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CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS 

 

Agente Legislativo 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

15 
25 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Como funciona o toboágua? 
 

Ao descer em um toboágua, apesar da velocidade 
em que você está, não há risco de sair voando do brinquedo. 
A velocidade nas curvas do trajeto é sempre menor do que 
seria na queda livre de uma pessoa. Além isso, a velocidade 
da descida varia a cada trecho, garantindo a segurança. 

A tendência natural do corpo é seguir reto. Mas um 
toboágua com curvas muda essa lei da física: quando 
aparece uma curva na pista, entramos em contato com a 
lateral da estrutura, que nos empurra de volta e nos obriga 
____ seguir pelo caminho que não é o reto. O filete de água 
presente durante toda a descida também ajuda na condução 
do corpo humano pelo trajeto certo. 

A velocidade de descida em um toboágua varia de 
pessoa para pessoa: quanto mais massa (peso) você tiver, 
maior será ____ velocidade que pode atingir. Outros fatores 
influenciam, como a área de contato com a pista (quanto 
menor, maior é a velocidade), o tipo de tecido e o 
comprimento da roupa que você está usando (quanto mais 
comprida ela for, menor é a velocidade). 

Apesar de parecer que você chega ao final do 
trajeto em uma velocidade menor, isso não é verdade – o 
impacto ao atingir a água é proporcional ____ velocidade 
que você manteve durante o caminho. 

Contudo, a maneira como nosso corpo bate na água 
da piscina (com os pés, por exemplo) pode alterar a 
sensação, deixando-a mais suave. E a curvatura do toboágua 
também engana: cria a sensação de suavidade na inclinação 
para que o impacto pareça menor. 

(Fonte: Uol - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) à | à | a 
b) a | a | à 
c) à | à | à 
d) a | à | a 
e) à | a | à 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Para garantir a segurança, a velocidade de descida 

permanece constante em cada trecho do toboágua.  
b) A tendência natural do corpo de seguir reto é mantida em 

um toboágua com curvas, algo respaldado pela lei da 
física.  

c) Visando ajudar na condução do corpo humano pelo 
trajeto certo, um filete de água é presente no decorrer de 
toda a descida. 

d) Os fatores que influenciam na velocidade de descida de 
um toboágua são apenas o peso da pessoa e o tipo de 
tecido da roupa utilizada.  

e) A curvatura do toboágua cria a sensação de brutalidade 
na inclinação, fazendo com que o impacto do corpo na 
água pareça maior. 

 

3) Na frase “Contudo, a maneira como nosso corpo bate na 
água da piscina (com os pés, por exemplo) pode alterar a 
sensação, deixando-a mais suave.”, a palavra sublinhada 
classifica-se, gramaticalmente, como: 
 
a) Advérbio. 
b) Pronome. 
c) Adjetivo. 
d) Preposição. 
e) Conjunção. 
 

4) No período “Apesar de parecer que você chega ao final do 
trajeto (...)”, a parte sublinhada expressa ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Proporção. 
c) Concessão. 
d) Comparação. 
e) Finalidade. 
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5) No trecho “A velocidade nas curvas do trajeto é sempre 
menor do que seria na queda livre de uma pessoa.”, o verbo 
sublinhado está no:  
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito mais que perfeito. 
d) Futuro do presente. 
e) Futuro do pretérito. 
 

6) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Bocaiúva. 
b) Pangéia.  
c) Paranóia. 
d) Médium. 
e) Maoísmo. 
 

7) Em relação ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo: 
 
I. Gostaria de saber porque algumas atividades foram 

retomadas e outras não. 
II. Não sabíamos explicar o porque de tamanha falta de 

respeito.  
III. Precisei voltar ao apartamento, porque esqueci os 

materiais da aula. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

8) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Teve a audácia de falar como se, realmente soubesse do 

que se tratava. 
b) Minha querida família sinto, muita saudade de todos. 
c) Soube do escândalo, contudo, permaneceu calado. 
d) Seus sonhos pareciam, deslocados da realidade para a 

maioria das pessoas. 
e) Minhas pretensões, eram maiores do que puderam 

propor. 
 

9) Em relação à colocação pronominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(--) Como te perseguem!  
(--) Nos tornamos ridículos e extravagantes. 
(--) Sempre me recebeu amigavelmente. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - C - E. 

10) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
exerce função de adjunto adverbial: 
 
a) Penso em publicá-lo neste ano. 
b) Os dois funcionários deveriam rever o assunto. 
c) Jornais publicaram exaustivamente a matéria sobre o 

escândalo.  
d) O céu azul não anunciava o temporal que viria em 

seguida. 
e) O show de hip-hop pareceu-me bastante concorrido. 
 

11) Em relação à flexão de número dos substantivos, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. O plural de “grão-duque” é “grãos-duques”. 
II. “Mestres-sala” é o plural de “mestre-sala”. 
III. O plural de “lufa-lufa” é “lufa-lufas”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III.  
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em relação à concordância verbal, marcar C para as 
palavras Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(--) Fazem-se chaves. 
(--) Vende-se apartamentos. 
(--) Precisa-se de operários. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - C - E. 
 

13) Em relação à regência verbal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Procedeu ao exame das vértebras. 
II. Sua partida antecedeu de fatos estranhos. 
III. Minha biblioteca consiste de obras regionais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
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14) Em relação ao processo de formação de palavras, 
assinalar a alternativa que apresenta uma palavra formada 
por derivação prefixal e sufixal: 
 
a) Planalto. 
b) Infeliz. 
c) Amoral. 
d) Deslealmente. 
e) Censura. 
 

15) “Engodar” só NÃO é sinônimo de: 
 
a) Engabelar. 
b) Enganar. 
c) Lograr. 
d) Esclarecer.  
e) Iludir. 
 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Conhecimentos Gerais 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
  
16) Existem hoje mais de 5.000 criptomoedas disponíveis no 
mercado. Acompanhar o que está rolando nos mercados e 
conseguir encontrar as melhores oportunidades disponíveis 
exige dedicação. É por isso que investir em criptomoedas via 
fundos de investimento pode ser uma boa opção.  

(Fonte: Seu Dinheiro - adaptado.) 
 
A primeira moeda digital do mundo foi o(a): 
 
a) Bitcoin.  
b) Litecoin. 
c) Ethereum. 
d) Ripple. 
e) Binance Coin. 
 

17) No Windows 10, ao utilizar a caixa de pesquisa, é 
possível buscar: 
 
I. Conteúdos na internet. 
II. Aplicativos instalados no Windows. 
III. Documentos locais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

18) Sobre o que são exemplos de software, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Monitor. 
II. Placa de vídeo. 
III. Malware. 
IV. Internet Explorer. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

19) Assinalar a alternativa que apresenta a função do botão 
destacado na imagem abaixo, presente na guia Página Inicial 
do Word 2016: 
 

 
 
a) Limpar toda a formatação. 
b) Copiar a formatação da seleção. 
c) Colocar o texto selecionado em negrito. 
d) Inserir nota de rodapé. 
e) Mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de 

formatação. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
20) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sobre a Lei Orçamentária Anual, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro 

para com o Banco Central do Brasil e será consignado em 
dotação específica no orçamento. 

II. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo 
Banco Central do Brasil serão demonstrados 
mensalmente, nos termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da União. 

III. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil 
conterão notas explicativas sobre os custos da 
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e 
da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade 
de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da 
União. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

21) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
_______________ poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 
 
a) Ninguém  
b) Somente o Prefeito municipal 
c) Apenas o juiz da comarca 
d) Apenas funcionário público 
e) Qualquer pessoa 
 

22) Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 - Lei de 
Licitações e Contratos da Administração Pública, sobre os 
serviços técnicos profissionais especializados, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a pareceres, perícias 
e avaliações em geral. 

II. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 
contratos para a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados deverão, preferencialmente, 
ser celebrados mediante a realização de Leilão ou 
Concorrência, sem estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração.  

III. A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados, que apresente relação de integrantes de 
seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como 
elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos 
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços 
objeto do contrato.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
 

23) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão, 
marcar C para o que deve ser observado na fase 
preparatória do pregão, E para o que não deve e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A autoridade competente justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do certame. 
(_) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 

clara, com especificações que limitem a competição. 
(_) A autoridade competente designará, dentre os servidores 

do órgão ou da entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição 
não inclui o recebimento das propostas e dos lances. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - E. 
e) E - E - E. 
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24) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de 
Acesso a Informações, constituem condutas ilícitas que 
ensejam responsabilidade do Agente Público: 
 

I. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos 
dessa Lei. 

II. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 
acesso à informação. 

III. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou 
de terceiros. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

25) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar a sentença abaixo: 
 

À pessoa com deficiência internada ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante ou a atendente 
pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde 
proporcionar condições adequadas para sua permanência 
em tempo parcial (1ª parte). São vedadas as formas de 
discriminação contra a pessoa com deficiência, exceto por 
meio de cobrança de valores diferenciados por planos e 
seguros privados de saúde, em razão de sua condição 
(2ª parte). É assegurado à pessoa com deficiência apenas o 
acesso aos serviços públicos de saúde (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

26) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) Na formulação, na gestão, no controle e na fiscalização 
da política de saúde, haverá a participação, com poder 
decisório, das entidades representativas dos usuários e 
trabalhadores da saúde. 

(_) A contrapartida do trabalho deve ser condição básica 
para o fornecimento de saneamento básico a toda a 
população urbana e rural. 

(_) O Município colaborará com o Estado para promover 
programas que visem à erradicação do analfabetismo na 
zona urbana e rural, adequados à cultura local. 

 

a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 

27) Conforme a Lei Orgânica Municipal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal de 
Vereadores e funciona de acordo com seu Regime 
Interno, assegurado autonomia funcional, administrativa 
e financeira. 

b) Durante o período legislativo ordinário, a Câmara 
realizará, no mínimo, duas sessões por semana. 

c) O mandato da Mesa da Câmara de Vereadores será de um 
ano, permitida sua reeleição. 

d) A convocação da Câmara de Vereadores para realização 
de reuniões extraordinárias caberá exclusivamente ao seu 
Presidente. 

e) A Lei Orgânica não traz disciplinado o quórum mínimo 
para as deliberações da Câmara de Vereadores, devendo 
ser definido por seu Presidente. 

 

28) Segundo as disposições do Processo Legislativo, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) O Estatuto do Servidor Público e o Plano diretor fazem 
parte do rol de Leis complementares que dependem da 
aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara. 

(_) A iniciativa de leis municipais, salvo os casos de 
competência exclusiva, caberá a qualquer Vereador, ao 
Prefeito e aos eleitores, neste caso, em forma de moção 
articulada e fundamentada subscrita, no mínimo, por 5% 
do eleitorado do Município. 

(_) Moções e pedidos de informações serão objeto de 
deliberação da Câmara de Vereadores, na forma do 
Decreto Legislativo. 

 

a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) C - E - E. 
e) E - E - C. 
 

29) Considerando-se a Resolução nº 06/2018 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal, analisar os itens abaixo: 
 

I. A Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo do 
Município de São Francisco de Assis/RS, e compõe-se de 
vinte Vereadores. 

II. Ao Poder Legislativo Municipal, compete exercer a 
fiscalização e o controle externo da administração pública 
municipal. 

III. É vedado ao Poder Legislativo julgar as contas que o 
Prefeito prestar, após manifestação do Tribunal de Contas 
do Estado e consulta pública. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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30) Considerando-se a Resolução nº 06/2018 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) O Diário Oficial da Câmara Municipal é o Quadro Mural 
localizado em sua sede, sem prejuízo da divulgação de 
seus atos institucionais pelos seus canais eletrônicos. 

(_) A publicidade e a divulgação de atos, ações e 
informações institucionais da Câmara Municipal terão 
caráter informativo, educativo e de orientação social e 
observarão o princípio da impessoalidade. 

(_) Qualquer cidadão poderá assistir às atividades 
institucionais da Câmara Municipal, na parte do recinto 
que lhe é reservada, desde que manifeste apoio ao que se 
passa no plenário. 

 

a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
e) C - C - C. 
 

31) Considerando-se a Lei Municipal nº 55/2003 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 

É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu 
cargo, exceto encargos de direção, chefia ou assessoramento 
e comissões legais (1ª parte). Ser brasileiro e ter idade 
mínima de dezoito anos não são requisitos para ingresso no 
serviço público (2ª parte). Os cargos públicos serão providos 
apenas por nomeação (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

32) De acordo com DI PIETRO, é uma tarefa complexa definir 
o serviço público, visto que alguns autores adotam conceito 
amplo e outros preferem conceito restrito. Nas duas 
hipóteses, combinam-se, em geral, três elementos para sua 
definição. Sobre esses elementos, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Material. 
(2) Subjetivo. 
(3) Formal. 
 

(_) Atividades de interesse coletivo. 
(_) Presença do Estado. 
(_) Procedimento de direito público. 
 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 

33) Em relação ao processo e ao procedimento 
administrativos, analisar os itens abaixo: 
 

I. O processo existe sempre como instrumento indispensável 
para o exercício de função administrativa.  

II. O procedimento é o conjunto de formalidades que devem 
ser observadas para a prática de certos atos 
administrativos; equivale a rito, à forma de proceder. 

III. O procedimento se desenvolve dentro de um processo 
administrativo. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) Em conformidade com as disposições sobre a 
Administração Pública, analisar a sentença abaixo: 
 

O controle que o Poder Legislativo exerce sobre a 
Administração Pública tem que se limitar às hipóteses 
previstas na Constituição Federal, uma vez que implica 
interferência de um Poder nas atribuições dos outros 
(1ª parte). É possível que as legislações complementares ou 
ordinárias e, ainda, as Constituições estaduais façam 
previsões de outras modalidades de controle que não as 
constantes na Constituição Federal, tendo em vista o 
princípio da legalidade (2ª parte). Não existe previsão de 
controle da Administração Pública no âmbito constitucional 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.  
e) Totalmente incorreta. 
 

35) Segundo as disposições relativas ao Processo de 
Modificação da Constituição, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) É regra ditada pelo Art. 60 que a Constituição somente 
poderá ser emendada mediante proposta do Presidente 
da República. 

(_) Segundo as chamadas limitações circunstanciais ao poder 
de emenda, a adoção de emenda constitucional não pode 
ser feita em determinadas circunstâncias. 

(_) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e 
periódico. 

 

a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - E. 
e) C - E - C. 
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36) Em relação ao processo de modificação da Constituição, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Pelo princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer 

ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
Essa é uma das bases de um Estado de Direito – um 
Estado regido por leis. 

II. No processo de elaboração das leis permanece hoje, em 
suas linhas gerais, o que era o processo clássico; 
entretanto, são muitas as modificações que, sem mudar o 
seu esquema básico, na maior parte das vezes, foram 
introduzidas para aperfeiçoar o seu funcionamento e, 
sobretudo, acelerar a aprovação das leis. 

III. A Constituição vigente não só discriminou, em seu Art. 
34, os domínios da lei e do regulamento, como vedou ao 
Parlamento imiscuir-se no campo deste último.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item I. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 

37) De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, os documentos oficiais podem ser identificados 
de acordo com algumas possíveis variações: 
 
I. [NOME DO EXPEDIENTE] + CIRCULAR: Quando um órgão 

envia o mesmo expediente para mais de um órgão 
receptor. A sigla na epígrafe será apenas do órgão 
remetente. 

II. [NOME DO EXPEDIENTE] + CONJUNTO: Quando mais de 
um órgão envia, conjuntamente, o mesmo expediente 
para um único órgão receptor. As siglas dos órgãos 
remetentes constarão na epígrafe. 

III. [NOME DO EXPEDIENTE] + CONJUNTO CIRCULAR: Quando 
mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo 
expediente para mais de um órgão receptor. As siglas dos 
órgãos remetentes constarão na epígrafe. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

38) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da 
República, sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 

I. Conjunções coordenativas intercaladas ou pospostas 
devem ser colocadas entre vírgulas. 

II. Não é necessário separar por vírgula casos de vocativos, 
apostos, orações adjetivas não restritivas (explicativas).  

III. Constitui erro usar a vírgula entre termos que mantêm 
entre si estreita ligação sintática – por exemplo, entre 
sujeito e verbo, entre verbos ou nomes e seus 
complementos. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III.  
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

39) Sobre os documentos de arquivo, analisar os itens 
abaixo: 
 

I. Ciclo vital dos documentos é a sucessão de fases por que 
passam os documentos, desde o momento em que são 
criados até a sua destinação final. 

II. Na fase corrente, os arquivos estão imediata e 
estreitamente ligados às atividades de que se originaram. 

III. Os arquivos correntes se conservam próximos dos órgãos 
a que servem, sejam eles responsáveis pelas atividades-
fim ou pelas atividades-meio da instituição. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) Considerando-se a segurança no trabalho, analisar a 
sentença abaixo: 
 

A responsabilidade pela Saúde e Segurança do Trabalho não 
é exclusiva de uma só pessoa (1ª parte). É possível garantir a 
total segurança mesmo sem a motivação e o envolvimento 
de todos, pois a responsabilidade, na prevenção dos 
acidentes e doenças profissionais, recai totalmente sobre o 
empregador (2ª parte). Em cada posto de trabalho, devem 
ser identificados e combatidos os riscos para a saúde 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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