CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS
GUARARAPES/PE

ANALISTA LEGISLATIVO
 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se:
 A sua opção de CARGO está correta.
 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui
o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente
à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova
Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição
em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
NFTs em luxo e arte digital: até onde podem ir?
O mercado de arte vive um dos seus momentos mais atípicos, mas também um dos mais esperados e evidentes, onde todo o seu
potencial especulativo atendeu plenamente às possibilidades do ecossistema digital. Estamos diante de um ponto de virada ou é
apenas mais um grito desesperado do capitalismo?
Um dos principais pilares sobre os quais uma obra de arte ainda repousa e é cobiçada é, além de seu valor e importância dentro
de seu contexto e discurso, o significado único que ela possui, ou seja, tudo o que pode fazer uma peça diferente das demais. No entanto,
ao longo dos anos, esse elemento foi sendo ampliado, reconfigurado e também desfigurado para especular nos mercados sobre o possível
valor, ou ausência de, em uma peça, instalação, arte-objeto e, recentemente, arte digital.
No ritmo voraz do mercado e das últimas tendências digitais, e mesmo que boa parte da população não conheça bem termos
como tokens não fungíveis ou cadeias de blockchain, a tendência NFT se acelerou de forma impensável durante os últimos dois anos,
atingindo a arte e os seus mercados.
Entre os problemas e especulações cada vez mais frequentes sobre pagamentos justos, royalties e detalhes contratuais, o
blockchain é projetado como uma ferramenta poderosa e potencial para desenvolver e eliminar intermediários complicados em diferentes
indústrias, incluindo luxo, começando pela resolução de conflitos associados a pagamentos e até mesmo para alcançar um maior
envolvimento por parte de criadores, produtores e artistas com seus públicos ou consumidores finais. E, embora nem todas as vozes
envolvidas sejam a favor dos NFTs, esse instrumento digital demonstrou um poder além de mais uma moda caprichosa dos grandes
empórios do mercado.
Os chamados non-fungible-tokens ou NFTs nada mais são do que tokens criados em um Blockchain específico que possuem
conteúdo único e irrepetível (vamos imaginar uma fotografia digital que não pode ser compartilhada, replicada, capturada em tela ou algo
do tipo). Essa possibilidade pode ser uma obra de arte, um item ou peça colecionável, poderes em um jogo, a escritura de uma casa real
ou praticamente qualquer outra coisa que possamos imaginar.
Estando hospedados em Blockchains, como as criptomoedas Binance Smart Chain, Bitcoin ou Ethereum, esses tokens não
podem ser duplicados ou falsificados, portanto, nossa compra pode ser garantida no que diz respeito ao original.
E enquanto o experimento era promissor, curioso e fascinante há dois anos, em julho de 2021 alarmou os analistas financeiros,
quando durante um leilão na famosa casa de leilões Christie's, remotamente, sem a já icônica cena de uma sala lotada e o golpe final do
martelo, um lote de colagens de imagens digitais intitulado Every Day: The First 5,000 Days, arrecadou US$ 69 milhões, pago em
equivalente Etherum.
Foi o mesmo autor da peça, Beeple, que descreveu os NFTs como uma potencial bolha especulativa, pois, assim que trocou
seus Ethers por dólares, se surpreendeu com a volatilidade: “Não sou nem remotamente um purista de criptomoedas”, assegurou o artista
digital. (...)
Recentemente, a casa de moda italiana Dolce & Gabbana lançou uma venda NFT muito lucrativa, Collezione Genesi, que
arrecadou mais de seis milhões de dólares em um modelo híbrido físico/NFT, composto por nove peças, unindo o aspecto físico da moda
e os aspectos metafísicos da NFTs. O que as partes interessadas “realmente” compram? O item físico e o NFT juntos. (...)
Uma das vozes críticas no âmbito e possíveis cenários em torno da arte e dos NFTs tem sido o músico, produtor e criador de
música ambiente britânico, Brian Eno , que vislumbra “um mundo inundado de especuladores e dinheiro fácil, porque os governos
mundiais, relutantes em fazer verdadeiras mudanças estruturais que colocam em risco o status quo, decidiram que a solução para
qualquer problema é imprimir mais dinheiro. Essa é provavelmente a razão pela qual o mercado de ações dispara quando ocorre uma
emergência como a covid, porque os especuladores sabem que uma nova emergência significa mais dinheiro e que muito disso acabará
em suas mãos.
Do primeiro tweet da história, ao meme do gato voador, passando pelas capas icônicas da Time, ou o primeiro álbum do NFT,
alguns analistas veem a chegada desse instrumento intangível como o prelúdio da reimaginação do dinheiro, onde os campos semânticos
ainda incipientes ao redor o metaverso e as criptomoedas definirão o curso das coisas. (...)
Ricardo Pineda
Disponível em https://elpais.com/america/sociedad/reinterpretar-el-lujo/2022-03-18/nfts-en-el-lujo-y-el-arte-digital-hasta-donde-puedenllegar.html.
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1. Ao analisar a argumentação desenvolvida no texto sobre a
questão dos NFTs, é correto afirmar

6. Analise nas orações a seguir a função gramatical da partícula
“A” e, em seguida, marque o item correto.

A) que o texto abordou só os pontos positivos dos NFTs.
B) que o texto abordou só os pontos negativos dos NFTs.
C) que o texto explicou os NFTs e apontou sugestões para
resolver o impasse.
D) que o texto apresentou pontos de vista diferentes em relação
ao mercado dos NFTs.

I. “...começando pela resolução de conflitos associados a
pagamentos e até mesmo para alcançar um maior
envolvimento por parte de criadores,..”
II. “A escritora Cecília Meireles expressou em versos a sua alma,
eternizando-a na literatura”.
A) Em I, a partícula A desempenha função de artigo definido.
B) Em II, a primeira partícula A desempenha função de
preposição.
C) Em II, a segunda partícula A desempenha função de pronome
oblíquo.
D) As três partículas A desempenham exatamente a mesma
função gramatical.

2. Podem-se substituir os termos grifados em “...alguns analistas
veem a chegada desse instrumento intangível como o
prelúdio da reimaginação do dinheiro, onde os campos
semânticos ainda incipientes ao redor o metaverso e as
criptomoedas definirão o curso das coisas” por sinônimos
como
A)
B)
C)
D)

intocável - exórdio
inefável - preâmbulo
impalpável - arremate
indescritível – posfácio

3. No período “E, embora nem todas as vozes envolvidas
sejam a favor dos NFTs, esse instrumento digital demonstrou
um poder além de mais uma moda caprichosa dos grandes
empórios do mercado”, a oração destacada é classificada
como
A)
B)
C)
D)

subordinada adjetiva restritiva
subordinada adverbial concessiva.
subordinada adverbial proporcional.
subordinada substantiva completiva nominal.

7. “Um dos principais pilares sobre os quais uma obra de arte
ainda repousa e é cobiçada é, além de seu valor e
importância dentro de seu contexto e discurso, o significado
único que ela possui...”. Sobre a acentuação das palavras em
negrito, é correto afirmar que
I. “Importância” recebe acento por ser paroxítona terminada em
ditongo crescente.
II. “Além” recebe acento por se tratar de uma paroxítona
terminada em “em”.
III. “Único” recebe acento pelo mesmo motivo que “inóspito”.
IV. “Único” recebe acento pelo mesmo motivo que “álbum”.
A)
B)
C)
D)

4. No período “...além de seu valor e importância dentro de seu
contexto e discurso, o significado único que ela possui...”, a
partícula “que” desempenha função de pronome relativo.
Aponte a alternativa em que a partícula “que” desempenha a
mesma função.

os itens I e II estão corretos.
os itens II e III estão corretos.
os itens II e IV estão corretos.
os itens I e III estão corretos.

8. Em “Essa possibilidade pode ser uma obra de arte, um item ou
peça colecionável, poderes em um jogo, a escritura de uma
casa real ou praticamente qualquer outra coisa que possamos
imaginar”, as vírgulas foram empregadas para

A) Queremos entender o que você quis realmente dizer naquele
momento?
B) Ele nunca me visita, que o trabalho o impede de viajar por
muito tempo.
C) O Jornal Zero Impacto, que é de Curitiba, divulgou em 1ª mão
essa notícia.
D) Viajar de avião é mais prazeroso do que viajar de carro.

A) separar elementos que desempenham a mesma função
sintática.
B) separar a oração principal da oração adverbial proporcional.
C) isolar um complemento pleonástico antecipado ao verbo.
D) separar orações coordenadas assindéticas.

5. “...esses tokens não podem ser duplicados ou falsificados,
portanto, nossa compra pode ser garantida no que diz respeito
ao original”. Assinale a opção que apresenta um período
formado por orações que são interligadas por conectivo que
desempenha a mesma função do “portanto”.
A) Na guerra nenhum país vence, pois todos perdem parte da sua
humanidade interior.
B) Cada momento da vida é importante, sendo assim, não
podemos desperdiçar nenhum minuto sequer.
C) Esse quadro possui um significado único, ou seja, tem algo
especial que o torna diferente dos demais.
D) A solidariedade precisa fazer parte do nosso cotidiano, a fim
de que o respeito humano sempre prevaleça.
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Texto II

INFORMÁTICA
11. No Word versão 2013, e em todas as demais versões, o
conjunto de teclas que deve ser utilizado para inserir uma
quebra de página em qualquer parte de um texto é:
A)
B)
C)
D)

[CTRL]+[ENTER]
[CTRL+[Z]
[CTRL]+[Q]
[CTRL]+[P]

12. Sobre o editor de textos Microsoft Word 2013, assinale a
alternativa.
A) Possui o modo de leitura “Layout da Web” que, quando
ativado funciona como um navegador Web.
B) Os modelos de documento criados nessa versão, Microsoft
Word 2013, possuem a extensão de arquivo .MOD.
C) Pressionando-se as teclas [CTRL]+[P] tem-se acesso as
opções de impressão do documento em edição.
D) Uma quebra de página pode ser executada acionando-se as
teclas [ALT]+[ENTER].
13. Um dos principais serviços da Internet, é o serviço de
mensagens, o e-mail, normalmente utiliza os seguintes
protocolos, mesmo que não todos ao mesmo tempo:
A)
B)
C)
D)

9. No cartaz da empresa “Algodão Doce”, percebe-se um erro de
concordância do verbo “admite-se”. Aponte a alternativa que
também apresenta um ERRO de concordância verbal.

14. Nos navegadores, todos eles, é possível verificar que
páginas foram visitadas em um período de tempo
determinado. Essa lista de páginas visitadas, as URLs, é
armazenada automaticamente e fica disponível em uma
pasta que também pode ser configurada para não armazenar
nenhum endereço, ficando a critério do usuário manter ou
não a lista de páginas visitadas. A pasta onde os endereços
são armazenados é a:

A) Foste tu que levaste o cachorrinho atropelado para ser atendido
na clínica?
B) Estados Unidos influenciam o mundo com a representação de
seus costumes nos filmes.
C) Jorge foi um dos que mais contribuíram com as doações para as
famílias carentes neste Natal.
D) Nem futebol nem natação fazem parte dos seus esportes
preferidos.

A)
B)
C)
D)

10. Em “...entregar a funcionária Larissa”, ocorreu um erro em
relação ao não uso do sinal indicativo da crase, depois do verbo
entregar. Assinale a assertiva em que a crase foi empregada
corretamente.
A)
B)
C)
D)

IP, DNS e POP3.
POP, IMAP e SMTP.
HTTP, IMAP e IP.
FTP, POP e DNS.

Favoritos
Downloads
Histórico
Extensões

15. Sendo uma ferramenta assíncrona, o e-mail tem algumas
características que definem o seu funcionamento. Sobre o
uso de e-mails, assinale a alternativa correta.

Tenho alergia à cigarro.
Sejam bem-vindos à Londres.
Fizeram uma homenagem à todas as mulheres.
Pedro cedeu seu assento à senhora idosa que estava em pé.

A) A pasta “Caixa de saída” armazena os e-mails enviados
imediatamente pelo usuário, quando não há conexão, o email fica na pasta até que a conexão seja restabelecida.
B) Ao enviar uma mensagem estando sem conexão com a
Internet, a mensagem é gravada na pasta “Rascunho” e será
enviada quando a conexão com a Internet for restabelecida.
C) A pasta “Spam” armazena as mensagens que o usuário
apaga manualmente.
D) A pasta “Lixeira” armazena mensagens apagadas por tempo
indeterminado.
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16. Em um envio de e-mail, temos três opções para inserir os
destinatários: para, cc e cco. Sobre as características dessas
três opções, assinale a alternativa correta.

20. A sequência formada por log10, log100, log1000, log10000, ...,
log10000000000. Qual o valor da soma dos termos dessa
sequência?

A) Um e-mail só será enviado se houver pelo menos um
destinatário no campo “Para”, independentemente dos
campos “Cc” e “Cco” possuírem endereços de destinatários.
B) Se colocarmos mais de um endereço de destinatários no
campo “Para”, cada um que receber a mensagem enviada, só
visualizará seu próprio e-mail, ficando os demais ocultos.
C) O campo “Cc” indica que os endereços inseridos receberão
uma cópia da mensagem enviada, mas não poderão visualizar
quem também recebeu a mesma mensagem.
D) O campo “Cco” indica que os endereços inseridos receberão
uma cópia da mensagem enviada, mas não poderão visualizar
quem também recebeu a mesma mensagem.

A)
B)
C)
D)

RACIOCÍNIO LÓGICO
17. A Corrida de Orientação é uma moderna modalidade
desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É
um desporto em que o praticante tem que passar por pontos
de controle (PCs) marcados no terreno, no menor tempo
possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. Os
pontos controle em um campeonato de orientação eram: (2m
leste, 5m sul), (4m leste, 25m norte), (8m oeste, 125m sul),
(16m oeste, 625m norte), (32m leste, 3125m sul), (_____,
______). Qual a coordenada 6 dos pontos controle sabendo
que eles foram adotados conforme um padrão?
A)
B)
C)
D)

(64m oeste, 15625m norte)
(15625m leste, 64m norte)
(64m leste, 15625m sul)
(64m leste, 15625m norte)

18. Um matemático utilizou os algarismos 0, 1 e 2 para numerar
as pessoas de uma fila:
Primeira Pessoa
Segunda Pessoa
Terceira Pessoa
Quarta Pessoa
Quinta Pessoa

1
2
10
11
12

A fila possuía 16 pessoas, então qual o número da última
pessoa?
A)
B)
C)
D)

112
120
121
122

19. Tem-se (A ∪ B) = {x| x ∈ A ou x ∈ B}. Se x ∈ (A ∪ B), então,
obrigatoriamente
A) O elemento x está somente em A ou somente em B ou em A
∩ B.
B) O elemento x está em B, mas não está em A.
C) O elemento x está simultaneamente em A e B.
D) O elemento x está no complementar de A ∩ B.
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55
56
57
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25. Acerca da Administração Pública, assinale a alternativa
incorreta:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre os bens públicos, analise as afirmativas a seguir:

Assinale:

A) A descentralização administrativa não cria órgãos públicos, já
que estes não têm personalidade jurídica própria.
B) As entidades que compõem a Administração Pública Indireta
não precisam necessariamente serem constituídas como
pessoas jurídicas de direito público.
C) Os bens das autarquias são impenhoráveis.
D) Por meio da descentralização administrativa, o ente político
exerce a hierarquia direta sobre as entidades
descentralizadas, tais como empresas públicas e sociedades
de economia mista.

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.

26. Quando a Administração Pública emite atestado acerca da
situação funcional de determinado servidor público, pode-se
afirmar que se trata de um:

I. Todo bem público possui valor econômico, ou seja, ele é
passível de quantificação pecuniária. Logo, mares e rios não
são considerados bens públicos.
II. Somente os bens públicos de uso comum do povo são
inalienáveis.
III. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião e nem podem
ser alienados.

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

22. Assinale abaixo a única alternativa que não trata de princípio
constitucional aplicável à Administração Pública:
A)
B)
C)
D)

princípio da razoável duração do processo administrativo.
princípio da publicidade.
princípio da finalidade.
princípio da proporcionalidade.

23. Para fazer “vista grossa” à prática do jogo do bicho no interior
da Câmara Municipal, João de Deus, chefe da segurança
institucional, aceitou receber R$ 10.000,00 (dez mil reais)
durante doze meses. Entretanto, antes da efetivação do
primeiro pagamento, o Presidente da Câmara Municipal tomou
ciência dos fatos e proibiu a realização de quaisquer apostas
dentro ou nos arredores da Câmara Municipal. Nesse caso, é
correto afirmar que:

27. Sobre os agentes públicos, analise as afirmativas a seguir:
I. Assim como os juízes e promotores, os vereadores são
considerados agentes políticos.
II. O agente público é todo aquele que presta serviço ao Estado
em regime estatutário, não podendo ser contratado, portanto,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
III. Ao contrário das funções de confiança, os cargos em comissão
são exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo.
Assinale:
A)
B)
C)
D)

A) Nenhum dos envolvidos no caso praticou improbidade
administrativa.
B) Independentemente de não ter recebido o primeiro
pagamento, João de Deus praticou improbidade
administrativa.
C) João de Deus até tentou praticar improbidade administrativa,
mas não conseguiu, daí porque não pode ser
responsabilizado.
D) Como não houve prejuízo ao erário, inexistiu a prática de
improbidade administrativa.

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.

28. Assinale abaixo a única alternativa que trata de critério a ser
observado nos processos administrativos:
A)
B)
C)
D)

24. Para se qualificar legalmente como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público, a pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos deve se encontrar em funcionamento
regular há:
A)
B)
C)
D)

fato administrativo simples.
ato administrativo negocial.
ato administrativo enunciativo.
fato administrativo ordinatório.

vedação absoluta de cobrança de despesas processuais.
impulsão de ofício.
atuação conforme a probidade, a ética e a religião.
adoção de formas mais burocráticas no atendimento do
interesse público.

29. Dentre os diversos conceitos existentes no campo das
licitações públicas, está o seguinte: “Peça técnica com todos
os subsídios necessários à elaboração do projeto básico”. No
caso, está-se a tratar do:

no mínimo, 3 (três) anos.
no mínimo, 1 (um) ano.
pelo menos 180 (cento e oitenta) dias.
pelo menos 2 (dois) anos.

A)
B)
C)
D)
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anteprojeto.
parecer preliminar.
estudo técnico preliminar.
parecer básico de sondagem.
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30. Nos serviços públicos, é correto afirmar que a modicidade das
tarifas:

34. De acordo com a Constituição Federal, poderá ser concedido
habeas data quando:

A) determina a cortesia na sua prestação.
B) não poderá levar em conta custos específicos provenientes do
atendimento aos distintos segmentos de usuários.
C) poderá ser favorecida, no atendimento às peculiaridades de
cada serviço público, com a existência de outras fontes
provenientes de receitas alternativas, complementares,
acessórias.
D) implica na gratuidade para todos os usuários.

A) o impetrante pretender a retificação de dados, caso não prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
B) a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
C) para proteger direito líquido e certo não amparado por habeascorpus ou mandado de segurança.
D) for necessário assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante em quaisquer registros ou
bancos de dados.

31. São cláusulas necessárias em todo contrato administrativo:
I. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto
aos casos omissos.
II. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo.
III. A periodicidade anual da medição.
IV. Os casos de extinção.
V. A matriz de risco, independentemente do caso.

35. Assinale abaixo a única alternativa que não trata de
competência dos Municípios:
A) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano.
B) Legislar sobre assuntos de interesse local.
C) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
D) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)

I, III e V.
I, II e IV.
II e V.
I, III e IV.

36. De acordo com a Constituição Federal, para que determinado
Município crie ou suprima distrito é necessário:

32. Caso determinado Município decida instituir uma controladoria
para fiscalizar a probidade e a eficiência de seus servidores
administrativos, é possível afirmar que essa iniciativa
representa:
A)
B)
C)
D)

A) respeitar a legislação federal apenas na criação do distrito.
B) consultar previamente, mediante plebiscito, a população
diretamente interessada, após divulgação dos estudos de
viabilidade municipal.
C) observar a legislação estadual tanto na criação quanto na
supressão do distrito.
D) aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito, observada as disposições de lei complementar
federal.

o controle externo da Administração Pública.
os freios negativos da gestão pública.
o controle social da Administração Pública.
o accountability horizontal.

33. Sobre os direitos sociais, analise as afirmativas a seguir:
I. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá
direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder
público em programa permanente de transferência de renda,
cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em
lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.
II. O direito ao décimo terceiro salário se dá com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
III. O trabalhador tem direito a jornada máxima de oito horas para
o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento,
salvo negociação coletiva.

37. Acerca da organização dos Municípios, analise as afirmativas
a seguir:
I. Cada Município é regido por sua lei orgânica, a qual é votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
II. Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá
a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.
III. III – O total da despesa com a remuneração dos Vereadores
não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da
receita do Município.

Assinale:
A)
B)
C)
D)

Assinale:

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

A)
B)
C)
D)
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se apenas a afirmativa I estiver correta.
se as afirmativas I e III estiverem corretas.
se as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as alternativas estiverem corretas.

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO
38. No âmbito do orçamento público, a lei que estabelece a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento é
chamada de:
A)
B)
C)
D)

LDO.
LOA.
PPA.
LRF.

39. A legislação brasileira permite que União, Estados, o Distrito
Federal e os Municípios contratam consórcios públicos para a
realização de objetivos de interesse comum. Nesse caso, o
consórcio público poderá ser constituído como:
A)
B)
C)
D)

autarquia pública, apenas.
órgão público ou autarquia pública.
pessoa jurídica de direito privado.
associação pública, apenas.

40. Acerca das políticas públicas, assinale a alternativa correta:
A) A fase de avaliação da política pública é mais importante do
que a construção da sua agenda.
B) O policy cycle demonstra que toda política pública não abarca
somente a dimensão política do problema.
C) Por envolver a multidisciplinariedade, as políticas públicas, no
seu processo de formulação, buscam reduzir as
externalidades negativas e os stakeholders.
D) Em toda política pública o principal ator é o Estado.
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