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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA 
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente Legislativo (a) 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 

falha encontrada. 
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Português – 01 a 10 10 (dez) questões 

Legislação e Informática – 11 a 20 10 (dez) questões 

Conhecimentos Específicos – 21 a 30 10 (dez) questões 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A virtude original do homem 
 Abrão Slavutzky 
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Vivemos tempos de rebelião. O ano de 2011 provavelmente será lembrado como 
o ano em que algumas ditaduras árabes foram derrubadas por seus povos. Mas a 
rebeldia também se fez notar em várias cidades da Europa e, por estas bandas, 
passeatas estudantis agitaram Santiago do Chile. O que há de comum entre todas essas 
manifestações sociais? Talvez a melhor resposta esteja inscrita naquela faixa de protesto 
carregada por belas jovens de Madri: “Por un futuro mejor/Democracia Real Ya”. Com 
efeito, a falta de perspectivas da população em geral que vive sob ditaduras ou mesmo 
em regimes democráticos tem feito eclodir rebeliões mundo afora. O que impressiona 
nesses movimentos é o entusiasmo pela busca de dias melhores. Essa é a face criativa 
da rebelião. Entretanto, há também a face destrutiva, como pudemos constatar em 
Londres, quando grupos movidos pelo ódio aproveitaram-se dos protestos para atacar a 
cidade. 

A rebeldia pode ter caráter político, como vimos, mas também suceder em 
diversos níveis culturais e sociais. Nas artes e nas ciências, ela impele à  criação de 
novas formas e saberes que muitas vezes se contrapõem aos do passado. Nas famílias, 
filhos rebeldes contestam o   poder  dos  pais, e  nas  escolas  os professores  têm de 
lidar com a insubordinação de alunos contestadores. O problema da rebeldia não está na 
rebeldia em si, mas no processo um tanto maniqueísta em que o rebelde ou é visto com 
olhos benevolentes, ou tomado como subversivo.  

A desobediência é a virtude original do homem. O progresso, como escreveu 
Oscar Wilde, é uma consequência da desobediência e da rebelião. Creio haver igual 
virtude na obediência e na desobediência, pois ambas são necessárias para se conquistar 
a liberdade. Como sabemos, não há soluções fáceis para se viver bem: o ser humano é 
complexo, a ambivalência é constitutiva. Somos criaturas difíceis – uns mais, outros 
menos –, e a vida em sociedade  também é fonte de sofrimento.  Apesar  de tudo, 
convém enfrentar  essa  condição  sem  perder a graça, a poesia, a alegria de viver. Certa 
feita, Dom Quixote, o primeiro maluco-beleza da história, disse a seu companheiro 
Sancho Pança: “Pela liberdade e pela honra se pode e deve aventurar a vida”. Ser 
rebelde é amar a liberdade, é  não  se  adequar à vida como ela é. É descobrir a 
excitação de estar sempre em busca de novos desafios e odisseias. Ser rebelde não é 
estar sempre contra tudo, porquanto se termina numa rebeldia mortífera. O enigma é 
saber o que deve ser conservado e o que pode ser transformado em nossa existência. 

Quanto às rebeliões atuais, sobressaem nas fotos as expressões de alegria e 
júbilo dos manifestantes. Vemos multidões comemorarem os avanços dos rebeldes na 
Líbia, e na capital chilena 1 milhão de pessoas aglomerar-se na praça central. Ainda que 
transitórias, todas essas manifestações expressam a sabedoria de viver com gozo, 
seguindo a orientação dos Provérbios (8:31): “Divertir-se por toda a superfície da Terra”. 
 

Texto adaptado. Publicado em Zero Hora de 26 de agosto de 2011.  

 
1. Leia as afirmações abaixo:  
I - Em desobediência (linha 20) e liberdade (linha 23), o processo de formação é o mesmo, ou seja, dá-se 

somente por sufixação. O mesmo acontece em insubordinação (linha 17).  
II – O verbo viver (linha 1), conjugado na primeira pessoa do plural, inclui o leitor.  
III - O essa (linha 9) retoma “o entusiasmo pela busca de dias melhores”.   
Sobre as afirmações acima, é correto afirmar que: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas.  
c) apenas I e III estão corretas.  
d) apenas I está correta.  
e) apenas III está correta.  
 
2. A palavra porquanto (linha 31) tem a função de:  
a) estabelecer a finalidade da ideia anterior; 
b) estabelecer uma oposição em relação à ideia anterior; 
c) estabelecer uma comparação com a ideia anterior; 
d) estabelecer a conclusão da ideia anterior; 
e) expor uma explicação da ideia anterior. 
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3. Em “(...) ambas são necessárias para se conquistar a liberdade.” (linha 22 – 23) a palavra “necessárias” 
combina com o termo “ambas”. Assinale a alternativa em que a concordância da palavra “necessário” esteja 
incorreta:  
a) É necessária a autorização para a visita.  
b) É necessária a tua presença.  
c) A tua presença é necessária.  
d) É necessário a tua presença.  
e) São necessárias as assinaturas nos documentos originais.  
 
4. Com relação ao texto, analise as afirmações abaixo:  
I – Segundo o autor, a desobediência é inerente ao ser humano, embora tanto obediência quanto desobediência 

sejam necessárias para se conquistar a liberdade.  
II – As rebeliões atuais causam euforia, excitação, na população, embora sejam transitórias.  
III – O que há de comum entre as manifestações sociais é a busca por um futuro melhor e mais democrático.  
Analisando as afirmações acima, é correto afirmar que: 
a) apenas I e III estão corretas.  
b) apenas II e III estão corretas.  
c) apenas I está correta.  
d) apenas III está correta.  
e) I, II e III estão corretas.  
 
5. A vírgula está corretamente colocada somente em uma das frases abaixo. Assinale-a: 
a) A rebeldia se fez notar em várias cidades da Europa, e provavelmente o ano de 2011 será lembrado como o 

ano em que, algumas ditaduras árabes foram derrubadas por seus povos.  
b) A rebeldia se fez notar em várias cidades da Europa, e provavelmente o ano de 2011 será lembrado como o 

ano em que algumas ditaduras árabes foram derrubadas, por seus povos.  
c) A rebeldia, se fez notar em várias cidades da Europa, e provavelmente o ano de 2011 será lembrado como o 

ano em que algumas ditaduras árabes foram derrubadas por seus povos.  
d) A rebeldia se fez notar em várias cidades da Europa e, provavelmente, o ano de 2011 será lembrado como o 

ano em que algumas ditaduras árabes foram derrubadas por seus povos.  
e) A rebeldia se fez notar, em várias cidades da Europa e provavelmente o ano de 2011 será lembrado como o 

ano em que algumas ditaduras árabes foram derrubadas por seus povos.  
 
6. Nas palavras excitação, existência e faixa, a letra X representa fonemas diferentes. Marque a alternativa 
abaixo em que todas as letras sublinhadas também representam fonemas diferentes: 
a) deixar – táxi – mexer;  
b) expressões – excesso – êxtase; 
c) excessivo – exército – gueixa;  
d) extensão – exceção – exceto;  
e) sintaxe – látex – tóxico. 
 
7. No trecho “(...) é não se adequar (...)” (linha 29) o pronome “se” está antes do verbo – colocação proclítica. 
Isso se justifica em virtude do fato de o advérbio de negação “não” atrair o pronome para antes do verbo. 

Assinale a alternativa em que a colocação do pronome, de forma proclítica, se justifica pela presença de um 
advérbio: 
a) Ninguém me deu apoio.  
b) Isso me deixou irritado.  
c) Embora me interesse pelo carro, não posso comprá-lo.  
d) Deus o ilumine.  
e) Hoje lhe contaram vários segredos. 
 
8. Analise as afirmações abaixo:  
I – O verbo poder (linha 13) introduz o pressuposto de que a rebeldia nem sempre tem caráter político.  
II – O termo ainda que (linha 35) estabelece uma ressalva, uma restrição.  
III – Em “(...) o rebelde ou é visto com olhos benevolentes, ou tomado como subversivo.” (linhas 18-19), os 

termos sublinhados expressam alternância.   
Sobre as afirmações acima, é correto afirmar que: 
a) apenas I e III estão corretas.  
b) apenas II e III estão corretas.  
c) apenas I está correta.  
d) I e II e III estão corretas.  
e) apenas III está correta.  
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9. Nos trechos abaixo, transcritos do texto, foram destacados pronomes e indicados os respectivos termos que 
eles substituem no texto. A indicação que não corresponde ao termo substituído é: 
a) “(...) novas formas e saberes que muitas vezes se contrapõem (...)” (linha 15) / novas formas e saberes.  
b) “disse a seu companheiro (...)” (linha 27)/ Don Quixote. 
c) “(...) vida como ela é.” (linha 29)/ vida.  
d) “(...) todas essas manifestações expressam (...)” (linha 36)/ transitórias. 
e) “(...) a falta de perspectivas da população em geral  que vive sob ditaduras (...)” (linha 7)/ população em geral. 
 
10. Em “A desobediência é a virtude original do homem” (linha 20), a classe gramatical dos termos 
sublinhados, respectivamente, é:  
a) substantivo – adjetivo – adjetivo;  
b) substantivo – substantivo – locução adjetiva;  
c) substantivo – substantivo – substantivo;  
d) adjetivo – substantivo – locução adjetiva;  
e) adjetivo – adjetivo – adjetivo. 
 

 
INFORMÁTICA e LEGISLAÇÃO 

 
11. Um computador completo é formado por diversos dispositivos. Assinale a alternativa que não indica um 
dispositivo considerado de entrada: 
a) Teclado; 
b) Scanner; 
c) Mouse; 
d) Microfone; 
e) Impressora; 
 
12. Considerando o Microsoft Windows XP em sua configuração original, assinale a alternativa que indica a tecla 
que deve ser utilizada simultaneamente com a opção Excluir para eliminar um arquivo sem passar pela Lixeira: 
a) Windows 
b) Shift 
c) Ctrl + Alt 
d) Ctrl 
e) Alt 
 
13. Considerando os produtos Microsoft Word 2003, Excel 2003 e PowerPoint 2003, em suas configurações 
originais, assinale a alternativa que apresenta a barra de ferramentas que é comum para os três: 
a) Quadros; 
b) Lista; 
c) Desenho; 
d) Tabela dinâmica; 
e) Efeitos de animação. 
 
14. Considerando o uso do Microsoft Excel 2003 em sua configuração padrão. Indique a alternativa que 
apresenta a tecla de atalho para definir uma célula com referência absoluta? 
a) Alt + F5 
b) F5 
c) Ctrl +F5 
d) F4 
e) F3 
 
15. Considerando a configuração padrão do Microsoft Windows XP. Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das teclas de atalho para os comandos Recortar, Colar, Copiar, Desfazer, Renomear, 
respectivamente: 
a) Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+Z, F2 
b) Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+U, Ctrl+Z, F3 
c) Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z, F2 
d) Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+U, F3 
e) Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+U, Ctrl+U, F3 
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16. A Lei Complementar nº 043 de 30/06/2011, dispõe sobre Quadros de Cargos Públicos e estabelece o Plano 
de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal. Para efeitos desta Lei considera-se: Assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Quadro: conjunto de cargos identificadas pela natureza de seu provimento; 
b) Cargo: é o criado em Lei, em número certo, com denominação própria, com vencimento padronizado, 

remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades 
cometidas ao servidor público; 

c) Categoria Funcional: é o agrupamento de pessoas da mesma localidade, com diferentes atribuições, 
constituída de valores morais idênticos; 

d) Classes: a graduação de retribuição pecuniária dentro da Categoria, constituindo a faixa de promoção; 
e)  Padrão: é a identificação numérica do valor do vencimento ou gratificação do cargo ou função, estabelecido 

pelo Padrão Referencial. 
 
17.  Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo 
desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua 
assiduidade, pontualidade e disciplina. § 1o Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser provido de 
classe. § 2o Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para 
fins de promoção, sempre que o servidor:  
I – somar duas penalidades de advertência; 
II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 
III – completar duas faltas injustificadas ao serviço; 
IV – somar oito atrasos de comparecimento ao serviço e ou saídas antes do horário marcado para o término da 
jornada. 
De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a II está correta; 
b) Apenas I e III estão corretas; 
c) Apenas I, III e IV estão corretas; 
d) Apenas I e II estão corretas; 
e) I, II, III e IV estão corretas. 
 
18. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto 
de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observado 
os seguintes quesitos: Assinale a alternativa incorreta: 
a) negligente; 
b) pontualidade; 
c) disciplina; 
d) eficiência; 
e) responsabilidade. 

19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: Assinale a alternativa incorreta: 
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;  
b) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

c) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 
d) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira; 

e) a lei reservará sempre um percentual de cinquenta por cento dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

20. Segundo a Lei Orgânica do Município de Nova Ramada, a soberania popular se manifesta quando a todos 
são assegurados condições dignas de existência e será exercida: Assinale a alternativa incorreta: 
a) pelo voto direto e secreto com valor igual para todos; 
b) pela ação amenizadora sobre a administração privada; 
c) pelo plebiscito; 
d) pela iniciativa popular no processo legislativo; 
e) pela participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 
21. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, Redação Oficial é a maneira pela qual o 
poder público redige atos normativos e comunicações. Desse modo, a finalidade principal da Redação Oficial é 
comunicar para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos os cidadãos. Em resumo, a 
Redação Oficial deve ser: Assinale a alternativa incorreta: 
a) Clara;  
b) Concisa; 
c) Pessoal; 
d) Formal; 
e) Padronizada. 
 
22.  A comunicação e o relacionamento interpessoal são duas ferramentas muito importante, pois para realizar 
objetivos pessoais e profissionais precisa-se de pessoas. Muitas vezes presenciam-se problemas de 
relacionamento interpessoal por falta de comunicação assertiva.  Neste sentido a comunicação humana é uma 
ferramenta para construir relacionamentos e é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir 
caminhos e oportunidades de troca e crescimento. A comunicação oferece a possibilidade de gerar: Assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Conhecimento; 
b) Entendimento; 
c) Aceitação; 
d) Comprometimento; 
e) Inércia. 
 
23. Um documento é todo material produzido ou recebido no decorrer da existência e das atividades das pessoas 
jurídicas ou físicas e que pode ser arquivado e conservado para efeitos futuros. Ele pode ser classificado quanto: 
ao gênero (texto, audiovisual, sonoro...) ou à natureza do assunto (ostensivo ou sigiloso). O sigiloso pode ser: 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ultra-secreto (só pessoas intimamente ligadas); 
b) Secreto (alto grau de segurança e pessoas funcionalmente autorizadas); 
c) Confidencial (só pessoa autorizada); 
d) Reservado (não deve ser de conhecimento público); 
e) Polêmico (pressupõe assunto de levante popular). 
 
24. Em relação aos Arquivos Públicos baseados na Lei 8.159 de 08/01/1991 é incorreto afirmar: 
a) Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas 

atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de 
suas funções administrativas, legislativas e judiciárias; 

b) São também privados os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter privado, 
por entidades públicas encarregadas da gestão de serviços privados no exercício de suas atividades; 

c) Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes; 
d) A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante 

autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência;  
e) Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. 
 
25. Dentro da comunicação oficial no que tange a redação de documentos oficiais, o emprego dos pronomes de 
tratamento é extremamente importante quando da identificação do signatário.  
Assinale a alternativa que apresenta o cargo e a sua respectiva forma de tratamento incorreta: 
 
a) Juiz de direito Meritíssimo Juiz ou Vossa Excelência 
b) Oficiais generais (até Coronéis) Vossa Senhoria 
c) Reitores Vossa Magnificência ou Vossa Excelência 
d) Papa Vossa Santidade 
e) Prefeito Vossa Excelência 

 
26. É a modalidade de licitação que se realiza, com ampla publicidade, para assegurar a participação de 
quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no edital convocatório: 
a) Concorrência; 
b) Tomada de preços; 
c) Convite; 
d) Concurso; 
e) Leilão. 
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27. Sobre a Modalidade de Licitação Pregão assinale a alternativa incorreta: 
a) Modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520, de 2002, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns é feita em sessão pública. Pode ser presencial ou na forma eletrônica; 
b) A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000 e a modalidade eletrônica é 

regulamentada pelo Decreto 5.450, de 2005; 
c)  A utilização do pregão destina-se, exclusivamente, à contratação de bens e serviços comuns; 
d) Nessa modalidade de licitação, os licitantes apresentam suas propostas de produtos e serviços apenas por 

escrito - que podem ser verbais ou na forma eletrônica - independentemente do local aonde deverá ser 
entregue os produtos ou executado o serviço, motivo da contratação; 

e) Nas contratações para aquisição de bens e serviços comuns para entes públicos ou privados, realizadas com 
recursos públicos da União, repassados mediante celebração de convênios ou instrumentos congêneres, ou 
consórcios públicos, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica, conforme estabelece o art. 4º, § 1o do Decreto nº 5.504, de 2005. 

 
28.  É admissível nas contratações de obras, serviços e compras dentro dos limites de valor estabelecidos em lei 
e corrigidos por ato administrativo competente. A grande característica dessa modalidade, é a existência de 
habilitação prévia dos licitantes, através dos registros cadastrais. Esses cadastros são registros dos 
fornecedores de bens, executores de obras e serviços que ali se inscreveram, mantidos por órgãos e entidades 
administrativas que frequentemente realizam licitações. Assinale a alternativa que corresponde ao enunciado da 
questão: 
a) Concurso; 
b) Leilão; 
c) Tomada de preços; 
d) Concorrência; 
e) Convite. 
 
29.  Em se tratando da emissão de um documento, cuja finalidade é de comprovar fatos ou situações não 
necessariamente constantes em livros, papéis ou documentos, destina-se, basicamente, à comprovação de fatos 
ou situações transeuntes, passíveis de modificações frequentes. É o que podemos chamar de um documento 
que afirma a existência ou inexistência de um fato. Este documento denomina-se de: 
a) Requerimento; 
b) Ata; 
c) Atestado; 
d) Procuração; 
e) Declaração. 
 
30. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade, 
comparação objetiva das propostas, além dos demais itens abaixo relacionados, exceto um. Assinale-o: 
a) Intempestividade; 
b) Impessoalidade; 
c) Moralidade; 
d) Igualdade; 
e) Publicidade. 

 
 
 

-------------------------------------------------------destacar--------------------------------------------------------------------------- 
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