Q
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20ª QUESTÃO
O surto de coronavírus que atinge várias partes do mundo vem se 
tornando uma emergência de saúde pública no âmbito 
internacional e tem feito com que cientistas se dediquem a 
encontrar respostas às várias questões que envolvem esse vírus. 
Em um desses estudos, foi selecionado um grupo de 7.600 
pessoas que apresentavam pelo menos um dos principais 
sintomas da doença (febre, tosse e dificuldade de respirar). Os 
cientistas do referido estudo coletaram as seguintes 
informações:

· 900 pessoas apresentaram apenas tosse e febre;
· 1.024 pessoas apresentaram apenas tosse e dificuldade de 

respirar;
· 180 pessoas apresentaram apenas febre e dificuldade de 

respirar;
· Os que apresentaram apenas um sintoma, ao todo, são 1.336 a 

mais do que aqueles com os três sintomas.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que 
corresponde ao número de pessoas que apresentaram os três 
sintomas.

a) 2080
b) 3000
c) 180
d) 1522
e) 3416

21ª QUESTÃO

Considere A, B e C três proposições falsas. Qual o valor lógico 

da proposição D:[(A ~C)↔B]↔[(B ~A)→~B]?˅ ˄

a) D não tem valor lógico.      

b) Falso.       

c) Não é possível determinar o valor lógico de D.

d)   Verdadeiro. 

e)   D é verdadeiro e falso.

22ª QUESTÃO
De Volta Para O Futuro é um filme norte-americano de 1985 que 
conta a história de Marty McFly, um adolescente que volta no 
tempo até 1955. Nesse retorno, Marty conhece seus futuros pais 
no colégio e, acidentalmente, faz sua futura mãe ficar 
romanticamente interessada por ele. Marty deve consertar o 
dano na história fazendo com que seus pais se apaixonem e, com 
a ajuda do excêntrico Dr. Emmett Brown, encontrar um modo de 
voltar para 1985. Na tentativa de fazer com que seu pai tome 
coragem de convidar sua mãe para ir a um baile, Marty fala o 
seguinte para ele:

"Se você usar a sua mente, você pode fazer qualquer coisa".

Esta frase dita por Marty em um dos encontros com o seu pai 
mais novo se tornou uma das frases mais marcantes do filme. Do 
ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente a afirmação 
dita por Marty é:

a) Não use a mente e você não pode fazer qualquer coisa.
b) Não use a mente e você pode fazer qualquer coisa.
c) Use a mente ou você pode fazer qualquer coisa.
d) Use a mente e você não pode fazer qualquer coisa.
e) Não use a mente ou você pode fazer qualquer coisa .

23ª QUESTÃO

Classifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira 

(V) (F) ou falsa .

(    ) As proposições (p→q)→r e (p˄~r)→q são equivalentes.
(    ) A negação disjunta de duas proposições é comutativa.
(    ) A negação conjunta de duas proposições é comutativa.
(    ) A disjunção exclusiva de duas proposições p e q é 

equivalente à disjunção das proposições (p˅q) e ~(p˄q).

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de 

preenchimento dos parênteses.

a)        c)   e)    V, V, F e V. V, F, V e V.          F, V, V e F.    

b) V, V, V e F.        d)   F, V, V e V.    

  

24ª QUESTÃO

Severino, Antônio e Júlio são engenheiros de uma empresa.  

Atente às afirmações e responda o que se pede. 

· Severino não é o que trabalha há mais tempo na empresa.

· Severino trabalha nessa empresa há mais tempo do que 

Júlio.

Se as afirmações são verdadeiras, qual deles trabalha há menos 
tempo na empresa?

a) Severino.     

b) Júlio.      

c) Antônio.

d) Severino e Júlio.

e) Não é possível determinar quem trabalha há menos tempo na 

empresa.

25ª QUESTÃO

Abaixo, apresentam-se duas proposições verdadeiras seguidas 

de duas conclusões numeradas.

Proposições:

“Todo leão é um mamífero.”

“Alguns mamíferos são terrestres.”

Conclusões:

I- Todo leão é terrestre.

II- Alguns terrestres são mamíferos.

Assinale a alternativa CORRETA, que confirme relação lógica 

entre as proposições dadas e as respectivas conclusões.

a) Nenhuma conclusão segue logicamente das proposições 

acima.

b) Somente a conclusão I segue logicamente das proposições 

acima.

c) Apenas a conclusão II segue logicamente das proposições 

acima.

d) As conclusões I e II seguem logicamente das proposições 

acima.

e) É impossível determinar quais conclusões seguem 

logicamente das proposições acima.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Sobre o histórico constitucional brasileiro, julgue as assertivas abaixo e responda o que se pede.

I- Logo após a independência do Brasil, em 1822, D. Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte do país, cujos trabalhos 
foram encerrados em 1823, e deram origem à primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. 

II- A primeira Constituição republicana, de 1891, sob forte influência do pensamento de Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 
estabeleceu a independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III- A Constituição de 1937 impôs, dentre outras medidas, a supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, a restrição 
das prerrogativas do Congresso Nacional, e a permissão para suspensão da imunidade parlamentar. Além disso, estabeleceu 
também a eleição indireta para presidente da República, com mandato de seis anos.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) III apenas.
b) I e III apenas.
c) I e II apenas.
d) I, II e III.
e) II e III apenas. 

27ª QUESTÃO
Acerca da Constituição Federal de 1988 e seus princípios fundamentais, é CORRETO afirmar: 

a) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Liberal de Direito. 

b) Instituiu como poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

c) Nas suas relações internacionais, o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

d) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo jurídico.

e) Todo o poder emana do povo, que sempre o exercerá por meio de seus representantes eleitos. 

28ª QUESTÃO
Assinale a alternativa CORRETA sobre os Direitos e Garantias Fundamentais resguardados pela Constituição Federal de 1988.

a) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato.
b) O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 
c) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, ainda que ultrapasse o limite do valor do patrimônio 
transferido. 

d) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de corrupção, tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

e) Não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de perdimento de bens, de banimento ou cruéis. 

29ª QUESTÃO
Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, deve-se impetrar: 

a) Habeas corpus.
b) Mandado de segurança.
c) Mandado de injunção.
d) Habeas data.
e) Ação popular.

30ª QUESTÃO
Quanto aos direitos políticos, a Constituição Federal de 1988 estabelece como condições de elegibilidade, na forma da lei: 

a) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador.
b) A filiação partidária por, no mínimo, dois anos. 
c) A nacionalidade brasileira originária. 
d) A idade mínima de trinta e cinco anos para Governador e Senador. 
e) O domicílio eleitoral na circunscrição. 
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31ª QUESTÃO
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

a) Propaganda comercial.    d)   Juntas comerciais.
b) Desapropriação.     e)   Sistemas de consórcios e sorteios.
c) Trânsito e transporte.

32ª QUESTÃO
Nos termos da Constituição Federal de 1988, sobre os Municípios é CORRETO afirmar:

a) É possível a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, três por cento do eleitorado. 

b) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de seis por cento da receita do Município. 
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do Estado da Federação 

em que se localiza o município onde exercem seus mandatos. 
d) Compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 

ensino fundamental.
e) A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio 

de seus Vereadores. 

33ª QUESTÃO
De acordo com a CF/88, a fiscalização do Município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo:

I- Os municípios deverão criar Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
II- O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer 

por decisão da maioria dos membros da Câmara Municipal. 
III- As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

Está CORRETO o que se afirma em

a) I e II apenas.     d)   I, II e III.
b) III apenas.     e)   I apenas. 
c) II e III apenas.

34ª QUESTÃO
Sobre as disposições constitucionais acerca da tributação e do orçamento, é CORRETO afirmar: 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de 
previdência social. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o 
valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 

b) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, nos Territórios, cumulativamente, os impostos municipais; ao 
Distrito Federal cabem os impostos municipais.

c) Compete à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. 

d) Pertencem aos Municípios sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, 
relativamente aos imóveis neles situados e cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. 

e) Os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e 
sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade do Município, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e 
a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio físico e eletrônico de amplo acesso público. 

35ª QUESTÃO
No âmbito das disposições constitucionais sobre a Administração Pública, analise as proposições abaixo: 

I- O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades 
sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, 
desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de 
origem.

II- É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  

III- Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores. 

Está CORRETO o que se afirma em:

a) II apenas.     d)   III apenas.
b) I e II apenas.     e)   I, II e III. 
c) II e III apenas.

CMC 2 0 2 0 -  ANAL I ST A L E G. -  B e  C



PÁGINA 12

36ª QUESTÃO
Conforme a CF/88, a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e, também, ao seguinte: 

a) As funções de confiança podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo temporário ou efetivo. Já os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de assessoramento.

b) É garantido aos servidores públicos civis e militares o direito à livre associação sindical. 
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
d) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. As nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração devem ser feitas por meio de processo seletivo simplificado. 

e) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei. 

37ª QUESTÃO
Nos termos da Lei 8.249/92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

a) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

b) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades 
previstas na lei.

c) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
d) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse 

suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade. 
e) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 

disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades. 

38ª QUESTÃO
Sobre as modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93, analise as definições abaixo: 

I- Pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou 
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

II- Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

III- Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) I e III.    d) III.
b) I e II.    e)  II.
c) II e III.

39ª QUESTÃO
De acordo com a Lei 8.666/93, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para

a) a contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia 
e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

b) a contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, na prestação de serviços de assistência 
técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 
Reforma Agrária, instituído por lei federal.     

c) a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, na implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à 
água para consumo humano e produção de alimentos, que vise a beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou 
falta regular de água.   

d) a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

e) o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 
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40ª QUESTÃO
De acordo com a Lei de Acesso à Informação, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 

I- Recusar-se a fornecer informação requerida conforme a lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.

II- Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes 
do Estado, se estes forem de acesso público. 

III- Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por 
outrem.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I apenas.
b) I e III apenas.
c) III apenas.
d) I, II e III.
e) II e III apenas. 
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