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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

EDITAL Nº 01/2022 

ANALISTA LEGISLATIVO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
05 (cinco) questões, Noções de Informática 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos  
20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) 
horas do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do 
horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conversinha mineira 

(Fernando Sabino) 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- (I) __________ hoje não? 
- (II) __________ hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes 

não vem. Só que no dia que devia vir em geral 
não vem. 

- Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
- Ah, isso está, sim senhor. 
- Quando é que tem leite? 
- Quando o leiteiro vem. 
- Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de 

quê? 
- O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que 

é feita a coalhada? 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

- Já dava para saber como vai indo a situação, não 
acha? 

- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido?  
- Para todos os Partidos, parece. 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
- Você, certamente, já tem candidato. 
- Quem, eu? Estou esperando as plataformas. 
- Mas tem ali o retrato de um candidato 

dependurado na parede, que história é essa? 
- Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 

1) Observe o texto e preencha a lacuna com o 
correto uso de ‘porque; por que; porquê; por 
quê’ 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- __________ (I) hoje não? 
- __________ (II) hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
 
a) (I) Porque / (II) Porque. 
b) (I) Porque / (II) Porquê. 
c) (I) Por que / (II) Por quê. 
d) (I) Por que / (II) Porque. 
 

2) Leia o fragmento de “Conversinha mineira” 
(Fernando Sabino) para responder a questão. 
No excerto a seguir, a palavra ‘mesmo’ tem 
como significado: 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
 
a) realmente. 
b) idêntico. 
c) análogo. 
d) embora. 
 

3) Observe o uso de crase no excerto a seguir e 
assinale a alternativa que o justifique.  
 
“- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às 
vezes não”. 

 
I. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 

adverbiais (à noite, à tarde, à beça, à revelia, à 
deriva, à farta, à vista, à primeira vista, à hora 
certa, à esquerda, à direita, à toa, à espanhola, 
à milanesa, à oriental, à ocidental, às vezes, às 
escondidas, às avessas, às claras, às pressas, 
à vontade, às ocultas etc.). A crase é formada 
por palavras femininas. 

II. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
prepositivas (à custa de, à força de, à beira de, 
à espera de, à vista de, à guisa de, à 
semelhança de, à frente de, às vezes, à razão 
de, à cata de, à roda de, à mercê de, à base de, 
à moda de, à maneira de etc.). A crase é 
formada por palavras masculinas. 

III. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
conjuntivas (à medida que, à proporção que, às 
vezes). A crase é formada por palavras neutras. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) II e III apenas. 
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4) Leia o excerto abaixo, analise as afirmativas e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, não quis 

colocar leite no café do cliente.  
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, irá votar 

no prefeito atual, mora naquela cidade há mais 
de 15 anos.  

(  ) O cliente aceitou tomar o café sem leite mesmo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V.  
b) F - F - V.  
c) V - F - V.  
d) F - V - F. 
 

5) Analise as palavras no fragmento a seguir: 
“dizem” e “parece”.  
 
- Já dava para saber como vai indo a situação, não 

acha? 
- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido? - Para todos os Partidos, 

parece. 
 
Elas se referem a:  
a) certeza. 
b) ressentimento. 
c) austeridade. 
d) não comprometimento. 
 

6) Observe a passagem e veja o uso da palavra 
‘tal’. Assinale a alternativa que a justifica. 
 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
 
I. “que tal” se refere a um advérbio. Indica que 

houve quem pediu uma opinião sobre algo.  
II. “tal e qual” é uma locução conjuntiva 

comparativa equivalente a ‘como’, ‘igual a’, 
‘semelhante a’.  

III. “que tal” é um adjetivo utilizado para 
generalizar a informação trazida pelo verbo.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 

7) Analise a teoria sobre o sinal de pontuação e 
assinale a alternativa que o possua. 
 

“Denotam interrupções ou incompletude do 

pensamento (ou porque se quer deixar em 

suspenso, ou porque os fatos se dão com breve 

espaço de tempo intervalar, ou porque o nosso 

interlocutor nos toma a palavra), hesitação em 

enunciá-lo” (Bechara, 2019, p. 589) 

 
a) Ponto final em “- Você, certamente, já tem 

candidato.” 
 
b) Ponto de interrogação em “- Quem, eu? Estou 

esperando as plataformas.” 
 
c) Vírgula em “- Mas tem ali o retrato de um 

candidato dependurado na parede, que história 
é essa?” 

 
d) Reticências em “- Aonde, ali? Uê, gente: 

penduraram isso aí...” 
 

8) Em relação à acentuação, analise as palavras 
advindas do texto e assinale a alternativa que 
as classifica corretamente: café – você – 
ninguém. 
a) oxítonas e monossílabas. 
b) oxítonas e dissílabas. 
c) paroxítonas e dissílabas. 
d) paroxítonas e monossílabas. 
 

9) Leia o fragmento “- O Prefeito? É tal e qual falam 
dele”. Assinale a alternativa que manteve o 
sentido do fragmento apresentado. 
a) - O Prefeito? É tal e qual é falado por nós. 
b) - O Prefeito? É tal e qual falamos dele. 
c) - O Prefeito? É tal e qual se fala dele. 
d) - O Prefeito? É tal e qual eu falo dele. 
 

10) Observe as sentenças e assinale a alternativa 
correta em relação à ortografia oficial da língua 
portuguesa. 
 
I. - Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 
 
II. - hoje o leiteiro não veio. 
 
III. - Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) As sentenças II e III estão corretas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Sabe-se que todo delegado é advogado e que 

alguns escrivães não são advogados. Nessas 
condições, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Pode haver escrivão que é delegado. 
II. Não pode haver advogado que não é delegado. 
III. Pode haver escrivão que não é delegado. 
IV. Pode haver delegado que é escrivão. 
 
Portanto, o total de afirmações corretas é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 

12) A proposição composta “Se Solange faltou ao 
serviço e foi ao médico, então não houve 
desconto no pagamento se, e somente se, 
Solange trouxe atestado e entregou no prazo 
correto”, possui um total de proposição simples 
igual a: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

13) Assinale a alternativas que apresenta uma frase 
que pode representar a simbologia lógica  
p → (~q ↔ r). 
a) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 

então não pagou multa se, e somente se, 
aceitou servir por um ano 

b) Eduardo compareceu ao serviço militar ou não 
pagou multa se, e somente se, aceitou servir por 
um ano 

c) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 
então não pagou multa, mas aceitou servir por 
um ano 

d) se Eduardo não compareceu ao serviço militar, 
então pagou multa, mas aceitou servir por um 
ano 

 
14) Considerando os conjuntos finitos A = {0,1,2,4,5} 

e B = {3,4,7,9} e analisando as operações entre 
eles descritas abaixo, podemos afirmar que: 
a) a união entre eles possui exatamente 9 elementos 
b) A – B possui exatamente 4 elementos 
c) a intersecção entre eles possui mais de 2 elementos 
d) B – A possui exatamente 8 elementos 
 

15) Cris foi ao banco para retirar um valor em 
dinheiro para pagar uma dívida, porém lembrou 
parcialmente de sua senha do cartão que é 
formada por 4 números. Cris sabe que a senha 
começa por um número par e termina por um 
número ímpar. Nessas condições, o total de 
tentativas possíveis que Cris deve digitar para 
que acerte exatamente a senha do cartão é: 
a)   700 
b) 1400 
c) 2800 
d) 1120 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =((SOMA(B1:B2)+C2)/C1-A1)*A2 
 

 A B C 

1 3 4 5 

2 6 7 9 

 
a) 1 (um)   c)  6 (seis) 
b) 3 (três)   d)  9 (nove) 
 

17) Quanto a temática "Antivírus e Firewall", analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Os principais antivírus possuem um firewall 

embutido internamente no software.  
II. O firewall atua como uma barreira para impedir 

acessos sem permissão. 
III. Um bom programa antivírus irá detectar os 

principais malwares e eliminá-los. 
 
Quanto às afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

18) Leia a frase abaixo referente à Internet: 
 
"Na deep web ______ não conseguem acessar 
todas as informações. E na dark web somente 
consegue ser acessada por meio de navegadores 
especiais como o ______".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) as ferramentas de busca / Firefox 
b) os aplicativos da internet / Firefox 
c) os aplicativos da internet / Tor 
d) as ferramentas de busca / Tor 
 

19) Relacione os principais aplicativos do Pacote 
Microsoft Office da coluna da esquerda com a 
respectiva Extensão de Arquivo da coluna da direita: 
(1) PowerPoint (A) .xlsx 
(2) Excel  (B) .accdb 
(3) Word  (C) .docx 
(4) Access  (D) .pptx 
 
a) 1A - 2D - 3C - 4B 
b) 1D - 2A - 3C - 4B 
c) 1D - 2C - 3A - 4B 
d) 1D - 2A - 3B - 4C 
 

20) Atalhos de teclado são teclas ou combinações de 
teclas que fornecem uma maneira alternativa ao 
mouse. Identifique as respectivas teclas de atalhos 
do Windows 10 para a seguinte sequência de ações: 
 
maximizar janela; e 
alternar entre aplicativos abertos.  
 
a) "F11"  e  "Alt + Tab" 
b) "F10"  e  "Alt + Shift" 
c) "F11"  e  "Shift + Tab" 
d) "F10"  e  "Ctrl + Tab" 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Acerca das disposições legais da Lei nº 

14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e 
Contratos), analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O processo de licitação observará, via de regra, 

as seguintes fases, em sequência: I - 
preparatória; II - de divulgação do edital de 
licitação; III - de apresentação de propostas e 
lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V 
- de habilitação; VI - recursal; VII - de 
homologação. 

(  ) Nos procedimentos realizados por meio 
eletrônico, a Administração poderá determinar, 
como condição de validade e eficácia, que os 
licitantes pratiquem seus atos em formato 
eletrônico. 

(  ) As licitações serão realizadas preferencialmente 
sob a forma eletrônica, admitida a utilização da 
forma presencial, desde que motivada, devendo 
a sessão pública ser registrada em ata e 
gravada em áudio e vídeo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

22) No que se refere às modalidades de licitação, 
analise as alternativas abaixo e assinale a 
aquele que não apresenta uma modalidade 
prevista na Nova Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 14.133/2021). 
a) Concorrência 
b) Convite 
c) Concurso 
d) Diálogo Competitivo 
 

23) No que concerne à habilitação no processo 
licitatório e as disposições da Lei nº 14.133/21, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. Será exigida a apresentação dos documentos 

de habilitação apenas pelo licitante vencedor, 
exceto quando a fase de habilitação anteceder a 
de julgamento. 

II. Será exigida do licitante declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para 
pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas. 

III. Serão exigidos os documentos relativos à 
regularidade fiscal, via de regra, em momento 
anterior ao julgamento das propostas. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 

24) Com relação às definições previstas na Lei nº 
14.133/2021, assinale a alternativa que 
apresenta o conceito de comissão de 
contratação. 
a) Órgão ou entidade da Administração Pública 

que não participa dos procedimentos iniciais da 
licitação para registro de preços e não integra a 
ata de registro de preços 

b) Conjunto de agentes públicos pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de 
preços e pelo gerenciamento da ata de registro 
de preços dele decorrente 

c) Conjunto de agentes públicos indicados pela 
Administração, em caráter permanente ou 
especial, com a função de receber, examinar e 
julgar documentos relativos às licitações e aos 
procedimentos auxiliares 

d) Órgão ou entidade da Administração Pública 
que participa dos procedimentos iniciais da 
contratação para registro de preços e integra a 
ata de registro de preços 

 
25) Assinale a alternativa que apresenta uma 

hipótese de ato de improbidade administrativa 
que importe em enriquecimento ilícito. 
a) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 

locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado 

b) Realizar operação financeira sem observância 
das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea 

c) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem 
a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie 

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 

 
26) Acerca das disposições da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/1992) analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A representação, que será escrita ou reduzida a 

termo e assinada, conterá a qualificação do 
representante, as informações sobre o fato e 
sua autoria e a indicação das provas de que 
tenha conhecimento. 

(  ) Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para que 
seja instaurada investigação destinada a apurar 
a prática de ato de improbidade. 

(  ) A comissão processante dará conhecimento ao 
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de 
Contas da existência de procedimento 
administrativo para apurar a prática de ato de 
improbidade. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
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27) Com relação à prescrição e as disposições da 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/1992), analise as afirmativas abaixo. 
I. A ação para a aplicação das sanções previstas 

nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados 
a partir da ocorrência do fato ou, no caso de 
infrações permanentes, do dia em que cessou a 
permanência.  

II. A instauração de inquérito civil ou de processo 
administrativo para apuração dos ilícitos 
referidos nesta Lei suspende o curso do prazo 
prescricional por, no máximo, 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, recomeçando a correr 
após a sua conclusão ou, caso não concluído o 
processo, esgotado o prazo de suspensão.   

III. O inquérito civil para apuração do ato de 
improbidade será concluído no prazo de 90 
(noventa) dias corridos, prorrogável uma única 
vez por igual período, mediante ato 
fundamentado submetido à revisão da instância 
competente do órgão ministerial, conforme 
dispuser a respectiva lei orgânica. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

28) Com relação ao processo administrativo e as 
disposições legais da Lei nº 9.784/1999, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O processo administrativo pode iniciar-se de 

ofício ou a pedido de interessado 
b) Os órgãos e entidades administrativas deverão 

elaborar modelos ou formulários padronizados 
para assuntos que importem pretensões 
equivalentes 

c) O ato de delegação e avocação são irrevogáveis 
após sua publicação por meio oficial 

d) Quando os pedidos de uma pluralidade de 
interessados tiverem conteúdo e fundamentos 
idênticos, poderão ser formulados em um único 
requerimento, salvo preceito legal em contrário 

 
29) Acerca da forma, tempo e lugar dos atos do 

processo administrativo, assinale a alternativa 
correta. 
a) Os atos do processo administrativo não 

dependem de forma determinada senão quando 
a lei expressamente a exigir 

b) Inexistindo disposição específica, os atos do 
órgão ou autoridade responsável pelo processo 
e dos administrados que dele participem devem 
ser praticados no prazo de quinze dias 

c) Tendo em vista o princípio da oralidade, os atos 
do processo devem ser produzidos oralmente 

d) O reconhecimento de firma será sempre exigido 

30) No que se refere ao processo administrativo e a 
delegação de competência, assinale a 
alternativa que apresenta uma hipótese de ato 
delegável. 
a) Decisão de recursos administrativos 
b) Matérias de competência exclusiva do órgão ou 

autoridade 
c) Edição de atos de caráter normativo 
d) Matéria de competência comum de órgão 

colegiado 
 

31) Acerca do Poder Legislativo Municipal e as 
disposições constitucionais sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta. 
a) O Poder Legislativo Municipal é exercido pela 

Câmara Municipal, composta por Vereadores, 
representantes do povo do Município 

b) O número de Vereadores dependerá do número 
de Deputados Estaduais do Estado em que o 
Município se encontra e do número de 
Senadores que representem o respectivo 
Estado 

c) A Constituição Federal estabelece apenas limite 
mínimo de Vereadores para a composição das 
Câmaras Municipais 

d) O mandato dos Vereadores, assim como o dos 
Senadores, é de 08 (oito) anos 

 
32) No que se refere ao subsídio dos Vereadores e 

as disposições constitucionais sobre o 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas 

respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subsequente, observado o que 
dispõe esta Constituição, observados os 
critérios estabelecidos na respectiva Lei 
Orgânica e os limites estabelecidos na 
Constituição Federal. 

(  ) O total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores não poderá ultrapassar o montante 
de cinco por cento da receita do Município. 

(  ) O subsídio dos Vereadores obedecerá ao limite 
máximo de 85% (oitenta e cinco por cento) do 
subsídio dos Deputados Estaduais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
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33) Acerca das imunidades dos parlamentares 
municipais, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Os Vereadores são invioláveis por suas 

opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município. 

 
II. Os Vereadores terão imunidade material e 

processual, incluindo-se a responsabilidade 
penal e a civil.  

 
III. Para a incidência da imunidade ao parlamentar 

municipal não é necessário que o ato praticado 
tenha pertinência com o exercício do mandado.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

34) Com relação às modalidades de extinção do ato 
administrativo, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a definição de 
cassação. 
a) A extinção sobrevém por razões de 

oportunidade e conveniência 
b) A extinção ocorre porque o destinatário 

descumpriu condições que deveriam 
permanecer atendidas a fim de poder continuar 
desfrutando da situação jurídica 

c) A extinção ocorre porque sobreveio norma 
jurídica que tornou inadmissível a situação antes 
permitida pelo direito e outorgada pelo ato 
precedente 

d) Extinguem-se os efeitos do ato porque o próprio 
beneficiário abriu mão de uma vantagem de que 
desfrutava 

 
35) No que se refere aos atos administrativos, 

assinale a alternativa que apresenta uma 
hipótese na qual a convalidação do ato 
administrativo é possível. 
a) Nos vícios relativos à finalidade 
b) Nos vícios de incompetência, ainda que seja 

competência exclusiva 
c) Nos vícios relativos à forma, desde que ela não 

seja essencial à validade do ato 
d) Nos vícios relativos ao motivo 
 

36) Com relação aos atributos do ato 
administrativo, assinale a alternativa que 
apresenta incorretamente um dos atributos. 
a) Imperatividade 
b) Subjetividade 
c) Autoexecutoriedade 
d) Tipicidade 

37) Acerca dos atos administrativos em espécie e sua 
divisão quanto à forma, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a definição de decreto. 
a) É a forma de que se revestem os atos gerais 

emanados de autoridades outras que não o Chefe 
do Executivo 

b) É o instrumento de que se valem as autoridades 
para transmitir ordens internas uniformes a seus 
subordinados 

c) É o instrumento pelo qual a Administração Pública 
confere licença ou autorização para a prática de ato 
ou exercício de atividade sujeitos ao poder de 
polícia do Estado 

d) É a forma de que se revestem os atos individuais ou 
gerais, emanados do Chefe do Poder Executivo 
(Presidente da República, Governador e Prefeito) 

 
38) Acerca do controle externo e interno e o Poder 

Legislativo Municipal, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A fiscalização do Município será exercida pelo 

Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

(  ) O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas 
dos Estados ou do Município ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 
houver. 

(  ) É admitida a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

39) Com relação às disposições constitucionais 
sobre finanças públicas, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Lei complementar disporá sobre finanças 

públicas 
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem conduzir suas políticas fiscais 
de forma a manter a dívida pública em níveis 
sustentáveis, na forma da lei complementar 

c) A lei que tratar da sustentabilidade da dívida 
deverá especificar os indicadores de sua 
apuração, sendo desnecessário especificar 
medidas de ajuste, suspensões e vedações 

d) A elaboração e a execução de planos e 
orçamentos devem refletir a compatibilidade dos 
indicadores fiscais com a sustentabilidade da 
dívida 

 
40) Acerca dos princípios que regem a 

Administração Pública, assinale a alternativa 
que não apresenta um princípio expresso na 
Constituição Federal. 
a) Legalidade 
b) Impessoalidade 
c) Proporcionalidade 
d) Eficiência 


