
 

 
 

 

 

 ANALISTA LEGISLATIVO 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
A

D
ER

N
O

 D
E 

Q
U

ES
TÕ

ES
 

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 
 
 01 (um) Caderno destinado à  Questões Discursivas. 
 

 
2. TEMPO 
 
 04 (quatro) horas é o tempo disponível para realização 
da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Novo filme de super-herói israelense da 

Disney toca na ferida dos árabes 

(...) 

Sabra, a super-heroína israelense, fez inúmeras 

aparições nos quadrinhos da Marvel ao longo 

dos anos, estrelando ao lado de ícones como o 

Incrível Hulk, Homem de Ferro e os X-Men. 

Mais de quarenta anos após a introdução de 

Sabra, a Marvel da Disney planeja trazê-la para 

o filme “Capitão América: Nova Ordem 

Mundial”, com lançamento previsto para 2024. 

Isso criou um alvoroço entre aqueles que 

temem que reviver a personagem de Sabra 

espalharia estereótipos ofensivos sobre os 

árabes e a desumanização dos palestinos no 

cinema. 

Os críticos dizem que muitos dos personagens 

árabes com os quais ela interagiu nos 

quadrinhos são mostrados como misóginos, 

antissemitas e violentos, e estão questionando 

se os retratos perturbadores dos árabes terão 

um desempenho diferente no filme. 

“Essa história em quadrinhos não sugere nada 

de positivo sobre como este filme vai se 

desenrolar”, disse Yousef Munayyer, um 

escritor e analista palestino-americano baseado 

em Washington, D.C. “Todo o conceito” de 

transformar espiões israelenses em heróis “é 

insensível e vergonhoso”. (...) 

Waleed F. Mahdi, autor de “Arab Americans 

in Film: From Hollywood and Egyptian 

Stereotypes to Self-Representation”, disse que 

a “aliança EUA-Israel” na narrativa 

cinematográfica desde a década de 1960 

coloca as agências policiais e de inteligência 

americanas e israelenses como forças do bem 

“comprometidas em deter a violência que tem 

sido colocada principalmente como algo ligado 

a árabes e muçulmanos”. 

“O anúncio da Marvel sobre adaptar a 

personagem de Sabra é um reflexo desse 

legado”, disse ele à CNN. 

Um porta-voz da Marvel Studios disse à CNN 

que “os cineastas estão adotando uma nova 

abordagem com a personagem de Sabra, que 

foi introduzida pela primeira vez nos 

quadrinhos há mais de 40 anos”, acrescentando 

que os personagens do Universo 

Cinematográfico da Marvel “sempre são 

imaginados para a tela e o público de hoje”. 

Mesmo assim alguns israelenses dizem que 

Sabra pode não ser uma super-heroína para 

nossos tempos. Etgar Keret, um autor 

israelense, roteirista e romancista gráfico, disse 

à CNN que a personagem original de Sabra foi 

criada em uma era diferente com uma “história 

simples e clara”. 

“Esta Sabra foi criada antes de duas intifadas 

(revoltas palestinas), foi criada antes do 

fracasso dos Acordos de Oslo – foi criada em 

uma realidade e estado de espírito totalmente 

diferentes”, disse ele. “E agora […] é difícil 

manter esse tipo de ícone de simplicidade”. (...) 

A personagem Sabra, da Marvel, foi criada 

antes do massacre de Sabra e Shatila (em 1982) 

e não tem relação com isso, mas o anúncio de 

trazê-la aos cinemas apenas uma semana antes 

do 40º aniversário do massacre tocou na ferida 

dos árabes, que acusam o estúdio de cinema de 

ser insensível a um dos eventos mais trágicos 

da história do povo palestino. 

“Não está apenas no momento ou no nome, 

mas também no fato de que o massacre em si 

foi liderado por uma milícia ligada à Mossad 

em território sob controle militar israelense”, 

disse Munayyer. 

“Dado tudo isso, é difícil não concluir que as 

pessoas da Marvel são abjetamente ignorantes 

sobre a região, sua história e a experiência 

palestina (...). 

Embora Sabra não seja a primeira vez que a 

agência de inteligência de Israel recebe o bom 

tratamento de Hollywood, essa é a primeira 

vez que Mossad recebe um status sobrenatural 

ao nível de uma super-heroína de grande 

sucesso. Especialistas dizem que é uma vitória 

de relações públicas para a agência. 

Avner Avraham, ex-oficial da Mossad e 

fundador da Spy Legends Agency, que presta 

consultoria para filmes e programas de TV 

retratando espiões israelenses, disse que o 
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novo retrato ajudará uma geração mais jovem 

a aprender sobre a Mossad. 

“Esta é a maneira ‘TikTok’, a maneira dos 

desenhos animados de conversar com a nova 

geração, e eles aprenderão sobre a palavra 

Mossad”, disse Avraham. “Isso ajuda o 

branding. Vai agregar um público diferente”. 

(...)  

Uri Fink, um cartunista israelense que diz ter 

criado um personagem de super-herói 

israelense semelhante em 1978, teme, no 

entanto, que os “progressistas” que trabalham 

na Marvel possam transformar a agente 

israelense em um personagem negativo. “Eles 

não estão bem atualizados, não têm uma 

descrição exata do conflito israelense-

palestino”, disse ele à CNN. 

Avraham ecoou essa preocupação, 

especulando que ela pode ser retratada como 

uma personagem que faz o bem para Israel, 

mas “coisas ruins para outras pessoas”. 

https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/

novo-filme-de-super-heroi-israelense-da-

disney-toca-na-ferida-dos-arabes/ 

(Adaptado) 

 

QUESTÃO 01 

Em relação à temática do texto: 

(A) Há apenas o lado negativo abordado. 

(B) Há somente o lado positivo em cotejo. 

(C) Há os lados positivo e negativo 

apresentados. 

(D) Há uma abordagem romantizada.  

(E) Há um tratamento, totalmente, antiético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

Segundo o texto, pode-se afirmar que: 

(A) a referência à “ferida dos árabes” só 

aparece, claramente, no decorrer do 9º 

parágrafo, justificando, plenamente, o título 

apresentado. 

(B) a fala de especialistas em questões 

internacionais é categórica quando afirmam 

que é séria a possibilidade do surgimento de 

um conflito entre Oriente e Ocidente, na 

contemporaneidade. 

(C) os críticos, mesmo considerando delicado 

retratar uma heroína israelense, no momento 

atual, reconhecem que os estúdios Marvel 

estão cientes da história e da experiência 

palestina atuais. 

(D) a personagem Sabra talvez não se adeque 

aos tempos atuais, pois não se pode manter 

uma visão simplista dela hoje, como foi no 

tempo de suas primeiras aparições. 

(E) para alguns críticos, trazer essa 

personagem israelense pode ser positivo, já 

que ela seria retratada como uma espécie de 

salvadora de seu povo e do mundo. 

QUESTÃO 03 

Sobre introduzir uma personagem árabe no 

novo filme da Marvel, Yousef Munayyer 

apresenta uma opinião: 

(A) Radical. 

(B) Neutra. 

(C) Confiante. 

(D) Simplista. 

(E) Impessoal. 

QUESTÃO 04 

O emprego dos parênteses no excerto “Esta 

Sabra foi criada antes de duas intifadas 

(revoltas palestinas), (...)” (10º parágrafo), 

justifica-se gramaticalmente, pois: 

(A) Destacam uma explicação. 

(B) Indicam um juízo de valor. 

(C) Isolam uma citação. 

(D) Demarcam um exemplo. 

(E) Sugerem uma ironia. 
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QUESTÃO 05 

Tendo em vista o verbo destacado na passagem 

“(...) que foi introduzida pela primeira vez nos 

quadrinhos há mais de 40 anos”, (...)” (8º 

parágrafo), assinale o comentário correto sobre 

sua concordância: 

(A) A concordância está correta no singular, 

visto que o termo ao qual ele se refere, 

“primeira vez”, está no singular. 

(B) A concordância deveria se realizar no 

plural, uma vez que o termo com valor 

temporal está no plural. 

(C) A concordância está inadequada, já que o 

termo ao qual ele se refere, “quadrinhos”, está 

no plural. 

(D) A concordância pode ser facultativa, ou 

seja, tanto no singular como no plural. 

(E) A concordância está correta no singular, 

pois se trata de verbo impessoal. 

 

QUESTÃO 06 

A conjunção destacada no fragmento “Embora 

Sabra não seja a primeira vez, (...)” (14º 

parágrafo), de acordo com seu sentido no 

contexto, poderia ser substituída pelos 

conectivos abaixo, com EXCEÇÃO da 

alternativa: 

(A) Posto que. 

(B) Já que. 

(C) Mesmo que. 

(D) Ainda que. 

(E) Apesar de que. 

 

QUESTÃO 07 

O vocábulo “astronauta” passou pelo processo 

de formação denominado: 

(A) Hibridismo. 

(B) Prefixação. 

(C) Sufixação. 

(D) Aglutinação.  

(E) Conversão. 

QUESTÃO 08 

Quanto à colocação dos pronomes pessoais 

oblíquos átonos, julgue os itens, abaixo, e 

assinale o que está correto: 

(A) Te entreguei os livros emprestados. 

(B) Não referi-me ao professor. 

(C) Quando a vi, abri um sorriso largo. 

(D) Ninguém dirigiu-me a palavra ali. 

(E) Não sei o que responderam-lhe ontem. 

 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa com vocábulo, 

corretamente, grafado: 

(A) Co-habitante. 

(B) Inter-regional. 

(C) Super-intressante. 

(D) Auto-escola. 

(E) Infra-estrutura. 

 

QUESTÃO 10 

Quando se trata de comunicações oficiais, 

existe a necessidade de que sejam uniformes, 

pois há sempre um único comunicador (o 

Serviço Público) e o receptor dessas 

comunicações ou é o próprio Serviço Público 

(no caso de expedientes dirigidos por um órgão 

a outro) ou o conjunto dos cidadãos ou 

instituições, tratados de forma homogênea (o 

público). Essa assertiva  refere-se ao princípio 

da: 

(A) Legalidade. 

(B) Moralidade. 

(C) Eficiência. 

(D) Seriedade. 

(E) Impessoalidade. 

 

 

 

 



Câmara Municipal de Embu-Guaçu - SP – Concurso Público 01/2022                           INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

ANALISTA LEGISLATIVO                                                                                                                           Página 5 de 15 

MATEMÁTICA E RACÍOCIO LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Uma sorveteria vendeu, em um dia, 36 picolés, 

28 sorvetes e 14 geladinhos. A razão entre o 

número de geladinhos vendidos pelo número 

de sorvetes vendidos, é:  

(A) 0,5. 

(B) 1. 

(C) 2. 

(D) 5. 

(E) 7,5. 

 

QUESTÃO 12 

Sônia fez 80 meias de crochê, em um mês. No 

mês seguinte, ela fez 25 % a mais de meias. 

Daí, a quantidade total de meias que ela fez, 

nesses dois meses, é: 

(A) 100. 

(B) 120. 

(C) 180. 

(D) 200. 

(E) 210. 

 

QUESTÃO 13 

A porta do quarto de Ugo ficou aberta 

formando um ângulo de 35° com a parede. 

Sobre esse ângulo é correto afirmar: 

(A) é um ângulo raso. 

(B) é um ângulo raro. 

(C) é um ângulo agudo. 

(D) é um ângulo obtuso. 

(E) é um ângulo obeso. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

Um tanque aquático cúbico foi comprado para 

colocar tartarugas. Sabe-se que o mesmo 

possui 800 cm de lado, então seu volume é: 

(A) 5,12 litros. 

(B) 51,2 litros. 

(C) 512 litros. 

(D) 5 120 litros. 

(E) 512 000 litros. 

QUESTÃO 15 

Um tapete foi feito com formato quadrado. 

Sabe-se que seu lado mede 185,6 m, então seu 

perímetro é de: 

(A) 742,4 m. 

(B) 864 m. 

(C) 921,8 m. 

(D) 967,36 m. 

(E) 995,3 m. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Sabemos que o Menu Iniciar ficou fora de uma 

versão do Windows, sabendo disso diga abaixo 

a ultima da sequência de Windows sem deixar 

o Menu Iniciar de lado. 

(A) Windows 11. 

(B) Windows 7. 

(C) Windows 3.11. 

(D) Windows 8.1 

(E) Windows Me. 

QUESTÃO 17 

E-mails podem ser recebidos diretamente no 

navegar e, através de programas, os no 

navegador são chamados de Webmails. 

Sabendo disso, responda escolhendo o nome 

dado aos programas que recebem e-mails.  

 

(A) Cliente de e-mail. 

(B) Servidores de e-mail. 

(C) Gerenciador de mensagens.  

(D) Leitor de mensagens. 

(E) Criador de e-mails. 
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QUESTÃO 18 

Sobre os softwares que recebem e-mails, 

assinale abaixo o único que não é usado para 

esse fim. 

(A) Zimbra Desktop. 

(B) Thunderbird. 

(C) eM Client. 

(D) Eudora. 

(E) FileZilla. 

QUESTÃO 19 

Assinale abaixo a opção que completa as 

lacunas. 

“Uma _________ é uma ação ou um conjunto 

de ações que você pode executar quantas 

vezes quiser. Ao criar uma macro, você está 

gravando cliques e teclas do mouse. Depois 

de criar uma ________, você pode editá-la 

para fazer pequenas alterações na maneira 

como ela funciona.” 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/ 

(A) Função. 

(B) Formula. 

(C) Macro. 

(D) Tabela. 

(E) Célula. 

QUESTÃO 20 

Marque V para verdadeiro e F para falso sobre 

as sentenças abaixo. 

I. É possível remover os fundos de 

imagens no PowerPoint. 

II. Não é possível trabalhar em 

camadas no PowerPoint. 

III. Não é possível inserir fotos direto 

da nuvem no PowerPoint. 

IV. É possível trocar a cor do texto por 

uma imagem no PowerPoint. 

V. É possível inserir vídeos direto do 

YouTube. 

 

(A) F – V – V – F – V. 

(B) V – V – F – V – F. 

(C) F – V – V – V – F. 

(D) V – F – F – V – V. 

(E) F – F – V – F – F. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Nos moldes previstos pela Lei nº 584/87 

(Regime Jurídico dos Funcionários Públicos 

do Município de Embu-Guaçu/SP), marque a 

alternativa que contemple o correto conceito 

de cargo público: 

(A) o conjunto de tarefas e responsabilidades 

cometidas ao funcionário público. 

(B) o conjunto de classes da mesma natureza 

de trabalho, escalonados, hierarquicamente, de 

acordo com a complexidade das atribuições, 

para progressão privativa dos titulares dos 

cargos que a integram. 

(C) o conjunto dos cargos da Prefeitura ou 

Câmara. 

(D) a pessoa, legalmente, investida em cargo 

público criado por lei. 

(E) o lugar instituído na organização do 

funcionalismo, criado por lei em número certo, 

com denominação própria e atribuições 

específicas. 

QUESTÃO 22 

Estabelece o Decreto nº 9.191/2017, que as leis 

complementares, ordinárias e delegadas terão 

numeração sequencial em continuidade às 

séries iniciadas, no seguinte ano: 

(A) 1983.   

(B) 1956. 

(C) 1935. 

(D) 1946. 

(E) 1968. 

QUESTÃO 23 

Preceitua a Constituição Federal que o 

processo legislativo compreende a elaboração 

dos seguintes dispositivos, EXCETO: 

(A) resoluções. 

(B) leis ordinárias. 

(C) medidas provisórias. 

(D) decretos executivos. 

(E) leis complementares. 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/
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QUESTÃO 24 

Ao Município compete legislar a tudo quanto 

respeite ao seu interesse peculiar, tendo como 

objetivo o bem-estar de sua população e o 

pleno desenvolvimento de suas funções 

sociais, cabendo-lhe, PRIVATIVAMENTE, 

conforme previsão da Lei Orgânica Municipal, 

as seguintes atribuições, EXCETO: 

(A) conceder licença ou autorização para 

abertura e funcionamento de estabelecimentos 

industriais, comerciais e similares, conforme a 

Lei de zoneamento. 

(B) legislar sobre sistema monetário e de 

medidas, títulos e garantias dos metais. 

(C) adquirir bens, inclusive mediante 

desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública ou por interesse social. 

(D) dispor sobre serviço funerário e cemitérios, 

encarregando-se da administração daqueles 

que forem públicos e fiscalizando os 

pertencentes às entidades privadas. 

(E) estabelecer servidões administrativas 

necessárias aos seus serviços. 

 

QUESTÃO 25 

No projeto de lei ou de medida provisória que 

institua ou majore tributo, determina o Decreto 

Federal nº 9.191 de 2017, que serão 

observados os seguintes princípios: 

(A) princípios da moralidade e da publicidade. 

(B) princípios da equivalência e da 

legitimidade. 

(C) princípios da irretroatividade e da 

anterioridade. 

(D) princípio da impessoalidade e do indubio 

pro reo. 

(E) princípios da anterioridade e da reserva 

legal. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 

Conforme estabelecido pela Constituição 

Federal, a discussão e votação dos projetos de 

lei de iniciativa do Presidente da República, do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores terão início: 

(A) no Congresso Nacional, por sorteio. 

(B) na Comissão de Assuntos Sociais do 

Senado Federal. 

(C) na Comissão Diretora do Senado Federal. 

(D) na Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania do Senado Federal. 

(E) na Câmara dos Deputados. 

 

QUESTÃO 27 

No tocante, a estruturação das leis definidas 

conforme a Lei Federal Complementar nº 95 

de 1998, marque a alternativa INCORRETA: 

(A) A epígrafe será grafada por meio de 

caracteres que a realcem e explicitará, de modo 

conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. 

(B) A parte normativa, compreende o texto das 

normas de conteúdo substantivo relacionadas 

com a matéria regulada. 

(C) O preâmbulo indicará o órgão ou 

instituição competente para a prática do ato e 

sua base legal. 

(D) A parte final, compreende as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo 

substantivo, às disposições transitórias, se for 

o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

(E) A parte preliminar, compreende a epígrafe, 

a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto 

e a indicação do âmbito de aplicação das 

disposições normativas. 
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QUESTÃO 28 

Conforme Lei Orgânica do Município de 

Embu-Guaçu/SP, encerrada a Sessão de Posse, 

os Vereadores empossados reunir-se-ão sob a 

presidência do Vereador mais votado dentre os 

presentes, em Sessão Especial, com presença 

da maioria absoluta dos membros da Câmara, 

para eleger os componentes da Mesa e o Vice-

Presidente que serão, automaticamente, 

empossados. Compete à Mesa da Câmara 

Municipal, as seguintes atribuições, EXCETO: 

(A) promulgar as emendas da Lei Orgânica 

Municipal, com o respectivo número de 

ordem. 

(B) propor ação popular. 

(C) declarar a perda do mandato de Vereador. 

(D) promulgar a Lei Orgânica Municipal. 

(E) enviar ao Prefeito, até o dia 1º de março, as 

contas do exercício anterior. 

 

QUESTÃO 29 

Nos termos definidos pelo Decreto Federal nº 

9.191 de 2017, marque a alternativa correta 

quanto os decretos pessoais: 

(A) terão numeração sequencial, iniciada a 

partir da data de entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 

2001. 

(B) não serão numerados e não conterão 

ementa. 

(C) terão numeração sequencial, em 

continuidade à série iniciada, em 1991. 

(D) será estruturado em três partes básicas, 

preliminar, normativa e parte final. 

(E) terão numeração sequencial, em 

continuidade às séries iniciadas em 1946. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

Nos termos definidos pela Constituição 

Federal, é vedada a edição de medidas 

provisórias sobre as seguintes matérias, 

EXCETO: 

(A) direito eleitoral. 

(B) partidos políticos. 

(C) direito penal. 

(D) planos plurianuais. 

(E) majoração de impostos. 

QUESTÃO 31 

Nos moldes definidos pela Lei Federal 

Complementar nº 95 de 1998, os textos legais 

serão articulados com observância dos 

seguintes princípios, EXCETO: 

(A) os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos 

ou em incisos; os parágrafos em incisos, os 

incisos em alíneas e as alíneas em itens. 

(B) o agrupamento de artigos poderá constituir 

Subseções, o de Subseções, a Seção; o de 

Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o 

de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte. 

(C) os parágrafos serão representados por 

algarismos romanos, as alíneas por letras 

minúsculas e os itens por algarismos arábicos. 

(D) a unidade básica de articulação será o 

artigo, indicado pela abreviatura "Art.", 

seguida de numeração ordinal até o nono e 

cardinal, a partir deste. 

(E) as Subseções e Seções serão identificadas 

em algarismos romanos grafadas e letras 

minúsculas e postas em negrito ou caracteres 

que as coloquem em realce. 

QUESTÃO 32 

Estabelece a Lei Orgânica do Município de 

Embu-Guaçu/SP, que as leis complementares 

são concernentes às seguintes matérias, 

EXCETO: 

(A) diretrizes orçamentárias. 

(B) código de obras. 

(C) plano diretor de desenvolvimento 

integrado. 

(D) alienação de bens imóveis. 

(E) código tributário municipal. 
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QUESTÃO 33 

Determina a Constituição Federal que a 

iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe as seguintes autoridades, EXCETO: 

(A) qualquer membro da Câmara dos 

Deputados. 

(B) Defensor Público Geral da União. 

(C) Presidente da República. 

(D) Procurador Geral da República. 

(E) qualquer membro do Senado Federal. 

 

QUESTÃO 34 

Nos termos do Decreto Federal nº 9.191 de 

2017, marque a alternativa que contemple a 

correta função definida para a "Ementa". 

(A) A ementa propiciará identificação 

numérica singular à lei e será formada pelo 

título designativo da espécie normativa, pelo 

número respectivo e pelo ano de promulgação. 

(B) A ementa explicitará, de modo conciso, o 

objeto do ato normativo. 

(C) A ementa indicará o órgão ou instituição 

competente para a prática do ato e sua base 

legal. 

(D) A ementa indicará, quando necessário, o 

seu objeto e o seu âmbito de aplicação. 

(E) A ementa será estruturada, em três partes 

básicas, sendo: parte preliminar, parte 

normativa e parte final. 

 

QUESTÃO 35 

Define a Lei Orgânica do Município de Embu-

Guaçu/SP, que o processo legislativo 

compreende a elaboração dos seguintes 

institutos, EXCETO: 

(A) leis complementares. 

(B) leis delegadas. 

(C) resoluções. 

(D) emenda à Lei Orgânica. 

(E) leis ordinárias. 

 

QUESTÃO 36 

Conforme preceitua a Lei Federal 

Complementar nº 95 de 1998, as disposições 

normativas serão redigidas com clareza, 

precisão e ordem lógica, observadas, para esse 

propósito, as seguintes normas, EXCETO: 

(A)  escolher termos que tenham o mesmo 

sentido e significado na maior parte do 

território nacional, evitando o uso de 

expressões locais ou regionais. 

(B) usar os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando os abusos de caráter 

estilístico. 

(C) expressar por meio dos parágrafos os 

aspectos complementares à norma enunciada 

no caput do artigo e as exceções à regra por 

este estabelecida. 

(D) construir as orações na ordem direta 

evitando preciosismo, neologismo 

adjetivações dispensáveis. 

(E) usar as palavras e as expressões em seu 

duplo sentido, salvo quando a norma versar 

sobre assunto técnico, hipótese em que se 

empregará a nomenclatura do latim 

referendando a origem da palavra ou 

expressão. 

QUESTÃO 37 

Nos moldes estabelecidos pela Lei Orgânica 

do Município de Embu-Guaçu/SP, compete, 

exclusivamente, ao Prefeito, a iniciativa dos 

projetos de Lei que disponham sobre as 

seguintes matérias, EXCETO: 

(A) o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos 

suplementares e especiais. 

(B) regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria dos servidores. 

(C) criação, estruturação e atribuições das 

Secretarias municipais e órgãos da 

administração pública. 

(D) apresentar projetos de Lei dispondo sobre 

autorização de abertura de créditos 

suplementares ou especiais, através de 

anulação parcial ou total da dotação da 

Câmara. 

(E) criação e extinção de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração direta e 

autárquica, bem como a fixação da respectiva 

remuneração. 
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QUESTÃO 38 

Marque a alternativa que contemple a correta 

funcionalidade do "preâmbulo", nos termos 

determinados pela Lei Federal Complementar 

nº 95 de 1998. 

(A) O preâmbulo indicará o objeto da lei e o 

respectivo âmbito de aplicação. 

(B) O preâmbulo propiciará identificação 

numérica singular à lei e será formada pelo 

título designativo da espécie normativa, pelo 

número respectivo e pelo ano de promulgação. 

(C) O preâmbulo será grafado por meio de 

caracteres que o realcem e explicitará, de modo 

conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. 

(D) O preâmbulo deverá indicar 

expressamente as leis ou disposições legais 

revogadas. 

(E) O preâmbulo indicará o órgão ou 

instituição competente para a prática do ato e 

sua base legal. 

 

QUESTÃO 39 

Determina a Lei nº 584/87 (Regime Jurídico 

dos Funcionários Públicos do Município de 

Embu-Guaçu/SP), que os cargos públicos 

serão promovidos pelos seguintes atos, 

EXCETO: 

(A) exoneração. 

(B) aproveitamento. 

(C) nomeação. 

(D) promoção. 

(E) readaptação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

À Câmara Municipal do Município de Embu-

Guaçu/SP, compete, privativamente, as 

seguintes atribuições, conforme Lei Orgânica, 

EXCETO: 

(A) fixar o subsídio dos Vereadores. 

(B) deliberar, mediante resolução, sobre 

assuntos de sua economia interna e nos demais 

casos de sua competência privativa, por meio 

de decreto legislativo. 

(C) requisitar informações dos Secretários 

Municipais sobre assuntos relacionados com 

sua pasta ou instituição, importando crime de 

responsabilidade não só a recusa ou não 

atendimento, no prazo de quinze dias, bem 

como o fornecimento de informações falsas. 

(D) estabelecer normas de edificação, de 

loteamento, de arruamento e de zoneamento 

urbano, bem como as limitações urbanísticas 

convenientes à ordenação de seu território. 

(E) autorizar o Prefeito a ausentar-se do 

Município por mais de quinze dias. 
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QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 

Considerando o estabelecido no Capítulo 12 do Edital, responda as 4 (quatro) questões dissertativas 

com número máximo de 15 (quinze) linhas. A resposta deverá ser manuscrita de forma legível, 

sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Atenção – a presente folha trata-se de rascunho - a redação deverá ser elaborada na folha de 

texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala. 

 

 

QUESTÃO 01 

Discorra sobre a distinção entre as espécies legislativas da Resolução e da Lei (em sentido estrito) no 

que atine à fase de sanção pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

RASCUNHO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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QUESTÃO 02 

A Câmara Municipal de Embu-Guaçu enviou ao Prefeito determinado projeto normativo visando 

ao exercício do juízo de sanção, em 21 de setembro de 2022. Em 21 de outubro de 2022, nenhum 

ato a este título foi proferido pelo Chefe do Executivo, tendo se mantido inerte. Diante disto, discorra 

sobre as providências cabíveis à Presidência, anotando se deve se aguardar o juízo do Prefeito, se o 

projeto deve ser considerado sancionado ou se deve ser considerado vetado. 

 

RASCUNHO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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QUESTÃO 03 

“O processo administrativo decorrente da acusação de quebra de decoro parlamentar por parte de 

Vereador, por importar em julgamento pelo Plenário da Câmara Municipal sob o quórum de 2/3 se o 

caso de cassação de mandato, prescinde da oportunidade de defesa do acusado e de sua participação 

durante a instrução do processo e oitiva de testemunhas, se houver”. Discorra, fundamentadamente, 

sobre a compatibilidade desta assertiva com o conjunto normativo incidente quanto ao órgão ou 

composição legislativa competente para o julgamento de processo que vise à cassação de mandato de 

Vereador, seu quórum e inobrigatoriedade de defesa do acusado. 

 

RASCUNHO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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QUESTÃO 04 

Discorra, fundamentadamente, sobre a compatibilidade da seguinte assertiva com o conjunto 

normativo incidente em âmbito federal e no Município de Embu-Guaçu: “a democracia representativa 

implica na iniciativa e desenvolvimento do processo legislativo exclusivamente pelos agentes eleitos 

pela sociedade, inviabilizando que os cidadãos possam dele participar”. 

 

RASCUNHO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câmara Municipal de Embu-Guaçu - SP – Concurso Público 01/2022                           INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

ANALISTA LEGISLATIVO                                                                                                                           Página 15 de 15 

 


