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CARGO: OFICIAL LEGISLATIVO                                                   PROVA: C. ESPECÍFICOS\LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões nº 01 a 10 com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de Muitos 
Capões. 
 
01- Leia as assertivas a seguir, atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 
(   ) No primeiro ano de cada Legislatura, cuja duração coincide à do mandato dos Vereadores, a Câmara 
reunir-se-á, no dia 31 de janeiro, para dar posse aos seus membros, ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, bem 
como eleger a Mesa, a Comissão Representativa e as Comissões Permanentes.  
(   ) Assumirá a Presidência dos trabalhos o último Presidente da Câmara se reeleito, ou, sucessivamente, os 
Vice-Presidentes e os Secretários mais recentes, o mais idoso dos Vereadores, ou, na falta deste, o mais 
votado dentre os presentes.  
(    ) Após a posse dos Vereadores, far-se-á o ato de posse do Prefeito e Vice-Prefeito. 
a) F – F – V. 
b) F – V – V. 
c) V – F – F. 
d) F – F – F. 
 
02- Assinale a alternativa incorreta com relação às Sessões da Câmara: 
a) São ordinárias, na segunda e na penúltima terça-feira de cada mês. 
b) São extraordinárias, quando realizadas em datas e horários diversos dos fixados para as Sessões 
Ordinárias. 
c) São solenes, quando destinadas à comemorações e homenagens. 
d) São especiais extraordinárias, para apreciar vetos, relatórios de Comissões Especiais e de Inquérito, ouvir 
o Prefeito, Secretários ou Autoridades assemelhadas e para outras finalidades não especificadas neste 
Regimento. 
 
03- A Mesa é o órgão diretivo dos trabalhos da Câmara de Vereadores e será constituída por: 
a) um Presidente, dois Vice-Presidentes e três Secretários. 
b) um Presidente, dois Vice-Presidentes e dois Secretários. 
c) dois Presidentes, dois Vice-Presidentes e dois Secretários. 
d) um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.  
 
04- Redigir as atas das Sessões Secretas é atribuição específica do: 
a) Presidente; 
b) Vice-Presidente; 
c) 1º Secretário; 
d) 2º Secretário.  
 
05- Qualquer cidadão poderá assistir as Sessões da Câmara, na parte do recinto que lhe é reservado, desde 
que: 
I- Esteja convenientemente trajado; 
II- Não porte armas; 
III- Conserve-se em silêncio durante os trabalhos de modo a não perturbá-los; 
IV- Respeite os Vereadores; 
V- Atenda às determinações da Mesa. 
 
Estão corretas: 
a) somente I e II. 
b) somente II, III e IV. 
c) somente a I. 
d) todas. 
 
06- Assinale a alternativa incorreta. 
a) As Sessões Extraordinárias, não convocadas em Plenário deverão ser convocadas com, no mínimo, 72 
horas de antecedência.  
b) As Sessões Extraordinárias terão a mesma duração das Sessões Ordinárias, sendo utilizado, para 
apreciação da Ordem do Dia, todo o tempo que se seguir a Leitura do Expediente.  
c) As Sessões Extraordinárias são improrrogáveis.  
d) A Câmara não poderá realizar Sessões de caráter secreto. 
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07- As Sessões ______________________ destinam-se a comemorações ou homenagens e nelas poderão 
usar da palavra somente Vereadores ou pessoas convidadas pelo Presidente, ouvidos os Líderes de 
Bancada. 
a) Extraordinárias 
b) Ordinárias 
c) Solenes 
d) Extraordinárias Especiais 
 
08- _________________________ é a proposição de iniciativa do Prefeito, submetendo à deliberação da 
Câmara contratos ou convênios do interesse municipal. 
a) Projeto de Lei Ordinária 
b) Pedido de Autorização 
c) Requerimento 
d) Projeto de Decreto Legislativo 
 
09- A votação _______________ será feita mediante a chamada dos Vereadores, que responderão sim ou 
não à proposição. 
a) nominal 
b) simbólica 
c) secreta 
b) aberta 
 
10- Com relação aos atos preferenciais terão preferência as proposições relativas às seguintes matérias:  
I - Projetos em regime especial de tramitação;  
II - Propostas de emenda da Lei Orgânica;  
III - Orçamentos;  
IV - Veto. 
 
Estão corretas as assertivas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II e III. 
d) I, II, III e IV. 
 
Responda as questões nº 11 a 15 com base na Lei Orgânica do Município de Muitos Capões. 
 
11- O dia 28 de _________________ é a data magna do Município. 
a) dezembro 
b) janeiro 
c) abril 
d) julho 
 
12- Assinale a alternativa incorreta.  
a) A prestação de contas do Município, referente à gestão financeira de cada ano deverá ser encaminhada 
para aprovação da Câmara e posterior envio ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 31 de março do ano 
seguinte.  
b) As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, a partir da data da remessa das 
mesmas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 90 dias.  
c) Anualmente, dentro de 90 dias subsequentes ao início da sessão legislativa, a Câmara receberá, em 
sessão especial, o Prefeito, que informará, através de relatórios, o estado em que se encontram os assuntos 
municipais e do ano anterior.  
d) Sempre que o Prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá 
em sessão previamente designada. 
 
13- O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado _______________________. 
a) pelo Vice-Prefeito; 
b) pelos Vereadores; 
c) pelos Secretários do Município; 
d) pelos eleitores.  
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14- Compete privativamente ao Prefeito, exceto: 
a) legislar sobre tributos de competência municipal; 
b) nomear e exonerar os secretários municipais, os diretores de autarquias e departamentos, além de 
titulares de instituições de que participe o Município, na forma da Lei;  
c) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel 
execução;  
d) vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
 
15- O Município prestará assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente, estabelecendo 
política e programas de proteção que lhes proporcione segurança e condições de bem estar social, 
preservando sua dignidade e sobrevivência. Aos maiores de _______________________ anos e aos 
________________ é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
a) sessenta – deficientes 
b) sessenta – adolescentes 
c) sessenta e cinco – deficientes 
d) sessenta e cinco - adolescentes 
 
16- Segundo a Constituição Federal de 1988 assinale a alternativa incorreta. 
a) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva é um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos. 
c) São brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. 
d) O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados é privativo de brasileiro nato. 
 
17- Segundo a Lei Federal 8.429/92 leia as assertivas abaixo atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for 
falsa e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
(   ) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
(  ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o parcial ressarcimento do dano. 
(  ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 
(  ) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
ao Prefeito Municipal responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. 
 
a) V – F – V – F. 
b) V – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – F – V – F. 
 
Com base no livro Kaspary. Adalberto J. Redação oficial - normas e modelos. Editora E. responda as 
questões 18 e 19. 
 
18- Complete as lacunas abaixo. 
__________________ é o documento através do qual a autoridade comprova um fato ou situação de que 
tenha conhecimento em razão do cargo que ocupa ou da função que exerce. 
__________________ são ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários ou 
agentes administrativos incumbidos de certo serviço, ou de desempenho de certas atribuições em 
circunstâncias especiais. 
__________________ são atos pelos quais as autoridades competentes determinam providências de caráter 
administrativo, dão instruções sobre a execução de leis e de serviços, definem situações funcionais e aplicam 
medidas de ordem disciplinar. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 
a) Atestado – Circular – Portaria 
b) Certificado – Ordem de Serviço – Portaria 
c) Atestado – Ordem de Serviço – Despacho 
d) Certificado – Circular – Despacho 
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19- Alvará é o instrumento da _____________ ou da ____________ para o exercício de um direito, para a 
prática de um ato, ou para a realização de uma atividade dependente do policiamento administrativo. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
a) licença – funcionamento 
b) autorização – funcionamento 
c) permissão – autorização 
d) licença - autorização 
 
Com base no livro Ledur. Paulo Flávio. Manual de redação oficial dos municípios, responda a questão 
n° 20. 
 
20- É o documento escrito utilizado para as comunicações oficiais que os órgãos públicos fazem entre si e 
com particulares. Esse conceito refere-se a: 
a) ofício 
b) memorando 
c) mensagem 
d) ordem de serviço 
 
PROVA: PORTUGUÊS 
 

OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente 
em vigor e a nova norma estabelecida.”.  
 

 
As duas faces da clonagem 

 
A cada aparição relâmpago, marcadas por declarações imprecisas sobre clones humanos 

que estaria criando, o ginecologista italiano Severino Antinori rouba as esperanças de milhões de portadores 
de moléstias devastadoras, como diabetes, esclerose múltipla e .............. de Alzheimer. Esse contingente 
expressivo sonha com o dia em que a construção de células e tecidos sob medida – a chamada clonagem 
terapêutica –  ................... reverter  males incuráveis e reconstruir órgãos combalidos. O segredo está nas 
células-tronco, estruturas primitivas que se convertem em qualquer tipo de tecido. A grande promessa de um 
campo jovem da ciência, a medicina  regenerativa, é produzir embriões clonados e,  a partir de suas células-
tronco, fabricar órgãos para transplante sem risco de rejeição. 

Com seu discurso, Antinori encarna a figura do cientista onipotente e vaidoso. Quer “brincar 
de Deus”, fabricando seres humanos à imagem e semelhança de alguém que já existe ou existiu. Essa 
perspectiva produziu assombro mundial. Vários países preparam leis que vetam o investimento em todo tipo 
de clonagem, inclusive na que promete salvar vidas. 

                                                                                           (Revista Época, adaptado) 
As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
21- Complete as lacunas do texto com a alternativa correta. 
a) mau – possa 
b) mau – possam 
c) mal – possa 
d) mal - possam 
 
22- Considere as afirmações acerca do estudo do texto. 
I – Mesmo que seja para salvar vidas, muitos países não aprovam o investimento em todo o tipo de 
clonagem. 
II – A clonagem não serviria para fabricar novos órgãos. 
III – O médico italiano faz declarações persuasivas sobre clones humanos que estaria criando. 
Qual alternativa está correta? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Todas  
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23- “... males incuráveis e reconstruir órgãos combalidos.” 
“... encarna a figura do cientista onipotente e vaidoso.” 
Os vocábulos sublinhados nas orações acima podem ser substituídos por outros sem que se alterem os 
sentidos. Assinale –os através da alternativa correta. 
a) doentes / todo-poderoso 
b) debilitados / que sabe tudo 
c) ocultos / que pode tudo 
d) imperfeitos / sapiente 
 
24- “... a construção de células e tecidos sob medida – a chamada clonagem terapêutica – .............. reverter  
males incuráveis...” 
Nessa oração foram utilizados os travessões para: 
a) concluir uma hesitação. 
b) preencher uma lacuna dentro do período. 
c) incluir um segmento explicativo. 
d) interromper, de forma intencional, o pensamento. 
 
25- As palavras “vários”, “países” e “órgãos” recebem necessariamente acento agudo. Das palavras a seguir, 
assinale a alternativa em que todas as palavras recebem obrigatoriamente o mesmo acento. 
a) circuito – juizes – desejavel 
b) constitui-lo  - geneticas – ingua 
c) midia - dividi-lo - forum 
d) cafezinho – biquini – noticia 

 
26- “... fabricando seres humanos à imagem e semelhança de alguém...” 
Analise as afirmações sobre a crase. 
I - Conversamos à respeito do reflorestamento. 
II - Entregue este envelope à Secretária do Prefeito. 
III - À medida que caminhava afastava-se da casa sem perceber. 
Qual alternativa está correta? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Todas. 
 
27- Sobre o estudo gramatical das orações do texto, afirma-se: 
I - “... estruturas primitivas que se convertem em qualquer tipo de tecido.” 
É perfeitamente correto reescrever essa oração da seguinte maneira: ... estruturas primitivas que convertem-
se em qualquer tipo de tecido. 
II – “Vários países preparam leis que vetam o investimento...” 
É correto substituir o vocábulo sublinhado  pela expressão as quais. 
III – “A grande promessa de um campo jovem da ciência...” 
O adjetivo acima sublinhado não se flexiona em gênero, independente do substantivo que o acompanha. 
 
Quais estão corretas ? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
 
28- “Vários países preparam leis que vetam o investimento em todo tipo de clonagem, ...” 
O pronome destacado na oração acima classifica-se como: 
a) relativo. 
b) reflexivo. 
c) demonstrativo. 
d) interrogativo. 
 
29- Considere os vocábulos abaixo, retirados do texto, e assinale a alternativa em que eles pertençam à 
mesma classe de palavras. 
a) mundial – clonagem – figura 
b) expressivo – humano – perspectiva 
c) males – grande – rejeição 
d) imprecisas – italiano - jovem  
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30- Os substantivos abaixo, extraídos do texto, também podem corresponder a formas verbais de uso 
corrente, exceto: 
a) declarações 
b) clonagem 
c) cientista 
d) promessa 
 
PROVA: INFORMÁTICA 
 
31- No Internet Explorer 8 (versão em português), qual a função da tecla de atalho “CTRL+F5”? 
a) Atualizar a página atual sem utilizar o cachê, recarregando seus textos e imagens. 
b) Atualizar a página atual, abrindo-a em uma nova aba de navegação.  
c) Localizar uma palavra ou expressão na página atual. 
d) Fechar a aba de navegação com a página atual. 
 
32- No Microsoft Word 2007 (versão em português), qual é a tecla de atalho utilizada para centralizar o texto 
de um parágrafo? 
a) CTRL + J 
b) CTRL + M 
c) CTRL + ALT + C 
d) CTRL + E 
 
33- O pacote Microsoft Office, em versões mais completas, conta com ferramentas para edição de textos 
(______________), criação de planilhas eletrônicas (______________), apresentações de slides 
(______________) e até mesmo recursos de banco de dados (______________).  
Os softwares da família Microsoft Office que completam os espaços da frase acima são, respectivamente:  
a) Word, Excel, SlideShow e DataBase 
b) Word, Excel, PowerPoint e Access 
c) Word, Excel, PhotoShop e Outlook 
d) Word, PowerPoint, Outlook e Excel 
 
34- Em uma tela de prompt do MS-DOS, qual o resultado do comando "dir /s"? 
a) Exibe os arquivos do diretório corrente que iniciam com a letra "s" 
b) Exibe os arquivos do diretório corrente, fazendo uma pausa a cada página 
c) Exibe os arquivos do diretório corrente e de todos os seus subdiretórios  
d) Exibe os arquivos do diretório chamado "s" 
 
35- Entre as ferramentas de sistema disponíveis no Windows XP está o “Desfragmentador de Disco”. Qual é 
sua função principal? 
a) Organizar os blocos vazios e ocupados no disco rígido, agrupando-os da forma mais contígua possível. 
b) Varrer o disco rígido em busca de ameaças e vírus que possam estar fragmentados em meio aos arquivos. 
c) Fazer uma limpeza no disco rígido, apagando os arquivos temporários ou desnecessários (que não são 
mais utilizados). 
d) Gerar uma cópia de segurança de todo o conteúdo armazenado no disco rígido. 
 
36- Ao editar um documento no Microsoft Word, quais são as teclas de atalho utilizadas para, 
respectivamente, “copiar” e “colar” o conteúdo selecionado?  
a) CTRL+C e CTRL+V 
b) CTRL+C e CTRL+Z 
c) CTRL+V e CTRL+Z 
d) CTRL+Z e CTRL+V 
 
37- A expressão “algumacoisa@algumdominio.com.br” denota tipicamente: 
a) um endereço de um site na Internet, acessível através de qualquer navegador 
b) uma página específica localizada dentro de um web site 
c) um sub-dominio de algum web site 
d) um endereço de e-mail ou correio eletrônico 
 
38- Qual destes softwares seria mais adequado para criar uma apresentação de slides com recursos de 
textos, imagens e efeitos de transição?  
a) Outlook Express 
b) Power Point 
c) Excel 
d) Photoshop 
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39- “O ________ e o _________ são exemplos de navegadores utilizados para acessar sites e páginas da 
Internet. Já o _______ e o ________ são exemplos de programas usados para enviar e receber e-mails”.  
Os softwares que completam corretamente as lacunas acima são, respectivamente: 
a) Google Chrome – Internet Explorer – Power Point – Excel  
b) Internet Explorer – Mozilla Firefox – Outlook Express – Windows Mail 
c) Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Gmail    
d) Mozilla Firefox – Outlook Express – Google Chrome – Internet Explorer  
 
40- Na área de trabalho (desktop) do Windows Vista, qual destes ícones, ao sofrer o duplo clique do mouse, 
abre uma janela exibindo a lista dos Dispositivos de Armazenamento Removíveis, Unidades de Disco Rígido 
e Locais de Rede?  
a) Lixeira 
b) Rede 
c) Computador 
d) Painel de Controle 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







