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                                  Cargo: Assistente Legislativo   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTUROSA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. O regimento Interno da Câmara Municipal de Venturosa, em seu Art. 2º,  trata das funções legislativas da Casa, exceto 
uma das elencadas abaixo, assinale-a: 
 
a) Elaboração de Leis 
b) Decretos Legislativos 
c) Resoluções sobre quaisquer Matérias de competência do município  
d) Emitir ordens de serviços às diversas secretarias do poder executivo 
e) Apreciação de Projetos encaminhados pelo executivo 
 
2. De acordo com o Art. 5º do regimento interno da Câmara Municipal de Venturosa, a gestão dos assuntos de economia 
interna da Câmara realizar-se-á através da (do): 
 
a) Orçamento Participativo 
b) Regimento orçamentário do executivo 
c) Disciplina regimental de suas atividades e da estruturação a administração de seus serviços auxiliares 
d) Lei de diretrizes orçamentárias 
e) Lei do orçamento anual 
 
3. A sede da Câmara Municipal de Venturosa somente poderá ser transferida para outro local através de: 
 
a) Decreto Legislativo 
b) Parecer Jurídico 
c) Determinação do Poder Executivo 
d) Determinação do TCE 
e) Pedido formal apenas do Presidente da Câmara 
 
4. No recinto de reuniões do Plenário da Câmara Municipal de Venturosa, de acordo com o seu regimento interno, somente 
poderão ser afixados: 
 
a) Faixas com propaganda político-partidária 
b) Cartazes de cunho promocionais 
c) Fotografias que implicam propaganda político-partidária 
d) Faixas e Cartazes de cunhos religiosos 
e) Nenhuma das alternativas acima 
 
5. De acordo com a Art. 9º do regimento interno da Câmara Municipal de Venturosa, esta instalar-se-á em sessão 
preparatória solene do dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislatura, às 15 (quinze) horas, para posse do Prefeito, vice-
prefeito e vereadores, quando será presidida: 
 
a) Pelo Vereador com menos idade 
b) Pelo vereador que possui o maior número de legislatura 
c) Pelo vereador mais votado entre os presentes 
d) Pelo vereador com maior prole 
e) Pelo vereador mais assíduo na última legislatura 
 
6.  A mesa da câmara de vereadores de Venturosa, compõe-se dos cargos de Presidente, 1º Secretario e 2º Secretario, que se 
substituirão nessa ordem, tendo como o tempo de mandato de: 
 
a) 01 ano 
b) 02 anos 
c) 03 anos 
d) 04 anos 
e) 05 anos 
 
7. Em relação ao regimento interno da Câmara de Venturosa, O Presidente da Câmara, quando estiver substituído o Prefeito 
nos casos previstos em Lei, ficará impedido de exercer: 
 
a) Um novo mandato de vereador na próxima legislatura 
b) Filiar-se a um partido político 
c) Participar de reuniões executivas com o secretariado 
d) Qualquer atribuição ou praticar qualquer ato que tenha implicação com discussão ou votação 
e) Emitir ordens a execução de serviços essenciais 
 
8. Referindo-se ao Art.38 do regimento interno da Câmara de Venturosa, o órgão deliberativo da Câmara, o qual é constituído 
pelo conjunto dos Vereadores em exercício em local, forma e numero legal para deliberar, entende-se por: 
 
a) Plenário 
b) Mesa Diretora 
c) Secretaria 
d) Comissões 
e) Deliberações 
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9. As alternativas abaixo elencam as comissões permanentes da Câmara Municipal de Venturosa, exceto em uma delas, 
assinale-a: 
 
a) De legislação, justiça e redação final. 
b) De planejamento, finanças, orçamento e desenvolvimento econômico. 
c) De obras, urbanismo, transporte, habitação e serviços públicos. 
d) De educação, saúde, assistência e desenvolvimento comunitário. 
e) De áreas do PSF e dos Programas sociais do Governo Federal. 
 
10. Em relação ao Art. 80 do Regimento Interno do Câmara Municipal de Venturosa, o Vereador poderá licenciar-se, mediante 
requerimento dirigido a Presidência e sujeito a deliberação do Plenário nos seguintes casos: 
 
I. Por moléstia devidamente comprovada por estado medico oficial ou de médico de reputação ilibada; 

II. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse público fora do território do município; 
III. Para tratar de interesse particular por prazo nunca superior a 120 (cento e vinte) dias por ano legislativo; 
IV. Para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Municipal ou equivalente. 
 
Assinale a Assertiva correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativa I, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
e) Todas as afirmativas estão corretas 
 
11. O Art. 1º da Lei Orgânica do município de Venturosa afirma que o Município, é uma unidade política e administrativa, 
autônoma, do Estado de Pernambuco, e que tem como princípios fundamentais todas as alternativas apresentadas abaixo, 
exceto uma delas, assinale-a: 
 
a) A paz social 
b) O bem estar da comunidade 
c) A fraternidade 
d) A economicidade 
e) A solidariedade 
 
12. O Art. 9º da Lei Orgânica do município de Venturosa afirma que as ações administrativas obedecerão aos seguintes 
princípios fundamentais alem daqueles estabelecidos constitucionalmente, conforme citados nas alternativas abaixo, exceto 
em uma delas, assinale-a: 
 
a) Descentralização 
b) Controle 

c) Fiscalização 
d) Coordenação 

e) Planejamento 

 
13. Conforme o Art. 48, a lei Orgânica do Município de Venturosa só poderá ser emendada mediante proposta: 
 
I. De um terço, no mínimo, dos membros de Câmara Municipal; 

II. Obrigatoriamente da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal; 
III. Do Prefeito; 
IV.  De iniciativa popular. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativa I, II e III estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Todas estão corretas 
e) Todas estão erradas 
 
14. No que diz respeito a Lei Orgânica deste município,  a iniciativa das leis complementares e ordinárias, na forma e nos 
casos previstos em Lei, cabe a: 
 
I. Qualquer membro da Câmara Municipal 
II. O Prefeito Municipal 
III. Aos cidadãos residentes no município 
  
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a I está correta 
b) Apenas a II está correta 
c) Apenas I e II estão corretas 
d) Apenas II e III estão corretas 
e) Todas estão corretas 






Assistente Legislativo                                                                                 Select Consultoria e Assessoria 

 

CÂMARA  MUNICIPAL DE VENTUROSA                                                                                         4 
 

15. O executivo do município de Venturosa, envia um projeto de Lei a Câmara Municipal para votação, após concluída, a 
Câmara enviará o projeto de lei ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do 
Prefeito, em relação à este projeto importará em: 
 
a) Sansão 
b) Adiamento da votação 
c) Anulação dos atos 
d) Nova votação do projeto 
e) Pedido para reforma no projeto original 
 
16. Conforme o Art.55º da Lei Orgânica Municipal de Venturosa, a Comissão permanente encarregada de analisar a dar pa-
recer sobre matéria financeira e orçamentária, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de 
investimentos não programados, poderá solicitar a autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos 
necessários no prazo de: 
 
a) 03 dias b) 05 dias c) 08 dias d) 10 dias e) 30 dias  
 
17. Conforme o Art. 60 da Lei Orgânica do município de Venturosa, o Prefeito não poderá desde a expedição do diploma: 
 
I. Aceitar ou exercer, função ou emprego publico da União, do Estado ou Município, bem como de suas entidades 

descentralizadas; 
II. Firmar ou manter contrato com o Município, com suas entidades descentralizadas ou com pessoas que realizem serviços 
ou obras municipais salvo quando o contrato obedecer clausulas uniformes; 
III. Aceitar ou exercer concomitantemente outro mandato eletivo; 
IV. Patrocinar causas contra o Município ou entidades descendentes; 
V. Residir fora da circunscrição do Município. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e V estão corretas 
e) Todas as afirmativas estão corretas 
 
18. No Art. 64 da Lei Orgânica Municipal, que trata das licenças, esta somente será concedida ao Prefeito ou ao Vice-Prefeito, 
apenas para o caso de: 
 
a) Viagens Particulares 
b) Visita a parentes 
c) Moléstia devidamente comprovada 
d) Audiências em Juizados Especiais 
e) Em todos os casos citados anteriormente 
 
19. No Art. 73, a L.O.M. de Venturosa, cita o órgão que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa o Município, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, estamos nos referindo a: 
 
a) Assessoria Judiciária Municipal 
b) Procuradoria Geral do Município 
c) Comissão Permanente de Licitações 
d) Conselho Municipal de Administração 
e) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
20. Em relação aos orçamentos municipais, a Câmara Municipal deverá  encaminhar ao Prefeito a sua previsão de despesas 
que será incorporada ao projeto de lei orçamentária, até a data limite de:  
 
a) 30 de setembro de cada ano 
b) Último dia do mês  Maio de cada ano 
c) 30 de abril de cada ano 
d) Último dia do mês de agosto de cada ano 
e) Até o final do exercício financeiro 
 

21.  Num documento MS-Word 2000, em exibição Normal, ao selecionar “Cabeçalho e rodapé”, o texto será exibido: 
 
a) em Tela inteira. 
b) em Zoom, nos cabeçalhos e rodapés. 
c) ainda no modo Normal. 
d) no modo Layout de impressão. 
e) no modo Estrutura de tópicos. 
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22.  Tradicionalmente realiza a proteção de máquinas de uma rede contra os ataques (tentativas de invasão) provindos de um 
ambiente externo. Trata-se de:  
 
a) Roteador 
b) Antivírus.  

c) Password.  
d) Firewall.  

e)  Hub. 

 
23.  Nas propriedades da Barra de tarefas do Windows 98, acessadas a partir de Configurações do menu Iniciar, pode-se: 
 
a) Escolher o Papel de parede para a tela. 
b) Alterar a resolução da tela. 
c) Alterar o modo de exibição dos arquivos. 
d) Acertar a data e a hora do relógio no canto direito da tela. 
e) Limpar o conteúdo da pasta Documentos do menu Iniciar. 
 
24.  Assinale a alternativa que não apresenta um componente do computador: 
 
a) Dispositivos de entrada e saída 
b) Memória 
c) Unidade central de processamento 
d) No-break 
e) Placa-Mãe 
 
25.  Com relação ao serviço W W W, assinale a afirmativa incorreta: 
 
a)  Uma página ou arquivo web na Internet pode ter mais de um endereço 
b) Por meio do serviço W W W, podemos consultar páginas HTML. O programa usado para visualizar os documentos é o       
browser. 
c) O protocolo http é usado para comunicação. 
d) Backbone é um endereço da Internet em que estão localizados os provedores. 
e) A “World Wide Web”  em português significa "Rede de alcance mundial” 
 

Texto  
 

Parar de trabalhar na aposentadoria não é saudável 
 

 Aposentados que pararam completamente de trabalhar têm qualidade de vida inferior àqueles que continuaram com suas 
carreiras, em trabalhos temporários ou de meio-período, segundo constatou um estudo feito pela Universidade de Maryland 
(EUA) divulgado na quarta-feira. 
 Os pesquisadores analisaram as informações de 12.189 aposentados com idades entre 51 e 61 anos. Os participantes 
foram entrevistados a cada dois anos durante um período de seis anos – o levantamento começou a ser feito em 1992. As 
entrevistas visavam obter informações sobre a saúde física e mental, condições financeiras e histórico da carreira e 
aposentadoria dos participantes. Foram registrados apenas problemas de saúde que já haviam sido clinicamente 
diagnosticados e levavam em conta fatores como sexo, grau de escolaridade e condições financeiras.  
 Os resultados revelaram que os aposentados que continuaram trabalhando têm menos doenças graves, boa saúde mental 
e melhor qualidade de vida que o grupo de participantes que parou de vez de trabalhar. Entretanto, essas condições não foram 
observadas nos idosos que, depois da aposentadoria, começaram a trabalhar em novas funções, diferentes daquelas em 
que trabalhavam antes da aposentadoria. 
 Especialistas afirmam que isso acontece porque, ao assumirem funções a que não estão acostumados, eles têm o desafio 
da adaptação - por isso, acabam sofrendo de stress adicional. Os pesquisadores que participaram do estudo recomendam que 
os idosos continuem com a carreira que tinham antes de se aposentar.  

Veja.abril.com.br/.../parar-trabalhar-aposentadoria-nao-saudavel 

 
26. O texto I, pelas suas características é: 
 
a) expositivo, pois explica conceitos e definições 
b) informativo, com função referencial. 
c) preditivo, que prevê fatos e ações. 
d) narrativo com parágrafos argumentativos 
e) descritivo, pois descreve a pesquisa. 
 
27. “Aposentados que pararam completamente de trabalhar têm qualidade de vida inferior àqueles que continuaram com 

suas carreiras...”A oração destacada: 
 
a) Restringe o grupo dos aposentados. 
b) Generaliza o grupo dos aposentados. 
c) É explicativa 
d) Tem função de substantivo 
e) Tem função de advérbio 
 
 
 




http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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28. “...problemas de saúde que já haviam sido clinicamente diagnosticados...” O verbo destacado pode ser impessoal. É o 

que acontece em: 
 
I – Havia muitos problemas na contratação dos serviços. 
II – Havia dois meses que não falava com ele. 
III – Eles se haverão comigo. 
IV – Dois estudantes haviam chegado no horário. 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Apenas I e IV 
d) Apenas II e IV 
e) Apenas I 
 
29. “Os resultados revelaram que os aposentados que continuaram trabalhando têm menos doenças graves...” as ocorrências 

do QUE são, respectivamente: 
 
a) conjunção causal e pronome relativo 
b) conjunção integrante e conjunção integrante 
c) conjunção integrante e pronome relativo 
d) pronome relativo e conjunção 
e) conjunção causal e conjunção integrante 
 
30. “Especialistas afirmam que isso acontece porque,...” O termo destacado refere-se à: 

 
a) “os aposentados que continuaram trabalhando têm menos doenças graves, boa saúde mental e melhor qualidade de vida” 
b) “os aposentados estão sofrendo de stress adicional” 
c) “os pesquisadores analisaram as informações de 12.189 aposentados com idades entre 51 e 61 anos” 
d) “foram registrados apenas problemas de saúde que já haviam sido clinicamente diagnosticados” 
e) “os idosos, depois da aposentadoria, começaram a trabalhar em novas funções, diferentes daquelas em que trabalhavam 
antes da aposentadoria. 
 







