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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão
do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

ANALISTA LEGISLATIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O bem é contagioso
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Quando um ser humano testemunha ações notáveis de bondade, vive uma experiência
única definida por pesquisadores como elevação moral. Estudos têm demonstrado que esse
sentimento deflagra o otimismo e estimula a pessoa a querer agir de modo mais altruísta e
fraterno com os semelhantes. Uma parceria entre a neurociência e a psicobiologia oferece uma
nova contribuição a essa área, ao _______ o funcionamento do cérebro e do corpo quando a
elevação moral acontece.

Em um estudo da Universidade Estadual do Oregon (EUA), 104 universitários assistiram a
vídeos que mostram atos heroicos de bondade ou simplesmente situações divertidas. Enquanto
isso, pesquisadores mediam sua frequência cardíaca e a atividade no córtex pré-frontal medial,
uma estrutura do sistema límbico que tem papel importante nos processos da integração
emocional e cognitiva. Outro item avaliado foi a arritmia _______ respiratória – a flutuação da
frequência cardíaca com a inspiração e a expiração –, a qual sinaliza a atividade do sistema
nervoso parassimpático (SNP). Esse sistema estimula ações que acalmam a pessoa, enquanto o
sistema nervoso simpático (SNS), ligado .... frequência cardíaca, está relacionado a reações do
tipo “lutar ou fugir”.

Uma vez que a atividade do SNP está ligada a sentimentos de simpatia em relação ....
outras pessoas e a um comportamento mais sociável, os pesquisadores imaginavam que esse
sistema nervoso estaria mais ativo quando os participantes vivenciassem momentos de elevação
moral. O acerto foi parcial: os participantes que assistiram a vídeos inspiradores da elevação
moral apresentaram aumento na atividade não só do SNP, mas também do SNS. Já os outros
estudantes, que viram apenas vídeos divertidos, não exibiram mudanças em nenhum desses
sistemas nervosos. A ativação simultânea do SNP e do SNS despertou o interesse de Sarina
Saturn, professora de psicologia da Universidade Estadual do Oregon e coautora do estudo. “É
realmente um padrão incomum, no qual você vê esses dois sistemas recrutados para uma
emoção”, avalia.

Ao pesquisar mais sobre o tema, ela verificou que o SNP e o SNS são ativados ao mesmo
tempo em situações relacionadas a atos que beneficiam outras pessoas e que pressupõem estar
alerta e estimulado, como cuidar dos filhos ou ter relações sexuais. Sarina deduz que a elevação
moral deve estar vinculada a um padrão semelhante. Um gesto altruísta pressupõe, em geral,
uma situação de sofrimento de algum indivíduo ou grupo, a qual gera estresse.

Observar que esse sofrimento é amenizado ou eliminado por um ato bondoso faz o SNP
tranquilizar o coração, o que desfaz o estresse e abre espaço para um sentimento caloroso e
agradável. O conjunto da experiência traz uma sensação de bem-estar que nos dá a impressão
de que agir de forma compassiva e altruísta vale a pena.

Outro detalhe ressaltado pelos pesquisadores foi a atividade do córtex pré-frontal durante
a experiência. Segundo eles, ocorreram variações de nível considerável nas comparações entre
duas situações de elevação moral. A explicação para isso teria origem numa diferença entre essas
situações: na primeira, ajuda-se uma pessoa com ferimentos físicos; na segunda, a pessoa não
está ferida.

No primeiro caso, o córtex pré-frontal registrou maior atividade, o que indicaria que ele faz
“escolhas” nas situações de elevação moral. “Pesquisas anteriores mostravam que, quando você
vê alguém com dores físicas, essa parte do cérebro se ________, o que pode explicar [o
fenômeno]”, afirma Sarina.

Os pesquisadores concluíram que a elevação moral estimula o altruísmo ao misturar o
desejo de proteger os outros e a excitação. Para a professora, o provável responsável por isso é
a oxitocina, conhecida como o “hormônio do amor” por ser liberada quando se está perto da
pessoa amada e já relacionada a sentimentos altruísticos.

Enquanto planeja experiências que ampliem os conhecimentos científicos sobre .... elevação
moral, Sarina considera praticamente certo que esse sentimento tem efeito positivo sobre
qualquer pessoa. “Penso que tendemos a absorver o que estamos testemunhando e que isso tem
um impacto no nosso corpo e no nosso cérebro. Descobrimos que basta mostrar um vídeo
inspirador de uma pessoa sendo gentil para fazer esses eventos dramáticos ocorrerem no corpo
e permitir que você, por sua vez, queira entrar nessa corrente do bem e ser pró-social”.

(Fonte: http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/comportamento/o-bem-e-contagioso - Texto adaptado)



366_LP_NS_V4_6/10/201511:13:20

Execução: Fundatec
NÍVEL SUPERIOR

3

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 05, 11 e 42.

A) esmiussar – sinuzal – ascende
B) esmiuçar – sinuzal – acende
C) esmiuçar – sinusal – acende
D) esmiussar – sinusal – ascende
E) esmiuçar – sinuzal – ascende

QUESTÃO 02 – A respeito do uso de crase no
texto, analise as seguintes assertivas:

I. A lacuna pontilhada da linha 14 deve ser
preenchida por ‘à’, visto que ‘ligado’ pede
uma preposição e em sua sequência há um
substantivo feminino.

II. A lacuna pontilhada da linha 16 deveria ser
preenchida por ‘à’, já que a expressão ‘em
relação’ pede uma preposição e em sua
sequência há um substantivo feminino.

III. A lacuna pontilhada da linha 48 não deve
ser preenchida por ‘à’, visto já haver uma
preposição antes de sua ocorrência, ‘sobre’.
O emprego da crase, nesse caso,
ocasionaria incorreção à frase.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 03 – Em relação ao texto, analise as
seguintes assertivas:

I. De acordo com pesquisas realizadas, há
diferentes níveis de atividade cerebral em
relação à situação de elevação moral a que
se está exposto.

II. Segundo os pesquisadores, a elevação
moral incita o altruísmo pelo fato de
misturar a vontade de proteger os outros e
a excitação.

III. A elevação moral, segundo pesquisadores,
só pode ser experienciada quando as
pessoas praticam atos em benefício dos
outros.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa cuja
proposta de substituição de ‘deflagra’ (l.03) e
‘altruísta’ (l.03), respectivamente, NÃO
provocaria qualquer alteração semântica ao
período em que estão inseridas.

A) provoca – solidário.
B) encontra – egoísta.
C) inibe – preocupado.
D) demonstra – responsável.
E) propaga – compreensivo.

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes propostas
de alterações em palavras do texto e assinale V,
se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Se a palavra ‘Sarina’ (linha 49) fosse
substituída por ‘pesquisadores’, apenas
duas alterações seriam necessárias para
manter a correção gramatical do período em
que está inserida.

(  ) Caso a palavra ‘ou’ (l.31) fosse substituída
por ‘e’, a forma verbal ‘faz’, também na
mesma linha, deveria necessariamente
sofrer ajustes em vista da concordância da
frase.

(  ) Se a palavra ‘pessoa’ (l.52) fosse passada
para o plural, somente duas alterações
seriam necessárias para manter a
concordância do período e uma delas seria
a mudança do adjetivo para a forma
‘gentis’.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) F – V – V.
E) F – F – F.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes propostas
de alterações no texto:

I. ‘têm’ (l.02) por ‘vêm’.
II. ‘assistiram’ (l.07) por ‘viram’.

III. ‘pressupõem’ (l.27) por ‘implicam’.

Quais alterações provocam mudança semântica
ou sintática?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.
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Para responder à questão 07, considere as
seguintes palavras retiradas do texto:

1. Arritmia
2. Córtex
3. Experiências
4. Absorver

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas a seguir a
respeito das palavras destacadas acima:

I. Das palavras em destaque, duas têm mais
letras do que fonemas, uma tem o mesmo
número de letras e de fonemas e uma tem
mais fonemas do que letras.

II. Todas as palavras apresentam encontro
consonantal.

III. As palavras 1, 3 e 4 apresentam, cada uma
delas, um dígrafo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 08 – A respeito do uso do ‘que’ no
texto, analise as seguintes assertivas.

I. O ‘que’ da linha 19 classifica-se como um
pronome relativo, visto referir-se ao
substantivo ‘participantes’, na mesma linha.

II. O ‘que’ da linha 48 introduz uma oração
subordinada adjetiva restritiva.

III. O ‘que’ da linha 51 é uma conjunção
integrante, a qual introduz uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Em relação à pontuação do
texto, analise as seguintes assertivas,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Todas as ocorrências de vírgula no sexto
parágrafo são usadas face à mesma
justificativa: separar um adjunto adverbial
deslocado.

(  ) A primeira vírgula da linha 21 introduz uma
oração subordinada adjetiva explicativa.

(  ) A vírgula da linha 23 é empregada para
introduzir um aposto, da mesma forma que
a primeira ocorrência da linha 42.

(  ) A vírgula da linha 43 é utilizada para marcar
o vocativo a seguir.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – F.
B) F – F – V – F.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
E) F – V – F – V.

QUESTÃO 10 – Analise as seguintes assertivas
sobre acentuação de palavra presentes no
texto:

I. As palavras ‘frequência’ e ‘cardíaca’ são
acentuadas, respectivamente, por serem
paroxítona terminada em ditongo e
proparoxítona.

II. Se os acentos das palavras ‘está’ e ‘límbico’
fossem retirados, ambas continuariam
sendo vocábulos pertencentes à língua
portuguesa.

III. A palavra ‘córtex’ é acentuada por ser uma
oxítona terminada em ‘x’.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Utilizando o Word 2007, em sua
configuração padrão e na versão português
(Brasil), qual a função da combinação de teclas
CTRL + P?

A) Imprimir.
B) Salvar.
C) Abrir.
D) Criar novo documento.
E) Fechar documento.

QUESTÃO 12 – Durante a edição de um arquivo
do Word 2007, talvez seja importante realizar
comentários em um texto para relembrar
alguma informação. A opção para inclusão de
comentários se encontra na guia:

A) Comentários.
B) Layout.
C) Referências.
D) Revisão.
E) Exibir.

QUESTÃO 13 – São funcionalidades disponíveis
no Word 2007:

I. Verificação Ortográfica do documento.
II. Criação de tabelas para organização de

informações.
III. Inclusão de imagens em um documento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Em algumas ocasiões, criamos
mais de uma versão de um trabalho e isso pode,
em algum momento, causar dúvidas sobre as
diferenças entre os arquivos criados. Para isso,
existe uma funcionalidade do Word 2007 que
realiza uma comparação entre dois arquivos.
Essa funcionalidade se encontra no botão
Comparar,que pode ser acessado na guia:

A) Iniciar.
B) Inserir.
C) Comparações.
D) Revisão.
E) Exibir.

QUESTÃO 15 – Analise a imagem abaixo, do
Excel 2007, versão português (Brasil):

Qual função deve ser utilizada na célula B8 para
ser exibida a média das quantidades dos
produtos listados das células B2 a B7?

A) =MÉDIA(B2:B7)
B) =MEDIA(Quantidade)
C) =QUANTIDADE(MEDIA:B2 a B7)
D) =MED(Quantidade)
E) =MEDIA(todos)

QUESTÃO 16 – No Excel 2007, existe a imagem
abaixo, com algumas funções:

Analise as seguintes assertivas em relação às
possibilidades ao clicar no botão acima:

I. Somente é possível Classificar de A a Z,
nunca de Z a A.

II. É possível personalizar a classificação,
definindo por qual coluna serão ordenados
os dados.

III. É possível aplicar filtros dos dados
selecionados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 17 – No Windows 7, em sua
configuração padrão, é uma das funcionalidades
do ícone indicado pela seta em vermelho:

A) Acessar Central de Ações.
B) Indicação de falta de espaço em disco.
C) Indicação de problemas com aquecimento

do processador.
D) Restaurar versões anteriores do Windows.
E) Reinstalar Windows.

QUESTÃO 18 – No Windows 7, é possível ativar
uma ferramenta chamada “Controle dos Pais”.
São restrições possíveis dessa ferramenta:

I. Limite de Tempo para uso do computador.
II. Envio de e-mail para contas específicas.

III. Acesso a Jogos.
IV. Acesso a programas específicos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 19 – O que é a navegação InPrivate,
disponível no Internet Explorer 9?

A) Permite que você navegue na Web sem
deixar vestígios no Internet Explorer.

B) Permite que você não seja encontrado na
Web por um amigo.

C) É a navegação para acessar dados de outros
usuários.

D) É a ferramenta utilizada para descobrir
fraudes em sites.

E) É um modo de navegação utilizando linha de
comando.

QUESTÃO 20 – O Mozilla Firefox, em sua
configuração padrão e na última versão
disponível, possui um visualizador de arquivos
PDF integrado ao navegador. Esse visualizador
se chama:

A) Nitro PDF.
B) Adobe PDF.
C) PDF Viewer.
D) Cute PDF.
E) PDF Creator.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – Um grupo de estudantes
discute sobre a igualdade perante a Lei de
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil,
quanto à inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade.

 Henrique afirma que ninguém pode ser
submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.

 Sophie defende a livre expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura
ou licença.

 Para João Pedro, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer, é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão.

 Florinda diz que homens e mulheres são
iguais em termos constitucionais, quanto a
direitos e obrigações.

 Para Lydia, já que a crise política ainda não
causou guerra, é livre a locomoção no
território nacional e qualquer pessoa, nos
termos da lei, pode nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.

Considerando a Constituição Federal de 1988,
quais desses estudantes estão corretos em
suas convicções?

A) Apenas Sophie e Florinda.
B) Apenas Henrique e João Pedro.
C) Apenas João Pedro, Florinda e Lydia.
D) Apenas Henrique, Sophie e João Pedro.
E) Henrique, Sophie, João Pedro, Florinda e

Lydia.

QUESTÃO 22 – Considerando a Lei Orgânica
do Município de Bagé/RS, compete ao
Município, no exercício de sua autonomia,
privativamente:

I. Fundar e organizar cemitérios ou dar em
concessão a entidades idôneas sob sua
fiscalização, e dispor sobre serviços
funerários.

II. Planejar e promover a defesa permanente
contra calamidades públicas.

III. Fiscalizar, nos locais de venda direta ao
consumidor, as condições sanitárias dos
gêneros alimentícios.

IV. Prestar assistência nas emergências
médico-hospitalares de pronto-socorro, por
seus próprios serviços ou mediante
convênio com instituições especializadas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23 – Sabendo que a iniciativa das
leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer Vereador ou Comissão da Câmara
Municipal, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos
na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica
do Município de Bagé, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) São de iniciativa dos vereadores as leis que
disponham sobre criação e aumento de
remuneração de cargo, funções ou
empregos públicos, na administração direta
e autárquica no Município.

B) Cabe ao Prefeito a iniciativa de leis que
disponham sobre servidores do Município,
seu Regime Jurídico, provimento de cargo,
estabilidade e aposentadoria.

C) A iniciativa popular pode ser exercida por
manifestação subscrita à Câmara Municipal,
de projetos de lei de interesse específico do
Município, da cidade, dos bairros ou
distritos.

D) Leis que disponham sobre a criação,
estruturação e atribuições das secretarias
municipais e órgãos da Administração
Pública Municipal são de iniciativa privativa
do Prefeito.

E) Os projetos de lei apresentados através da
iniciativa popular serão inscritos
prioritariamente na ordem do dia da Câmara
Municipal, sendo discutidos e votados no
prazo máximo de sessenta dias após o
protocolo.
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QUESTÃO 24 – Está regulamentado pela Lei
Orgânica que a publicação das leis e atos
municipais, salvo se houver imprensa oficial,
poderá ser feita em órgão de imprensa local
e/ou regional. Analise as assertivas abaixo,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) É obrigatória a fixação na sede da
Prefeitura, concomitantemente a
publicação na imprensa, sob pena de
nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável nos termos da lei.

(  ) É opcional a fixação na sede da Câmara
Municipal, concomitantemente a publicação
na imprensa.

(  ) No impedimento ou impossibilidade dos
órgãos de publicação, terão efeitos legais
as publicações na Prefeitura e na Câmara
Municipal.

(  ) A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
municipais deverá constar nomes, símbolos
ou imagens, caracterizando a promoção de
autoridades ou servidores públicos.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
E) F – F – F – F.

QUESTÃO 25 – Na sessão inaugural e posse
dos vereadores, estando presente pelo menos
a metade mais um do total dos vereadores
eleitos, será eleita a Mesa Diretora, em votação
aberta, cujo mandato cessará com a posse dos
sucessores. São atribuições da Mesa Diretora:

I. Tomar todas as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos.

II. Dirigir todos os serviços da Câmara,
durante as sessões legislativas e nos seus
intervalos.

III. Dar conhecimento à Câmara, no fim de
cada sessão legislativa ordinária dos
trabalhos realizados, através de relatórios
sucintos.

IV. Conceder licença, aposentadoria,
disponibilidade e gratificação aos
funcionários, de acordo com a lei em vigor.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 26 – As sessões da Câmara podem
ser públicas ou secretas. Quanto à sessão
pública, esta será ordinária, extraordinária,
solene ou especial. Sobre os tipos de sessão,
assinale a alternativa correta.

A) A reunião ordinária tem como único objetivo
as seguintes atividades: leitura e despacho
do expediente externo e interno;
explicações pessoais e leitura da Ordem do
Dia da próxima reunião.

B) A sessão extraordinária será convocada
quando motivada pelo Prefeito ou por um
terço dos Vereadores.

C) A sessão solene será realizada para grandes
comemorações, igualmente designando
motivo, data e hora de sua realização,
publicada na agenda da Sessão, a
requerimento de, pelo menos, metade dos
vereadores e de, no máximo, cinco sessões
por mês.

D) A sessão especial será realizada em dias não
coincidentes com as sessões ordinárias, no
máximo duas vezes por mês, para palestras,
debates, seminários, encontros,
conferências de autoridades e/ou
convidados especiais com fins específicos,
igualmente designando motivo, data e hora
de sua realização, com convocação em lista
especial para este fim.

E) Tanto a reunião ordinária quanto a sessão
extraordinária deverão convocar os
vereadores por edital publicado na imprensa
local e no átrio da Câmara, e nela só usarão
da palavra os Vereadores previamente
designados pelo Presidente, e, se for o caso,
o homenageado.

QUESTÃO 27 – São princípios que regem o
Plano de Classificação de Cargos e
Remuneração do Quadro de Servidores da
Câmara Municipal de Vereadores de Bagé,
EXCETO:

A) Valorização do conhecimento.
B) Racionalização da estrutura de cargos,

considerando a quantidade de complexidade
das atividades e as características pessoais
do servidor.

C) Valorização do desempenho.
D) Incentivo à qualificação funcional contínua.
E) Racionalização da estrutura de cargos,

considerando os graus de responsabilidade e
de formação profissional e a quantidade de
cargos compatíveis com as atividades
desenvolvidas no local de lotação.

QUESTÃO 28 – O Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Bagé estabelece que
horas de trabalho realizadas pelo funcionário,
além das normas estabelecidas por semana
para o respectivo cargo, são extraordinárias.
Dadas as seguintes situações hipotéticas,
assinale aquela que NÃO está em acordo com o
referido Estatuto.

A) A carga horária de Armando é 30h
semanais. Às vésperas de um importante
evento na Câmara de Vereadores, ele foi
convocado pelo seu superior direto para
trabalhar 2h a mais por dia, durante um
mês, a fim de elaborar documentos e
organizar material para o evento.

B) Marco solicitou dois dias de folga para tratar
de assuntos pessoais, tendo acordado
compensação desse período em 1h por dia
além das normais, até contemplar as horas
em que esteve ausente.

C) Durante um mês, Hamilton, tendo sido
convidado para compor uma comissão
especial, teve de dedicar 1h além das 25h
semanais estabelecidas em seu contrato de
trabalho, recebendo, portanto, o valor
equivalente às horas extras.

D) Fabiana, no mês de julho, cumpriu sua
carga horária normal (30h semanais) e, sem
convocação, fez horas extras, totalizando
seis horas além do limite estabelecido para
pagamento de horas extras, portanto, ela
gozará de um dia de folga.

E) Tendo gozado de um dia de folga para
esticar o feriadão, previamente acordado
com seu superior, Iara irá compensar as
horas de ausência no decorrer de uma
semana de trabalho, considerando que seu
contrato estabelece 25h semanais.
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QUESTÃO 29 – Conforme a Lei Municipal
nº 4.460/2007, o servidor convocado para
trabalhar em regime especial de tempo integral
deverá cumprir, além das 25 (vinte e cinco)
horas semanais, no mínimo, mais 10 (dez)
horas semanais, inclusive, depois de incorporá-
la. Além disso, terá de cumprir algumas
determinações, EXCETO:

A) O servidor convocado para trabalhar em
regime especial de tempo integral que não
cumprir as 10 (dez) horas semanais sofrerá
desconto proporcional ao tempo não
trabalhado.

B) O servidor que viajar a serviço da Câmara
ou para participar de Seminários, Simpósios
e Cursos, devidamente autorizado pela Mesa
Diretora, contará esses turnos para o
cumprimento das exigências das 10 (dez)
horas citadas no enunciado da questão.

C) Caso o afastamento do Servidor seja de 02
(dois) ou mais dias, ele deverá trabalhar
mais um turno, para completar as 10 horas.

D) O Setor de Pessoal da Câmara
providenciará, junto ao Setor Financeiro,
cópia do Empenho que autorizou a saída do
Servidor, anexando a mesma no documento
preenchido com as informações do período
de saída e retorno do servidor.

E) Ao retornar da viagem, Seminário, Simpósio
ou Curso, o servidor deverá preencher, no
Setor de Pessoal da Câmara, documento
elaborado para esse fim, computando-se
integralmente as horas entre a saída e o
retorno do servidor.

QUESTÃO 30 – Em 03 de julho de 1998, foi
instituído o Fundo de Pensão e Aposentadoria
do Servidor (FunPAS), vinculado à Secretaria
de Administração, destinado ao custeio das
pensões e aposentadorias dos servidores
públicos municipais, ocupantes de cargos de
provimento efetivo, sujeitos ao Regime Jurídico
instituído pelas Leis Municipais
nº 2.294/84, 2.294-A/84, 3.375/97 e
2.468/87. Sobre o FunPAS, é correto afirmar
que:

A) Os atuais Servidores Estatutários não
sofrem desconto em folha para o pagamento
do Fundo.

B) O ingresso ao Fundo ocorrerá,
facultativamente, quando do ingresso no
serviço público municipal.

C) Servidores em exercício podem optar por
contribuir, ou não, com o FunPAS.

D) Os atuais Servidores Estatutários são
obrigados a contribuir com o FunPAS e o
Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul (IPERGS).

E) O ingresso ao FunPAS ocorrerá,
obrigatoriamente, por ocasião da admissão
ao serviço público municipal, nos termos da
Lei.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Rafael Mafini, em sua obra
Direito Administrativo, ao tratar dos princípios
que regem a Administração Pública, explica
que um deles possui índole estruturante, cuja
operabilidade se manifesta de vários modos, e
que “o principal desses modos consiste na
imposição de congruência das medidas
adotadas pela Administração Pública. Tal
vínculo de congruência, por seu turno, deve ser
mantido em relação a dois aspectos: de um
lado, deve haver congruência entre as medidas
adotadas pela Administração Pública e as
circunstâncias fático-jurídicas que as
determinam; de outro, deve existir
congruência entre tais medidas e a satisfação
dos interesses públicos para as quais tais
providências são determinadas”. O autor está
se referindo ao princípio da:

A) Legalidade.
B) Motivação.
C) Eficiência.
D) Finalidade.
E) Proporcionalidade.

QUESTÃO 32 – Em relação à presunção de
validade dos atos administrativos, é correto
afirmar que:

A) Está presente em todos os atos
administrativos.

B) Produz presunção absoluta, ou seja, juris et
de jure.

C) Não tem aplicação no âmbito processual,
pois, no plano processual, cabe à
Administração Pública provar a sua
legitimidade.

D) Equivale à presunção de imperatividade,
permitindo que os atos administrativos
venham a ser praticados,
independentemente da vontade das partes.

E) Não está presente nos atos discricionários.

QUESTÃO 33 – É ato normativo elaborado
pelo Presidente da República, em razão de
autorização do Poder Legislativo, e nos limites
postos por este. A que se refere essa
definição?

A) Lei ordinária.
B) Lei complementar.
C) Lei delegada.
D) Resolução legislativa.
E) Medida Provisória.

QUESTÃO 34 – Analise as seguintes
assertivas sobre Licitação Pública:

I. Todos os contratos administrativos
necessitam de prévio procedimento
licitatório, sob pena de nulidade.

II. Dentre as finalidades da licitação pública,
está a obtenção de proposta mais
vantajosa para a Administração Pública,
que nem sempre consiste naquela que
possui menor preço.

III. A modalidade licitatória do pregão pode ser
utilizada por qualquer dos entes federados.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 35 – No processo legislativo, em
relação ao veto presidencial, é INCORRETO
afirmar que:

A) Só poderá ocorrer no processo legislativo de
criação de lei ordinária.

B) Deve ser manifestado no prazo de quinze
dias úteis.

C) No caso de silêncio do Presidente da
República, no prazo previsto na
Constituição, ocorrerá a sanção.

D) Poderá ser total ou parcial.
E) Deve ser motivado.

QUESTÃO 36 – NÃO são consideradas pessoas
jurídicas de direito privado:

A) As associações.
B) As autarquias.
C) Os partidos políticos.
D) As organizações religiosas.
E) As empresas individuais de responsabilidade

limitada.
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QUESTÃO 37 – Em relação à prescrição, no
direito civil, é correto afirmar que:

A) Poderá ser decorrente de disposição legal ou
estabelecida por convenção entre as partes.

B) Implica na extinção do direito material.
C) Está relacionada a direitos potestativos.
D) Não corre prazo de prescrição em desfavor

de pessoa absolutamente incapaz.
E) Não poderá ser conhecida de ofício pelo

julgador.

QUESTÃO 38 – Nas obrigações provenientes
de ato ilícito, o devedor é considerado em
mora:

A) Desde a prática do ato.
B) Desde a citação.
C) Desde a data em que foi proferida a

sentença condenatória.
D) A partir do trânsito em julgado da sentença

condenatória.
E) A partir da intimação, para pagamento na

fase de execução de sentença.

QUESTÃO 39 – O contrato de comodato é:

A) Gratuito, que tem por objeto coisa
infungível.

B) Gratuito, que tem por objeto coisa fungível.
C) Gratuito ou oneroso, que tem por objeto

coisa infungível.
D) Gratuito ou oneroso, que tem por objeto

coisa fungível.
E) Oneroso, que tem por objeto coisa imóvel.

QUESTÃO 40 – Nos termos do disposto no
Art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa
com deficiência aquela que tem impedimento
de __________________________ de
natureza __________________________, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) longo ou médio prazo – física, mental,
intelectual ou sensorial

B) longo ou médio prazo – física ou mental
C) longo ou médio prazo – mental ou

intelectual
D) longo prazo – física, mental, intelectual ou

sensorial
E) longo prazo – mental ou intelectual




