CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
Câmara Municipal
Nova Serrana - MG

Edital nº 01/2015

ANALISTA LEGISLATIVO
Código: 401

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e da Prova Dissertativa.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas e o Rascunho da questão Dissertativa reproduzidos ao final
deste caderno.
3 – Ao receber a Folha de Respostas e o Caderno de Respostas:
• confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles.” Ruy Barbosa
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em 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.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Conforme o subitem 9.4.5. Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. 9.4.12. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos,
borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no item 9.4.11. 9.4.22. Será proibido, durante a realização das provas, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, palmtop, gravador,
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico [...] 9.4.25. Durante o período de realização
das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, [...] assim como não será permitido o uso
de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 9.4.25.1 Durante o período de realização das provas, não será
permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 9.4.27 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de
realização das provas [...] 9.4.32. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares,
aplicadores e autoridades presentes; deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva e, quando for o caso, a Folha de Resposta
da Prova dissertativa, findo o prazo limite para realização da prova. (alíneas a; i). 9.4.37 Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três
últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando
a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 16 de novembro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação Municipal, 20 (vinte)
questões de Conhecimentos Específicos e 1 (uma) questão de Dissertativa, todas
perfeitamente legíveis.
ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 20.
A nova exclusão digital
O conhecimento digital, habilidade de acessar,
criar, assimilar e adaptar conhecimento através das
tecnologias da informação, é cada vez mais importante
em um mundo em crescente digitalização. Quem não
sabe usar a Internet e as tecnologias digitais está
cada vez mais preso a profissões do século passado,
e certamente figurará entre os primeiros a ter sua
profissão automatizada.
Já faz um bom tempo que o acesso à rede é um fator
de riqueza e desenvolvimento nacional. Segundo um
relatório da Comissão Europeia, cerca de 90% dos
empregos nas próximas décadas demandarão alguma
forma de alfabetização digital. Reforçando a previsão,
um relatório do Banco Mundial de 2009 projeta um
crescimento de quase 1,5% da economia de um país
para cada 10% de penetração de serviços de banda
larga. Não é preciso ser economista para imaginar que
a recíproca também deve ser verdadeira, e que países
que não invistam na adoção e aprendizado das novas
tecnologias verão diversos segmentos econômicos em
crise em um mundo cada vez mais competitivo.
À medida que governos e empresas correm para prover
um número cada vez maior e mais variado de produtos
digitais, aqueles que não conseguem tirar proveito deles
tendem a se distanciar em termos de oportunidades
socioeconômicas. Em diversas partes do mundo,
a exclusão digital reflete um problema social. Muito mais
importante do que o acesso à rede está na velocidade
desse acesso e na capacidade de tirar proveito dele.
É hora de reconsiderar a natureza da exclusão digital.
Enquanto algumas diferenças foram diminuídas nas
últimas décadas, outras divisões emergiram como novos
desafios. O abismo que separa os conectados dos não
conectados foi nas últimas duas décadas visto como uma
questão de acesso. À medida que essa divisão diminui,
a questão dos benefícios do impacto dessas tecnologias
em pessoas e empresas é cada vez mais relevante.
A exclusão digital é um problema relativamente novo que
evolui com a rede. Como todo progresso, a digitalização
é irregular. Ela se dá através das regiões do país,
zonas urbanas ou rurais, faixas etárias, habilidades
profissionais, níveis de alfabetização e conhecimento
técnico. A tecnologia só pode ser considerada
democrática e empoderadora quando é acessível.
Enquanto todos não tiverem um acesso de qualidade
mínima, a tecnologia servirá como mais um elemento de
segregação e divisão social.

Para muita gente não há motivo para gastar uma fatia
considerável do orçamento familiar em uma rede que
traz poucos conteúdos de verdadeira relevância ou
crescimento profissional. Ao contrário de um celular, que
para muitas pessoas ao redor do mundo é ferramenta
de cidadania e inclusão, boa parte do uso da Internet
é sinônimo de perda de tempo e pornografia. Na virada
do século, muitos referiam-se à rede como uma grande
biblioteca, ambiente de valor completamente diferente
de Facebook, YouTube, Netflix e RedTube. Para muitos
dos desconectados, a rede não é muito diferente de uma
forma de televisão pela qual o acesso é pago. É difícil
tirar-lhes a razão.
Não haveria nada de errado com redes sociais e
videogames se o seu consumo correspondesse a usos
mais profissionais da rede. Da mesma forma que uma
cidade não pode sobreviver apenas de bares e cinemas,
boa parte dos serviços da rede precisa ter um alcance
muito maior do que se imagina hoje para que se possa
tirar dela seu verdadeiro valor. Muitos segmentos
profissionais não sentem a menor necessidade de
explorar a rede e se refugiam em seus domínios
cartoriais. Quando uma tecnologia diruptiva como o
AirBnB ou Nubank aparecem, eles simplesmente não
sabem o que fazer. Como perderam o trem-bala da
história, só lhes resta protestar na forma de carreatas e
carteiradas diversas, sabendo que o fim está próximo.
Qualquer que seja a área de atuação, tecnologias
de informação e comunicação tendem a servir como
excelentes ferramentas para corte de custos e aumento
de transparência e eficiência. Ao forçar a digitalização de
serviços governamentais, governos de países pequenos
como a Dinamarca estimam economias da ordem de
160 milhões de euros. Em países gigantescos e de
estrutura precária como o nosso, a economia poderia ser
maior do que o melhor lucro de uma Petrobras.
A digitalização de processos ainda reduz os serviços
cartoriais, o que naturalmente diminui a burocracia e
as oportunidades para a corrupção. Mas para isso é
preciso mais do que um website. Da mesma forma
que a digitalização da declaração de imposto de renda
aumentou a arrecadação, diminuiu a sonegação e
acelerou a restituição, serviços robustos de governo
eletrônico, de preferência em plataformas móveis,
podem eliminar de maneira quase instantânea problemas
estruturais que pareciam insolúveis.
É preciso dar mais atenção para o problema da exclusão
digital, antes que seus efeitos aumentem os problemas
já graves de desigualdade e competitividade que o
Brasil enfrenta. Não basta espalhar cabos de fibra
ótica, é necessário educar os novos usuários, fomentar
o desenvolvimento de pequenas e médias empresas,
investir na digitalização de serviços e formar multidões
de novos profissionais de infraestrutura para que o digital
não se transforme em uma versão eletrônica do cartório.

As últimas pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo Comitê
Gestor da Internet mostram que o crescimento no acesso
vem perdendo seu fôlego. Em parte isto se deve ao alto
preço da conexão em áreas rurais ou remotas – não se
pode demandar uma qualidade de serviço japonesa ou
coreana em um país de dimensões continentais – mas boa
parte da diminuição nas taxas de crescimento deve-se
à falta de interesse por parte de muitos usuários.
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Diminuir o abismo digital é do interesse de todos.
O governo minimiza custos e torna suas operações mais
eficientes, empresas se tornam mais competitivas e
diversificadas e todos tendem a desfrutar de serviços de
maior qualidade e racionalidade. Para isso é necessário
estabelecer um bom sistema regulatório que garanta a
competitividade e o acesso, sem explorar seus usuários
finais. Na França, por exemplo, 90% das residências
tem acesso a pelo menos dois provedores de serviços
digitais, garantindo maior qualidade a um preço aceitável.
Nos EUA, ao contrário, a liberalização do mercado fez
com que as empresas fatiassem o país entre si, fazendo
com que apenas 15% da população tenha opção de
fornecedor.
Ao diminuir as diferenças entre conectados e analógicos,
caminha-se para uma sociedade com serviços de maior
qualidade e, ao mesmo tempo, melhores oportunidades
para todos, aumentando a transparência, eficiência e
participação social de todos.
RADFAHRER, Luli. A nova exclusão digital.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
luliradfahrer/2015/08/1666939-a-nova-exclusao-digital.shtml>.
Acesso em: 13 ago. 2015 (Adaptação).

QUESTÃO 2
Analise o período a seguir.
“Quem não sabe usar a Internet e as tecnologias
digitais está cada vez mais preso a profissões do século
passado, e certamente figurará entre os primeiros a ter
sua profissão automatizada.” (1º parágrafo)
Não se mantém a relação de sentido no período em
análise se a palavra “e” em destaque for substituída por
A) “por conseguinte”.
B) “por isso”.
C) “pois”.
D) “assim”.
QUESTÃO 3
De acordo com o texto, explicam a diminuição do
crescimento no acesso à rede os fatores apresentados a
seguir, EXCETO:
A) A escassez de conteúdos que favoreçam o
crescimento profissional.

QUESTÃO 1

B) O alto preço da conexão em áreas rurais ou
remotas.

Leia o período seguinte.

C) O desinteresse por parte de muitos usuários.

“O conhecimento digital, habilidade de acessar,
criar, assimilar e adaptar conhecimento através
das tecnologias da informação, é cada vez mais
importante em um mundo em crescente digitalização.”
(1º parágrafo)

D) O modo irregular com que a digitalização se
processa.
QUESTÃO 4

Analise as afirmativas a seguir.

Analise as passagens a seguir.

I.

Flexionando-se a palavra “habilidade” no plural,
o verbo “ser” é levado a flexionar-se também no
plural.

I.

“Já faz um bom tempo que o acesso à rede é
um fator de riqueza e desenvolvimento nacional.”
(2º parágrafo)

II.

Em lugar das vírgulas, pode-se empregar duplo
travessão para isolar o termo em destaque.

II.

“É difícil tirar-lhes a razão.” (7º parágrafo)

III. Desconsideradas eventuais alterações de
sentido, a seguinte reescrita garante a correção
gramatical do período: Habilidade de acessar,
criar, assimilar e adaptar conhecimento através
das tecnologias da informação, o conhecimento
digital é cada vez mais importante em um mundo
em crescente digitalização.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
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III. “Para muita gente não há motivo para gastar uma
fatia considerável do orçamento familiar em uma
rede que traz poucos conteúdos de verdadeira
relevância
ou
crescimento
profissional.”
(7º parágrafo)
O verbo em destaque é impessoal nas passagens
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.

INSTRUÇÃO: Leia o período a seguir para responder às
questões 5 e 6.
“Quando uma tecnologia diruptiva como AirBnB ou
Nubank aparecem, eles simplesmente não sabem o que
fazer.” (8º parágrafo)
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa que indica corretamente o
referente da palavra “eles” em destaque no período em
análise.
A) “muitos segmentos profissionais”
B) “muitos dos desconectados”
C) “o AirBnB ou Nubank”
D) “boa parte dos serviços da rede”
QUESTÃO 6
Analise as afirmativas a seguir.
I.

Para adequar a construção gramatical do período
em análise à norma padrão, deve-se alterar a
flexão do verbo “aparecer” para o singular.

II.

Desconsideradas eventuais alterações de
sentido, a seguinte reescrita garante a correção
gramatical do período: Quando aparece o
AirBnB ou Nubank, tecnologias diruptivas, eles
simplesmente não sabem o que fazer.

III. Segundo a norma padrão, no período em análise,
o verbo “aparecer” pode flexionar-se tanto no
singular como no plural.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 7
Leia o período a seguir.
“À medida que governos e empresas correm para prover
um número cada vez maior e mais variado de produtos
digitais, aqueles que não conseguem tirar proveito deles
tendem a se distanciar em termos de oportunidades
socioeconômicas.” (3º parágrafo)
Analise as afirmativas a seguir.
I.

A locução “À medida que”, no período em análise,
exprime ideia de simultaneidade, concomitância.

II.

Formas verbais do presente do subjuntivo,
“correm”, “conseguem” e “tendem”, enunciam
fatos atuais.

III. O trecho “para prover um número cada vez maior
e mais variado de produtos digitais” exprime a
finalidade de “correm”.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.

QUESTÃO 8
Assinale a alternativa cuja passagem faz referência à
ideia introduzida pela palavra “nova” no título do texto,
A nova exclusão digital.
A) “É preciso dar mais atenção para o problema
da exclusão digital, antes que seus efeitos
aumentem os problemas já graves de
desigualdade e competitividade que o Brasil
enfrenta.” (11º parágrafo)
B) “Segundo um relatório da Comissão Europeia,
cerca de 90% dos empregos nas próximas
décadas demandarão alguma forma de
alfabetização digital.” (2º parágrafo)
C) “Na virada do século, muitos referiam-se à rede
como uma grande biblioteca, ambiente de valor
completamente diferente de Facebook, YouTube,
Netflix e RedTube.” (7º parágrafo)
D) “Enquanto algumas diferenças foram diminuídas
nas últimas décadas, outras divisões emergiram
como novos desafios.” (4º parágrafo)
QUESTÃO 9
Analise o período a seguir.
“Para muitos dos desconectados, a rede não é muito
diferente de uma forma de televisão pela qual o acesso
é pago.” (7º parágrafo)
Reescreve-se corretamente o período em análise,
substituindo-se o trecho em destaque por
A) “para a qual o acesso é pago”.
B) “perante a qual o acesso é pago”.
C) “na qual o acesso é pago”.
D) “sobre a qual o acesso é pago”.
QUESTÃO 10
Leia as passagens a seguir.
I.

“Não haveria nada de errado com redes sociais e
videogames se o seu consumo correspondesse a
usos mais profissionais da rede.” (8º parágrafo)

II.

“Ao contrário de um celular, que para muitas
pessoas ao redor do mundo é ferramenta de
cidadania e inclusão, boa parte do uso da Internet
é sinônimo de perda de tempo e pornografia.”
(7º parágrafo)

III. “Como perderam o trem-bala da história, só
lhes resta protestar na forma de carreatas e
carteiradas diversas, sabendo que o fim está
próximo.” (8º parágrafo)
Contém(êm) crítica ao uso que se faz em geral das
novas tecnologias a(s) passagem(ns)
A) I, apenas.
B) I e III, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II, apenas.

C) II, apenas.

D) I e II, apenas.

D) I e II, apenas.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem
do uso das novas tecnologias.

Leia as passagens a seguir.

A) “Qualquer que seja a área de atuação,
tecnologias de informação e comunicação
tendem a servir como excelentes ferramentas
para corte de custos e aumento de transparência
e eficiência.” (9º parágrafo)
B) “Enquanto todos não tiverem um acesso de
qualidade mínima, a tecnologia servirá como
mais um elemento de segregação e divisão
social.” (5º parágrafo)
C) “A digitalização de processos ainda reduz os
serviços cartoriais, o que naturalmente diminui a
burocracia e as oportunidades para a corrupção.”
(10º parágrafo)
D) “O governo minimiza custos e torna suas
operações mais eficientes, empresas se
tornam mais competitivas e diversificadas e
todos tendem a desfrutar de serviços de maior
qualidade e racionalidade.” (12º parágrafo)

I.

“Não basta espalhar cabos de fibra ótica,
é necessário educar os novos usuários, fomentar
o desenvolvimento de pequenas e médias
empresas, investir na digitalização de serviços
e formar multidões de novos profissionais
de infraestrutura para que o digital não se
transforme em uma versão eletrônica do cartório.”
(11º parágrafo)

II.

“[...] é necessário estabelecer um bom sistema
regulatório que garanta a competitividade e
o acesso, sem explorar seus usuários finais.”
(12º parágrafo)

III. “Da mesma forma que a digitalização da
declaração de imposto de renda aumentou a
arrecadação, diminuiu a sonegação e acelerou
a restituição, serviços robustos de governo
eletrônico, de preferência em plataformas móveis,
podem eliminar de maneira quase instantânea
problemas estruturais que pareciam insolúveis.”
(10º parágrafo)
Contém(êm) proposta(s) do autor em relação ao uso das
novas tecnologias a(s) passagem(ns)

QUESTÃO 12
Analise o período a seguir.

A) I, apenas.

“Nos EUA, ao contrário, a liberalização do mercado fez
com que as empresas fatiassem o país entre si, fazendo
com que apenas 15% da população tenha opção de
fornecedor.” (12º parágrafo)

B) I e II, apenas.

Desconsideradas eventuais alterações de sentido,
reescreve-se corretamente o período em análise,
substituindo-se o trecho em destaque por
A)
B)
C)
D)

D) I, II e III.
QUESTÃO 15
Analise o período a seguir.

“acarretando em que”.
“acarretando a que”.
“acarretando com que”.
“acarretando que”.

“Na França, por exemplo, 90% das residências tem
acesso a pelo menos dois provedores de serviços digitais,
garantindo maior qualidade a um preço aceitável.”
(12º parágrafo)
I.

QUESTÃO 13
Analise o período a seguir.
“Ao diminuir as diferenças entre conectados e
analógicos, caminha-se para uma sociedade com
serviços de maior qualidade e, ao mesmo tempo,
melhores oportunidades para todos, aumentando a
transparência, eficiência e participação social de todos.”
(13º parágrafo)
Reescreve-se corretamente o período em análise,
substituindo-se o trecho em destaque por
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C) I e III, apenas.

A) “Quando diminuam as
conectados e analógicos”.

diferenças

entre

B) “Quando diminuírem as
conectados e analógicos”.

diferenças

entre

C) “Quando diminuem as
conectados e analógicos”.

diferenças

entre

D) “Quando diminuíram as
conectados e analógicos”.

diferenças

entre

A substituição da expressão “pelo menos” por
“inclusive” não altera o sentido do período em
análise.
II. Corrige-se o trecho em destaque quanto à
concordância verbal, substituindo-o por “90% das
residências têm”.
III. Sem promover alteração do sentido do período
em análise, pode-se substituir o trecho “a um
preço aceitável” por “por um preço aceitável”.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A)
B)
C)
D)

I, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Leia o período a seguir.

Leia o período a seguir.

“Muito mais importante do que o acesso à rede está na
velocidade desse acesso e na capacidade de tirar
proveito dele.” (3º parágrafo)

“Em diversas partes do mundo, a exclusão digital reflete
um problema social.” (3º parágrafo)

I.

II.

Corrige-se gramaticalmente o período em
análise, substituindo-se o trecho em destaque por
“é a velocidade desse acesso e a capacidade de
tirar proveito dele”.
A estrutura “mais [...] do que”, ao comparar
elementos do texto, estabelece entre eles uma
relação de igualdade.

III. Substituindo-se o termo “à rede” por “as novas
tecnologias”, esta última não receberá o acento
grave indicativo de crase.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A)
B)
C)
D)

I, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que não está de acordo com as
ideias apresentadas no texto.
A) No atual cenário mundial, o crescimento
da economia de um país está atrelado a
investimentos em adoção e aprendizado de
novas tecnologias.
B) Boa parte dos serviços oferecidos pela rede hoje
apresenta um alcance satisfatório, contribuindo
para reduzir desigualdades.

Em todas as alternativas a seguir, o termo em destaque
apresenta a mesma função sintática do termo destacado
no período em análise, EXCETO:
A) “Como todo progresso,
irregular.” (5º parágrafo)

a

digitalização

é

B) “É hora de reconsiderar a natureza da exclusão
digital.” (4º parágrafo)
C) “Diminuir o abismo digital é do interesse de
todos.” (12º parágrafo)
D) “Não basta espalhar cabos de fibra ótica [...].”
(11º parágrafo)
QUESTÃO 20
Leia o período a seguir.
“Como perderam o trem-bala da história, só lhes resta
protestar na forma de carreatas e carteiradas diversas,
sabendo que o fim está próximo.” (8º parágrafo)
Analise as afirmativas a seguir.
I.

Pode-se substituir a palavra “como” por “porque”
sem prejuízo do sentido.

II.

O pronome “lhes” faz referência a “muitos
segmentos profissionais”.

III. A flexão de 3ª pessoa do plural do verbo
“perderam” indica indeterminação do sujeito.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

C) Os não conectados tendem a ver seus postos
de trabalhos serem automatizados, num mundo
em que o fenômeno da digitalização é crescente.

A) I, apenas.

D) Somente quando é acessível, a tecnologia pode
ser tida como democrática e empoderadora.

D) III, apenas.

B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.

QUESTÃO 18
Analise o período a seguir.
“Não é preciso ser economista para imaginar que
a recíproca também deve ser verdadeira [...].”
(2º parágrafo)
No período em análise, a palavra “que” em destaque é
um(a)
A) pronome relativo.
B) preposição.
C) conjunção integrante.
D) partícula expletiva.
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QUESTÃO 24

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Analise o caso a seguir.

QUESTÃO 21
Analise a hipótese a seguir.
Considerando que um negócio atende ao interesse
público, o prefeito de Nova Serrana decide vender um
imóvel pertencente ao município e que não é utilizado.
De acordo com o que prevê a Lei Orgânica,
é INCORRETO afirmar que esse negócio:
A) poderá ocorrer, entre outros requisitos, em face
de relevante interesse público devidamente
justificado e comprovado.
B) dependerá, entre outros
autorização legislativa.

requisitos,

de

C) dependerá, entre outros requisitos, da avaliação
prévia do bem.
D) poderá ocorrer mediante dispensa de licitação
por se tratar de bem público não utilizado.
QUESTÃO 22
A Lei Orgânica do Município de Nova Serrana prevê a
existência de regime especial de previdência, de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do ente
público e dos beneficiários.
O referido regime é assegurado, no âmbito do município,
apenas:
A) aos servidores titulares de cargos efetivos.
B) aos servidores titulares de cargos efetivos e
àqueles que ocupem, ainda que exclusivamente,
cargos em comissão.
C) aos servidores titulares de cargos efetivos, aos
ocupantes, ainda que exclusivamente, de cargos
em comissão e aos contratados temporários.
D) aos servidores titulares de cargos efetivos e aos
empregados públicos concursados.
QUESTÃO 23
Considere que João é procurador-geral do município de
Nova Serrana.
Na hipótese, e tendo em vista a legislação aplicável,
é INCORRETO afirmar que João:
A) chefia a instituição que representa judicialmente
o município.

Pedro e Paulo são servidores públicos do município de
Nova Serrana. Pedro é servidor titular de cargo efetivo,
há oito anos, e Paulo ocupa exclusivamente cargo em
comissão de recrutamento amplo há mais de 10 anos.
Pedro é eleito deputado estadual e Paulo é eleito diretor
de uma entidade sindical de servidores públicos.
Na hipótese, é CORRETO afirmar:
A) Tanto Pedro quanto Paulo poderão gozar de
licença remunerada de seus respectivos cargos
para exercício dos mandatos.
B) Tanto Pedro quanto Paulo poderão se licenciar
de seus cargos para o exercício dos mandatos,
sendo que apenas a licença de Pedro será
remunerada.
C) Tanto Pedro quanto Paulo poderão gozar de
licença de seus cargos, em ambos os casos com
prejuízo da remuneração.
D) Apenas Pedro terá direito ao gozo de licença,
devendo Paulo ser exonerado do cargo para se
empossar no mandato.
QUESTÃO 25
Analise os direitos e garantias a seguir.
I.

Nenhum servidor poderá perceber mensalmente,
pelo exercício de cargo ou função, remuneração
inferior ao salário mínimo vigente no país.

II.

A
diária
será
paga
antecipadamente,
sujeitando-se, em qualquer caso, à posterior
comprovação.

III. A gratificação de Natal, ou 13º salário, será
paga anualmente a todo servidor municipal,
independentemente da remuneração a que fizer
jus.
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de
Nova Serrana, é(são) direito(s) ou garantia(s) desses
servidores o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 26

B) é necessariamente integrante efetivo da carreira
de procurador municipal.

Considere que João é servidor público do Município
de Nova Serrana e entende que foi incorretamente
posicionado na carreira.

C) é advogado de reconhecido saber jurídico e
reputação ilibada.

O direito de João de requerer o devido posicionamento
prescreve em:

D) ocupa cargo cujo provimento é de livre escolha
do prefeito.

A) 1 ano.
B) 180 dias.
C) 120 dias.
D) 60 dias.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Considerando o funcionamento da Câmara de Vereadores
de Nova Serrana, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, estabelecendo a adequada correlação entre
as figuras regimentais e suas respectivas características.

Analise as afirmativas a seguir sobre a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara
Municipal de Nova Serrana e assinale com as V as
verdadeiras e com F as falsas.

COLUNA I
1.

Legislatura

2.

Sessão legislativa

3.

Sessão ordinária

4.

Sessão extraordinária

COLUNA II
( ) Ocorre nos períodos de 2 de fevereiro a 15 de
julho e de 1° de agosto a 15 de dezembro.

( ) A CPI constitui espécie de comissão temporária
da Câmara.
( ) A CPI somente delibera durante suas reuniões.
( ) A CPI é composta de três membros.
( ) A constituição de CPI depende, entre outros
requisitos, de requerimento de 1/3 dos membros
da Câmara.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F F V

( ) Coincide com o mandato dos vereadores.

B) V F V F

( ) Corresponde a um ano civil completo.

C) V V F V

( ) Ocorre mediante convocação.

D) V V V V

Assinale a sequência CORRETA.
A) 3 1 2 4
B) 1 3 2 4
C) 1 2 4 3

QUESTÃO 30
De acordo com a legislação aplicável, deve-se adotar no
âmbito da Câmara de Vereadores de Nova Serrana o
voto secreto em:

D) 2 3 4 1

A) eleição de presidente e de vice-presidente das
comissões permanentes e temporárias.

QUESTÃO 28

B) intimação de testemunhas e indiciados para
comparecimento em reunião da CPI.

Considere que o prefeito de Nova Serrana apresenta à
Câmara de Vereadores uma proposta de emenda à Lei
Orgânica.

C) autorização de referendo e convocação de
plebiscito.

Na hipótese, é CORRETO afirmar:
A) A proposta não será recebida, porque o prefeito
não tem iniciativa de emenda à Lei Orgânica.

D) convocação de secretário municipal ou de
dirigente da administração indireta para
comparecer ao Plenário ou à Comissão da
Câmara.

B) A proposta não poderá ser recebida, porque a
Lei Orgânica não pode sofrer emendas.
C) Uma vez aprovada, a emenda será promulgada
pela Mesa da Câmara.
D) A proposta de emenda será aprovada pelo
quórum de maioria simples.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANALISTA LEGISLATIVO
QUESTÃO 31
Sobre a participação do presidente da República no
processo legislativo após aprovação de um projeto de
lei pelo Congresso Nacional, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Resultante do silêncio do presidente da
República, a sanção tácita foi abolida do
ordenamento jurídico após a promulgação da
Constituição da República de 1988.
B) O presidente da República poderá vetar o
projeto alegando apenas duas razões: a
inconstitucionalidade do projeto e / ou o fato de
se revelar contrário ao interesse público.
C) O veto poderá ser parcial, incidindo nesse caso
sobre parte do projeto ou sobre parte de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.
D) A partir da data do recebimento do projeto,
o presidente da República terá o prazo de quinze
dias corridos para vetá-lo.
QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma
característica da ação de descumprimento de preceito
fundamental.
A) Integra o controle difuso de constitucionalidade.
B) Seus legitimados ativos são os mesmos
legitimados
para
a
ação
direta
de
constitucionalidade.
C) Presta-se a evitar ou a reparar lesão a
preceito fundamental praticada pelo Poder
Público, quando for relevante o fundamento
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato
normativo federal, estadual ou distrital, não
abrangendo os atos normativos municipais.
D) É cabível mesmo na hipótese em que exista
outra medida eficaz para sanar a lesividade.
QUESTÃO 33
Considere a lista de atos praticados pelo poder público
a seguir:
I.

Compra, pelo município, no comércio, de material
de escritório mediante pagamento imediato e
pronta-entrega.
II. Veto do prefeito a dispositivo de projeto de lei que
trata de organização administrativa do município.
III. Revogação de uma resolução administrativa por
secretário municipal.
IV. Admissão de aluno em escola pública municipal.
São atos administrativos típicos aqueles indicados em:
A) I e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 34
De acordo com os termos em que são enunciados na
Constituição da República, os direitos fundamentais
de escusa de consciência e do juiz natural significam,
respectivamente, que:
A) ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória,
e que, aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
B) nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
e que ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.
C) não será concedida a extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião, e que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça de lesão a direito.
D) ninguém será privado dos direitos por motivo
de crença religiosa ou convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e não cumprir
obrigação legal alternativa, e que ninguém
será processado ou sentenciado se não pela
autoridade competente.
QUESTÃO 35
O poder constituinte é considerado autônomo porque:
A) permite
que
os
estados-membros
se
organizem, em razão de sua autonomia políticoadministrativa, por meio de suas respectivas
constituições.
B) não está sujeito a qualquer forma préestabelecida para manifestar sua vontade.
C) não está limitado pelo direito anterior, não tendo
que obedecer a limites impostos pelo direito
precedente.
D) é permanente, continuando a existir de forma
latente, mesmo após a execução de sua obra.
QUESTÃO 36
Analise a assertiva a seguir sobre o controle da
Administração Pública.
Compete ao Congresso Nacional sustar contrato
considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União e
solicitar as providências cabíveis ao Poder Executivo.
É CORRETO afirmar que essa assertiva:
A) é falsa, porque tal atribuição é de inteira
competência do Tribunal de Contas da União, não
envolvendo participação do Poder Legislativo.
B) é falsa, porque a sustação de contratos só pode
ser feita mediante controle judicial, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
C) é verdadeira, porque indica instrumento do
controle administrativo interno concomitante,
previsto na ordem constitucional.
D) é verdadeira, porque indica instrumento próprio
do controle legislativo financeiro, previsto na
ordem constitucional.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Considere a situação a seguir.

Analise as afirmativas a seguir sobre as diferentes
classes de bens definidas no Código Civil e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.

Visando divulgar junto à população em geral as realizações
do governo e demais informações de interesse público
relativas à gestão política e administrativa do estado,
o governador de um estado contrata, diretamente, por
inexigibilidade de licitação, uma agência de publicidade
de renome nacional, detentora de várias premiações
relevantes em sua área de atuação e com larga
experiência na prestação de serviço ao Poder Público.
Na hipótese, é CORRETO afirmar que a contratação
direta:
A) é correta, porque o serviço é técnico –
especializado.
B) é correta, porque a contratada detém notória
especialização.
C) é incorreta, porque embora caracterizada a
notória especialização da contratada, o objeto do
contrato não é dotado de singularidade.
D) é incorreta, porque é legalmente vedada a
utilização de inexigibilidade de licitação para
contratação de serviços de publicidade e
divulgação.
QUESTÃO 38
Analise a situação a seguir.
O prefeito de certo município decide alienar um terreno
que não recebe nenhum tipo de utilização e que pertence
ao município. A intenção é obter recursos e, portanto,
pretende-se alienar o bem para o ofertante da melhor
proposta de preço.
Na hipótese, é CORRETO afirmar:
A) A venda não poderá ser realizada, porque os
bens públicos imóveis são inalienáveis.
B) A venda não dependerá de licitação, porque se
trata de bem público dominical.
C) A alienação dependerá, entre outros requisitos,
de autorização legislativa.
D) A alienação dependerá, entre outros requisitos,
de licitação, cuja modalidade será definida de
acordo com o valor estimado do bem.

( ) Os materiais separados provisoriamente de um
prédio, para nele se reintegrarem posteriormente,
possuem, desde a origem, a natureza de bens
móveis.
( ) São considerados fungíveis os bens móveis que
podem ser substituídos por outros de mesma
espécie, qualidade e quantidade.
( ) Os bens naturalmente divisíveis podem se tornar
indivisíveis por determinação legal.
( ) Os bens públicos de uso comum do povo, de uso
especial e os dominicais, em regra, podem ser
alienados, desde que observadas as exigências
legais.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
QUESTÃO 40
Considerando o direito das obrigações, conforme
disposições do Código Civil vigente, é CORRETO
afirmar:
A) Nas obrigações alternativas, a escolha recai,
em regra, ao credor, se outra coisa não for
estipulada.
B) É permitido ao credor ceder o seu crédito nas
obrigações, qualquer que seja sua natureza,
e sendo suficiente a convenção com o devedor.
C) O credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, mesmo que mais
valiosa.
D) Nos casos em que não for ajustada época para
o pagamento da obrigação, o credor somente
poderá exigir a obrigação após 30 dias, contados
da assunção da obrigação.
QUESTÃO 41
Constituem princípios fundamentais da relação de
consumo, EXCETO:
A) Proteção da vida, saúde e segurança; educação
para o consumo; e qualidade dos serviços
públicos.
B) Informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços; proteção contratual;
e acesso à justiça.
C) Proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva; indenização; e facilitação de defesa de
seus direitos.
D) Informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços; anterioridade e garantia
nonagesimal; e proteção contra a publicidade
enganosa e abusiva.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 44

O artigo 1º do Código de Processo Civil vigente,
prescreve:

Considerando a capacidade processual ativa e passiva
da Câmara Municipal de Nova Serrana, assinale a
alternativa CORRETA.

“A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida
pelos juízes, em todo o território nacional, conforme as
disposições que este Código estabelece.”
É conclusivo, pois, que o ordenamento pátrio elege dois
tipos de jurisdição.
Nesse sentido, é CORRETO afirmar sobre esses dois
tipos de jurisdição:
A) Segundo teoria majoritária, na jurisdição
voluntária, não existe uma lide, ou seja, não
há conflito de interesses entre duas pessoas,
mas apenas um negócio jurídico, com a efetiva
presença do juiz.
B) O papel do juiz na jurisdição contenciosa é de
natureza constitutiva ou integrativa.
C) A jurisdição voluntária pressupõe a existência da
ameaça ou violação de um ato ilícito.
D) No caso de jurisdição contenciosa, não existe
processo, e, sim, procedimento, visto que o
processo só é possível nos casos de jurisdição
voluntária.
QUESTÃO 43
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I
associando a natureza das sentenças com sua respectiva
definição / função, conforme a sua classificação.
COLUNA I
1.

Sentença declaratória

2.

Sentença constitutiva

3.

Sentença condenatória

4.

Sentença mandamental

5.

Sentença executiva lato sensu

COLUNA II
( ) Declara a existência do direito do autor e forma
as condições necessárias para o adimplemento
da obrigação do réu, criando título executivo.
( ) Declara a existência ou não de uma relação
jurídica de direito material.
( ) Representa uma ordem do juiz para que faça ou
deixe de fazer algo, impondo sanções, não se
limitando à condenação do vencido.
( ) Altera a situação jurídica pré-existente, criando,
extinguindo ou modificando a relação jurídica.
( ) Dispensa o processo de execução em momento
posterior para ser satisfeita, uma vez que se
autoexecuta.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 1 3 5 2 4
B) 5 4 2 3 1
C) 4 3 5 1 2
D) 3 1 4 2 5
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A) No exercício de sua capacidade processual,
a Câmara Municipal poderá atuar, em juízo, em
caráter excepcional, em nome do município, para
defendê-lo em demandas com terceiros relativas
a negócios administrativos de competência
privativa deste, quando houver delegação para
tal.
B) A Câmara Municipal possui personalidade jurídica
própria, fato que lhe garante capacidade
processual ativa e passiva.
C) A capacidade de ser parte, reconhecida à
Câmara Municipal e demais órgãos de uma
pessoa jurídica de direito público, é de natureza
restrita, admitida em situação de conflito entre
Poderes.
D) A capacidade processual da Câmara Municipal
decorre da previsão expressa do Código de
Processo Civil, que a prevê, também, para os
entes despersonalizados ou centros autônomos
de relação jurídica, como condomínio, espólio,
massa falida, sociedades irregulares, herança
vacante e herança jacente.
QUESTÃO 45
Sobre os crimes contra a Administração Pública,
considere as afirmativas a seguir.
I.

Quando Joaquim, servidor público da Câmara
Municipal, deixa de praticar ato inerente à sua
função, com o propósito de receber quantia em
dinheiro prometida por parte do autor do crime,
como forma de agradecimento, pratica o crime de
corrupção passiva.

II.

Os crimes contra a Administração Pública são
todos próprios, podendo ser praticados somente
por servidores públicos, previamente aprovados
em concurso público.

III. Quando João, servidor público, apropria-se de
um computador, particular, de que tem a posse
em razão de seu cargo, para proveito alheio,
pratica o crime de peculato.
Conforme a legislação penal, estão CORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta todos os requisitos
constitucionais exigidos para realização do procedimento
de criação de municípios.
A) O município é criado por lei complementar
federal, após consulta plebiscitária prévia à
população diretamente interessada.
B) O município é criado por lei complementar
estadual, no período determinado em lei
complementar federal, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal e consulta
plebiscitária prévia à população diretamente
interessada.
C) O município é criado por lei ordinária estadual,
no período determinado em lei complementar
federal, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal e consulta plebiscitária
prévia à população dos municípios envolvidos.
D) O município é criado por lei complementar
estadual, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal e consulta plebiscitária
prévia à população dos municípios envolvidos.
QUESTÃO 47
Acerca da inconstitucionalidade das leis municipais,
é CORRETO afirmar:
A) O controle concentrado de constitucionalidade
de lei municipal, frente à Constituição Federal,
somente pode ser exercido por meio de Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental.
B) Lei municipal não pode ser objeto do controle
difuso de constitucionalidade, mas apenas do
controle concentrado.
C) Não há que se falar em controle concentrado
de lei municipal perante os tribunais estaduais,
uma vez que esse controle é exercido com
exclusividade pelo STF, mesmo quando o vício
de inconstitucionalidade refere-se à Constituição
do estado.
D) O controle de constitucionalidade concentrado
de normas municipais, tendo como parâmetro
de constitucionalidade a Lei Orgânica de um
determinado município, pode ser exercido pelo
Tribunal de Justiça estadual, uma vez que
inexistente Poder Judiciário municipal.
QUESTÃO 48
Analise as afirmativas a seguir sobre o Poder Legislativo
Municipal e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) A idade mínima para o exercício do mandato de
vereador é 21 anos.
( ) O Poder Legislativo municipal é exercido pelos
vereadores, eleitos para um mandato de 4 anos,
em quantitativo proporcional ao número de
habitantes do município.
( ) A eleição de vereadores se realiza pelo sistema
majoritário, segundo o qual os vereadores que
recebem os maiores números de votos são
considerados eleitos para o exercício do mandato.

( ) A Câmara Municipal é titular do exercício do
controle externo, no exercício de sua função
fiscalizadora, que será exercida com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, onde não houver
Tribunal de Contas Municipal.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
QUESTÃO 49
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Nº 101/2000) impõe balizamentos para realização de
despesas. No atual contexto econômico, ajustes são
necessários e a observância das regras positivadas
ganha ainda maior importância.
Dessa forma, no que tange às despesas públicas,
é CORRETO afirmar:
A) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida dos municípios em
50%.
B) Na esfera federal, a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente
líquida da União em 60%, sendo impeditiva à
repartição exceder a 6% para o Poder Judiciário.
C) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida dos municípios em
60%, sendo vedado que o percentual de 6% seja
excedido para o Poder Legislativo, incluindo o
Tribunal de Contas do Município, se houver.
D) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida dos estados em 50%.
QUESTÃO 50
De acordo com as características específicas dos
impostos e das taxas, que são espécies tributárias,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) As receitas dos impostos podem ser vinculadas
para realização de atividades da administração
tributária.
B) Os serviços públicos, quando remunerados por
taxas, devem ser específicos e divisíveis.
C) É constitucional a adoção, no cálculo do valor
de taxa, de um ou mais elementos da base de
cálculo própria de determinado imposto, desde
que não haja integral identidade entre uma base
e outra.
D) As receitas dos impostos não podem ser
vinculadas a órgão, fundo ou despesa.
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9.3.3. A Prova Dissertativa será composta de 01 (uma) questão dissertativa, que deverá ser respondida em no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas.
9.3.4. Será penalizado o candidato que não obedecer aos limites de número de linhas definidos no item 9.3.3 de acordo
com o seguinte critério:
a) Desconto de 0,5 (meio ponto) por linha aquém do mínimo estipulado;
b) Desconto de 0,5 (meio ponto) por linha que exceda o máximo estipulado.
9.3.5. A Prova Dissertativa abrangerá como itens de avaliação: o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do
idioma oficial e a capacidade de exposição.
9.3.7. Serão desconsiderados para correção os trechos da Prova Dissertativa que forem redigidos a lápis ou apresentarem
letra ilegível.
9.3.8. A Prova Dissertativa terá o valor de 20 (vinte) pontos.
9.3.10. Não será permitido material para consulta.
9.3.11. Será adotado processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, garantindo-se
o sigilo do julgamento.

QUESTÃO DISSERTATIVA
Analise a hipótese a seguir.
Há um consenso entre alguns vereadores de um determinado município no sentido de que tanto um decreto editado pelo
prefeito quanto uma resolução editada por um secretário municipal invadem o campo de competência da Câmara, porque
inovam o ordenamento jurídico municipal ao determinar a extinção e a criação de cargos públicos.
Considerando a situação narrada, DISSERTE sobre a posição dos vereadores e a possibilidade de adoção de alguma
medida, no âmbito do controle parlamentar, fundamentando sua resposta nos direitos Constitucional e Administrativo.
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RASCUNHO DA QUESTÃO
DISSERTATIVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

