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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte
forma:
a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;
b) De 11 a 15 – Noções de Informática;
c) De 16 a 25 – Legislação;
d) De 26 a 40 – Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu Caderno de Prova estão de acordo
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente
qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as
providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) opções de resposta.
Apenas uma opção responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.
5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não serão considerados na avaliação.
6. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de provas e o cartão de
respostas.
7. O candidato poderá retirar-se do local daLOGOTIPO
aplicação,
levando consigo o caderno de provas,
E SLOGAN
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do
Concurso Público.
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Língua Portuguesa
Memórias de um aprendiz de escritor

10

Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que, se ainda não
aprendi – e acho mesmo que não aprendi, a gente nunca para
de aprender –, não foi por falta de prática. Porque comecei
muito cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão
ligadas a isso, a ouvir e a contar histórias. Não só as histórias
dos personagens que me encantaram, o Saci-Pererê, o
Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Mickey Mouse,
Tarzan e os piratas. Mas também as minhas próprias histórias,
as histórias de minhas personagens, estas criaturas reais ou
imaginárias com quem convivi desde a infância.

15

“Na verdade", eu escrevi ali em cima. Verdade é uma
palavra muito relativa para um escritor de ficção. O que é
verdade, o que é imaginação? No colégio onde fiz o segundo
grau, o Júlio de Castilhos, havia um rapaz que tinha fama de
mentiroso.

5

Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo,
menos ele.

20

Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: um avião em
dificuldades sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer
momento. Fomos para o colégio, naquele dia, preocupados; e
conversávamos sobre o assunto, quando apareceu ele, o
Mentiroso. Pálido:
– Vocês nem podem imaginar!
Uma pausa dramática, e logo em seguida:

25

30

– Sabem este avião que está em perigo? Caiu perto da
minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que coisa horrível!
E começou a descrever o avião incendiado, o piloto
gritando por socorro... Uma cena impressionante. Aí veio um
colega correndo, com a notícia: o avião acabara de aterrissar,
são e salvo. Todo mundo começou a rir. Todo mundo, menos o
Mentiroso:
— Não pode ser! – repetia, incrédulo, irritado. – Eu vi o
avião cair!
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Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava
mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os olhos da
imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha
incendiado, e tudo o mais. E ele acreditava no que dizia,
porque era um ficcionista. Tudo que precisava, naquele
momento, era um lápis e papel. Se tivesse escrito o que dizia,
seria um escritor; como não escrevera, tratava-se de um
mentiroso. Uma questão de nomes, de palavras.
Palavras. São tudo, para quem escreve. Ou quase tudo.
Como a serra, o martelo, a plaina, a madeira, a cola e os pregos
para o marceneiro; como a colher, o prumo, os tijolos e a
argamassa para o pedreiro; como a fazenda, a linha, a tesoura
e a agulha para o alfaiate. Estou falando em instrumentos de
trabalho, porque literatura nem sempre parece trabalho.
Há uma história (sempre contando histórias, Moacyr Scliar!
Sempre contando histórias!) sobre um escritor e seu vizinho. O
vizinho olhava o escritor que estava sentado, quieto, no
jardim, e perguntava: Descansando, senhor escritor? Ao que o
escritor respondia: Não, trabalhando. Daí a pouco o vizinho via
o escritor mexendo na terra, cuidando das plantas:
Trabalhando? Não, respondia o escritor, descansando. As
aparências enganam; enganaram até o próprio escritor.
(Scliar, Moacyr. Memórias de um aprendiz de escritor. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1984. – Passelivre, 11).
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Questão 01
Em se tratando de paralelismo, correspondência de funções
gramaticais e semânticas existentes nas orações, assinale a opção
que contém um exemplo de paralelismo sintático.
(A) “Não só as histórias dos personagens que me encantaram, o
Saci-Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules,
Mickey Mouse, Tarzan e os piratas. Mas também as minhas
próprias histórias de minhas personagens, estas criaturas
reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância.”
(B) “Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo,
menos ele. Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante: um
avião em dificuldades sobrevoava Porto Alegre.”
(C) “E começou a descrever o avião incendiado, o piloto gritando
por socorro... Uma cena impressionante. Aí veio um colega
correndo, com a notícia: o avião acabara de aterrissar, são e
salvo. Todo mundo começou a rir. Todo mundo, menos o
Mentiroso:”
(D) “Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava
mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os olhos da
imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha
incendiado, e tudo o mais.”
(E) “E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista.
Tudo que precisava, naquele momento, era um lápis e papel.
Se tivesse escrito o que dizia, seria um escritor, como não
escrevera, tratava-se de um mentiroso.”

Questão 02
O autor se intitula um aprendiz porque
(A) tem pouco tempo de prática de escrita e não tem imaginação
suficiente.
(B) escreve sempre com o compromisso com a veracidade a
respeito das histórias que ouve.
(C) tem o ofício da criação literária como um aprendizado diário,
contínuo.
(D) acredita que só a experiência de muitos anos de prática de
redigir é que forma um grande escritor.
(E) sabe que para se construir escritor é preciso ter o aval de
grandes nomes da literatura mundial e brasileira.

Questão 03
“O vizinho olhava o escritor que estava sentado, quieto, no
jardim, e perguntava: Descansando, senhor escritor? Ao que o
escritor respondia: Não, trabalhando.” (L. 49-52)
A resposta do escritor ao vizinho pressupõe
(A) que ócio aparente é o princípio básico da inspiração do
escritor.
(B) que o ofício do escritor é sempre descansar para depois
trabalhar.
(C) que o ofício do escritor é sempre um trabalho instigante e
requer sempre um descanso diário.
(D) que a inspiração ao autor provém do trabalho com a terra.
(E) que o exercício da criação literária requer sempre muita
concentração na natureza e seus sons.

Questão 04
“— Não pode ser! – repetia, incrédulo, irritado. – Eu vi o avião
cair!” (L. 32-33)
A palavra sublinhada no fragmento acima pode ser substituída
sem perda de sentido por
(A) convencido.
(B) confiante.
(C) descrente.
(D) crédulo.
(E) crente.

Supervisor Legislativo – Matutino

Noções de Informática

Questão 05
“Não, respondia o escritor, descansando.” (L. 54)
No fragmento acima, o verbo em destaque está no
(A) presente.
(B) passado.
(C) infinitivo.
(D) gerúndio.
(E) particípio.

Questão 06
“E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista.”
(L. 37-38)
A oração destacada nessa frase traz uma ideia de
(A) adição.
(B) condição.
(C) oposição.
(D) explicação.
(E) intensidade.

Questão 07
As palavras paroxítonas apresentam inúmeras regras de
acentuação gráfica. Sabendo disso, assinale a opção que contém
apenas palavras que se enquadram nessas normas.
(A) Prática – histórias
(B) Também – infância
(C) Colégio – vocês
(D) Incrédulo – lápis
(E) Rádio – horrível

Questão 08
Em relação às palavras ou às expressões grifadas nas orações a
seguir e sua função sintática, assinale F para falso e V para
verdadeiro:
( ) “Verdade é uma palavra muito relativa” (L. 11-12) –
Predicativo
( ) “Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante” (L. 18) –
Objeto indireto
( ) “Daí a pouco o vizinho via o escritor” (L. 52-53) – Sujeito
( ) “Ele vira, realmente, o avião cair.” (L. 35) – Adjunto
adnominal
( ) “quando apareceu ele, o Mentiroso.” (L. 21-22) – Aposto
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) F – V – V – F – F.
(B) V – F – V – F – V.
(C) V – F – F – V – F.
(D) F – F – V – V – F.
(E) V – V – F – F – V.

Questão 11
No contexto da informática, um termo em inglês refere-se à
parte lógica constituída por todos os programas que existem para
um sistema, sejam produzidos pelo fabricante do computador,
sejam produzidos por terceiros. O outro termo está diretamente
relacionado à parte física de um computador, a tudo que se
refere à máquina e a seus componentes físicos.
Esses termos são denominados, respectivamente,
(A) firmware e middleware.
(B) middleware e software.
(C) software e hardware.
(D) hardware e freeware.
(E) freeware e firmware.

Questão 12
Nos sistemas operacionais Windows 8/8.1/10 BR, para exibir a
janela de Configurações na tela, deve-se executar um atalho de
teclado, que corresponde a pressionar, em sequência, as
seguintes teclas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 13
A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, tendo sido
realizados os procedimentos listados a seguir.
I. Em D12, foi inserida a expressão =PROCV(A8;A7:D10;3;1).
II. Em D14, foi inserida a expressão =CONT.SE(C7:C10;"*").

Questão 09
Releia a seguinte oração: “Fomos para o colégio, naquele dia,
preocupados;” (L. 20)
Dentre as opções a seguir, assinale aquela cuja palavra pertença à
mesma classe gramatical da que se encontra destacada acima.
(A) personagem
(B) cedo
(C) dar
(D) quieto
(E) ninguém

Questão 10
No período a seguir: “_____ verdade e _____ mentira podem ser
relativas quando se prendem _____ imaginação de um escritor,
mas não quando se referem _____ obra de um filósofo.”, assinale
a opção que completa corretamente as lacunas.
(A) A – a – à – a
(B) A – à – à – a
(C) A – a – a – à
(D) A – à – a – à
(E) A – a – à – à

Nessas condições, os valores mostrados, em D12 e em D14, são,
respectivamente,
(A) Hermes e 4.
(B) Hermes e 1.
(C) Célia e 4.
(D) 988554388 e 1.
(E) 988554388 e 4.
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Questão 14

Questão 18

Um texto foi digitado no processador Writer da suíte Libre Office
7.0.0.3, versão em português, tendo sido realizados os
procedimentos listados a seguir.
I. No texto, foi inserida, por meio de um recurso do editor, com
o objetivo de adicionar um toque artístico à citação, a palavra

De acordo com a Lei Orgânica de Mangaratiba, o Plano Diretor de
uma cidade diz respeito às políticas públicas de desenvolvimento
e de expansão urbana, que deve ser obrigatoriamente aprovado.
No que tange ao Plano Diretor, analise as afirmativas a seguir.
I. Regulamenta a observância dos cronogramas da construção,
seus objetivos e sua fiscalização.
II. Regulamenta o programa de expansão urbana e a sua
reversão, quando necessário.
III. Regulamenta a definição dos critérios para a autorização de
parcelamento, desmembramento ou remembramento do
solo para fins urbanos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

.
II. Para finalizar, foi executado um atalho de teclado para salvar
o texto digitado em um arquivo.
O recurso e o atalho de teclado são, respectivamente,
(A) FontArt e Ctrl + S
(B) FontWork e Ctrl + S
(C) FontWork e Ctrl + Z
(D) FontWork e Ctrl + B
(E) FontArt e Ctrl + B

Questão 15
São funcionalidades do Impress da suíte Libre Office 7.0.0.3,
versão em português:
I. gerar apresentações de slides no formato nativo do software,
permitindo, também, salvar a mesma apresentação no
formato padrão do Powerpoint do pacote MS Office
2016/2019 BR.
II. suportar um recurso que possibilita realizar a exibição da
apresentação dos slides a partir do começo – slide 1, de
forma semelhante ao Powerpoint, por meio do acionamento
de uma tecla de função específica.
Os formatos nativos do Impress e padrão do Powerpoint, além da
tecla de função são, respectivamente,
(A) ods, pwpx e F7.
(B) ods, pptx e F5.
(C) odf, pwpx e F5.
(D) odp, pptx e F5.
(E) odp, pptx e F7.

Legislação
Questão 16
Em determinadas condições previstas no Regimento Interno da
Câmara, o vereador poderá obter licença desta Casa Legislativa
Municipal, desde que seja por motivo de
(A) viagem, se avisado com antecedência à Mesa.
(B) luto, por falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes
e irmãos, até nove dias.
(C) adoção, quando o adotado possuir até nove meses de idade,
por cento e vinte dias.
(D) doença grave devidamente comprovada.
(E) licença gala.

Questão 17
Todo Poder Executivo deve manter um controle sobre as suas
atividades internas.
Conforme a Lei Orgânica de Mangaratiba, um desses controles
diz respeito
(A) à criação de uma metodologia para assegurar o regular
andamento dos serviços públicos.
(B) à avaliação dos resultados alcançados pelos administradores.
(C) à instituição da governança pública para melhorar os
processos administrativos internos.
(D) à criação da controladoria municipal para fiscalizar contratos
e licitações.
(E) ao apoio ao Conselho de Contas dos Municípios e a fazer
convênio com o Tribunal de Contas do Estado para criar
mecanismos de fiscalização.
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Questão 19
Todo Município possui a sua legislação sobre proteção ao meio
ambiente. Ante a afirmativa, é possível dizer que a Lei Orgânica
de Mangaratiba possui a seguinte diretriz sobre a proteção do
meio ambiente:
(A) Acompanhar e fiscalizar, ou mesmo impedir, as concessões
de direitos de pesquisa e de exploração dos recursos hídricos
e minerais efetuados pela União em território do município.
(B) Implantar sistema de unidades de conservação,
representativo dos ecossistemas originais do espaço
territorial do município, possibilitando intervenções mínimas
que não comprometam seus atributos essenciais.
(C) Apoiar o reflorestamento econômico integrado, com
essências diversificadas, dentro da área de proteção
ambiental ou fora dela, visando suprir a demanda de
matérias-primas de origem vegetal.
(D) Garantir o acesso dos interessados às informações sobre as
fontes e as causas da degradação ambiental, assim como aos
biomas existentes no município.
(E) Proteger e restaurar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético, biológico, ecológico, paisagístico,
histórico e arquitetônico.

Questão 20
No que tange ao servidor público municipal, diante da Lei
Orgânica de Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.
(A) Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais,
inclusive para promoção por merecimento.
(B) Ao servidor público municipal fica assegurado o direito à
licença - casamento, sem prejuízo do salário, com duração de
nove dias.
(C) Consideram-se como proventos de aposentadoria o valor
resultante da soma de todas as parcelas a eles incorporadas
pelo Poder Público, exceto as gratificações.
(D) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados em virtude de concurso público.
(E) Com a extinção do cargo, o funcionário estável ficará em
disponibilidade remunerada, com vencimentos e vantagens
integrais, pelo prazo máximo de quatro meses, até seu
reaproveitamento obrigatório em função equivalente no
serviço público.

Supervisor Legislativo – Matutino

Questão 21

Questão 24

No processo legislativo, há iniciativas de projetos que são
exclusivas do Prefeito e outros, da Mesa da Câmara, sendo que as
proposições seguem ritos específicos para cada caso.
Conforme a Lei Orgânica, assinale a afirmativa correta.
(A) É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa da
lei sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias,
Departamentos ou Diretoria equivalentes a órgãos da
Administração Pública.
(B) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de
projetos de sua iniciativa, no que tange ao orçamento da
Prefeitura.
(C) O Prefeito, considerando o projeto em todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo-á
total ou parcialmente, no prazo de vinte dia úteis, contados
da data do recebimento.
(D) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente
poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão
legislativa, mediante proposta de dois terços dos membros da
Câmara.
(E) Os projetos de resolução disporão sobre matérias de
interesse interno da Câmara e os projetos de decreto
legislativo sobre os demais casos de sua competência privada.

Toda Câmara Municipal possui as suas comissões que visam
analisar temas específicos para estudos, emitindo pareceres
quando necessários, investigar fatos e representar o poder
legislativo.
Um dos temas sobre o qual a Comissão de Finanças e Orçamento
deve opinar, ante o Regimento Interno da Câmara, é:
(A) a fiscalização da prestação de serviços oferecidos aos
munícipes, por parte
dos
profissionais liberais,
concessionárias de serviços públicos e empresas prestadoras
de serviços.
(B) a análise dos problemas econômicos do Município,
principalmente em casos de crise; seu planejamento e
legislação específica.
(C) a observância aos assuntos referentes à indústria e comércio
e o impacto da carga tributária municipal.
(D) o zelo para que, em nenhuma Lei emanada da Câmara, seja
criado encargo ao erário Municipal, sem que se especifiquem
os recursos necessários a sua execução; exceto em casos de
decretação de emergência.
(E) a organização das proposições que envolvam aspectos de
natureza tecnológica, científica, econômica e social.

Questão 22
A Mesa é o órgão que possui o papel diretor de organizar os
trabalhos legislativos e administrativos da Câmara.
Conforme o Regimento interno da Câmara, assinale a afirmativa
correta.
(A) Propor as Resoluções e os Decretos Legislativos que fixem ou
atualizem a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal.
(B) Enviar ao Prefeito Municipal, até o primeiro dia de abril, as
contas do exercício anterior.
(C) Proceder a redação final dos Regulamentos e Decretos
Legislativos.
(D) Deliberar sobre a realização de Sessões Solenes fora da sede
da Edilidade e as Extraordinárias.
(E) Determinar, no início da legislatura, o arquivamento das
resoluções não apreciadas na legislatura anterior.

Questão 23
A questão da saúde em Mangaratiba envolve uma política de
fomento a partir da gestão de práticas públicas para a sua
implementação. A fim de que o Poder Público cumpra com o seu
dever e que a população local tenha acesso à qualidade desse
serviço, uma das ações constantes na Lei Orgânica de
Mangaratiba – para implementar o melhor atendimento nessa
área – é
(A) estabelecer consórcios intermunicipais para a prestação do
serviço de saúde.
(B) instituir isonomia salarial com planos de cargos elaborado
com a participação de profissionais da saúde.
(C) garantir destinação de recursos materiais e humanos na
assistência às doenças crônicas e raras e à terceira idade, na
forma da lei.
(D) participar na fiscalização das operações de produção,
transporte, guarda e utilização, executadas com substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, além de lixo
infectante.
(E) o município só poderá adquirir medicamentos e soros
imunobiológicos produzidos pela rede privada, quando a rede
pública não estiver capacitada a fornecê-lo, sempre através
de licitação.

Questão 25
Toda proposição deve passar por um processo legislativo, cujas
regras estão dispostas no Regimento Interno da Câmara, para
que possa ser totalmente analisada e posteriormente levada à
sanção ou simplesmente arquivada.
Assinale a opção que corresponde a uma regra do Regimento
Interno da Câmara.
(A) Quando a Proposição consistir em Lei Complementar, Projeto
de Lei, Decreto Legislativo, de Resolução ou de projeto
substitutivo, uma vez lida pelo Secretário durante o
Expediente, será encaminhada pelo Presidente às Comissões
competentes para os Pareceres Técnicos.
(B) Os pareceres das Comissões Permanentes e Transitórias
serão obrigatoriamente incluídos na Ordem do Dia em que
serão apreciadas as proposições a que se referem.
(C) Durante os debates, na Ordem do Dia, poderão ser
apresentados requerimentos que se refiram ao assunto
discutido ou sobre outras proposições que tramitam
paralelamente.
(D) Os recursos contra Atos do Presidente da Câmara serão
interpostos dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da
data de ciência da decisão, por simples petição e distribuição
à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitirá
parecer acompanhado de projeto de Resolução.
(E) Serão incluídas no regime de urgência simples,
independentemente de manifestação do Plenário, o veto,
quando escoadas 1/3 (um terço) das partes do prazo para sua
apreciação.
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Conhecimentos Específicos
Questão 26
É um dos instrumentos públicos que definem as prioridades do
Governo para o período de quatro anos, podendo ser revisado a
cada ano. Nele consta o planejamento de como serão executadas
as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao
bem-estar da população nas diversas áreas. Bem como as metas
e prioridades do governo. Deverá ser dividido em planos de
ações, e cada plano deverá conter: objetivo, órgão do Governo
responsável pela execução do projeto, valor, prazo de conclusão,
fontes de financiamento indicador que represente a situação a
que o plano visa alterar, necessidade de bens e serviços para a
correta efetivação do previsto, ações não previstas no
orçamento, regionalização do plano e realidade de cada ente.
O fragmento enunciado acima se refere ao seguinte instrumento
de planejamento público:
(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) Lei do Orçamento Anual.
(C) Plano Plurianual.
(D) Lei Orgânica Municipal.
(E) Plano Diretor.

Questão 27
Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, e
na Lei Complementar nº 101/2000, as diretrizes orçamentárias
deverão compreender:
I. as prioridades e metas da Administração Pública Federal; a
estrutura e organização dos orçamentos; as diretrizes para a
elaboração e execução dos orçamentos da União e suas
alterações; as disposições relativas à dívida pública federal; as
disposições relativas às despesas da União com pessoal e com
os encargos sociais.
II. a política de aplicação dos recursos das agências financeiras
oficiais de fomento; as disposições sobre alterações na
legislação tributária da União; as disposições sobre a
fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as obras e serviços
com indícios de irregularidades graves; as disposições gerais.
III. os anexos da previsão da receita e a fixação da despesa; a
autorização para abertura de créditos suplementares até
determinado limite e a contratação de operações de crédito.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 28
A comissão técnica da Câmara municipal, ao examinar o projeto
de lei de instrumento de planejamento público, encaminhado
pelo Poder Executivo, constatou que faltaram informações no
anexo de metas fiscais como: as metas anuais, em valores
correntes e constantes, relativas a receitas, a despesas, a
resultados nominal e primário e ao montante da dívida, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Essa falha comprometerá a análise e a aprovação do instrumento
de planejamento
(A) do Plano Plurianual.
(B) da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(C) da Lei do Orçamento Anual.
(D) do Código Tributário Municipal.
(E) do Crédito Adicional Especial.
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Questão 29
Com embasamento no texto da Lei nº 101/2000, no que tange à
Lei do Orçamento Anual, assinale V para a afirmativa verdadeira e
F para a falsa.
( ) Conterá todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão
constarão da lei orçamentária anual.
( ) Deverá ser elaborada de forma compatível com o Plano
Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as
normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.
( ) É permitido consignar na Lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) F, F e V.

Questão 30
O prefeito municipal enviou para a Câmara municipal um projeto
de lei, aumentando o vencimento básico do cargo de assistente
administrativo em 20%.
Sabendo que essa despesa é permanente e, com embasamento
na Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir.
I. A despesa deverá vir acompanhada da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes.
II. Inserir a declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentárias.
III. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter
continuado deverão ser instruídos com a estimativa prevista
no inciso I do art. 16 da Lei 101/2000 e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.
IV. É considerada como obrigatória e de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas
(D) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 31
O município apurou a despesa total com pessoal - considerando a
realizada no mês em referência com as onze imediatamente
anteriores -, adotando-se o regime de competência, o montante
de R$ 520.000,00. Sabe-se que o montante da receita corrente
líquida, apurado no mesmo período da apuração da despesa com
pessoal, foi de R$ 1.000.000,00.
Assinale a opção que indica o valor máximo, em reais, que o ente
municipal poderá comprometer, no mesmo período, para cobrir a
despesa total com pessoal.
(A) R$ 500.000,00.
(B) R$ 600.000,00.
(C) R$ 540.000,00.
(D) R$ 520.000,00.
(E) R$ 1.000.000,00.
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Questão 32
A Câmara municipal apurou a despesa total com pessoal o
montante de R$ 43.500,00 - considerando a realizada no mês em
referência com as onze imediatamente anteriores - e adotandose o regime de competência. Sabe-se que o montante da receita
corrente líquida foi de R$ 800.000,00, apurado no mesmo
período da apuração da despesa com pessoal.
Assinale a opção que indica o valor máximo, em reais, que o
Poder Legislativo poderá comprometer, no mesmo período, para
cobrir a despesa total de pessoal.
(A) R$ 48.000,00.
(B) R$ 28.800,00.
(C) R$ 480.000,00.
(D) R$ 432.000,00.
(E) R$ 43.500,00.

Questão 33
O prefeito, visando ampliar a competitividade, redução de gastos,
maior divulgação e gerar maiores benefícios para o município, na
aquisição de bens e na contratação de serviços comuns, pretende
regulamentar uma modalidade de licitação, na forma eletrônica,
permitida pela Lei nº 10.520/2002.
Essa modalidade é conhecida como
(A) Dispensa de licitação.
(B) Inexigibilidade de licitação.
(C) Leilão.
(D) Pregão.
(E) Convite.

Questão 34
O Setor de Comunicação e Publicidade do Município irá promover
uma grande festa para a população e quer contratar um cantor
famoso, consagrado pela opinião pública, através de seu
empresário exclusivo.
A Lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos permitirá utilizar para essa situação
(A) a concorrência.
(B) o concurso.
(C) o leilão.
(D) a inexigibilidade.
(E) a dispensa de licitação.

Questão 35
O governador do Rio de Janeiro, através de um decreto,
reconheceu a situação de emergência na saúde pública do
estado, em razão do contágio do novo Coronavírus (covid-19).
Com essa medida, e somente para os bens necessários ao
atendimento à situação emergencial ou calamitosa, dentre outras
necessidades relacionadas ao fato e permitidas pela lei, o gestor
poderá utilizar um processo mais rápido:
(A) a Tomada de Preços.
(B) a Dispensa de licitação.
(C) o Convite.
(D) a Inexigibilidade.
(E) o Leilão.

Questão 36
Eduardo foi nomeado no cargo efetivo de assistente legislativo,
mediante aprovação em concurso público e entrou em exercício
em 01/09/2020.
De acordo com o art. 41 da Constituição Federal e considerando
o efetivo exercício no cargo, Eduardo estará na condição de
estável após
(A) 1 (um) ano.
(B) 2 (dois) anos.
(C) 3 (três) anos.
(D) 4 (quatro) anos.
(E) 5 (cinco) anos.

Questão 37
Com embasamento na Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Lei será estruturada em três partes básicas: preliminar,
normativa e final.
( ) A parte normativa compreende o texto das normas de
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada.
( ) Os princípios são: os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos
ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas
e as alíneas em itens;
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) V, V e F.
(C) F, F e V.
(D) F, V e F.
(E) V, V e V.

Questão 38
O órgão competente na fiscalização do Estado constatou que nas publicações das atividades realizadas pela administração
pública -, constava na matéria: nome, símbolos e imagens, que
caracterizavam promoção pessoal do gestor público.
A esse respeito, segundo a Constituição Federal, houve um
descumprimento do Princípio da
(A) Moralidade.
(B) Legalidade.
(C) Impessoalidade.
(D) Publicidade.
(E) Eficiência.

Questão 39
Com relação ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
analise as afirmativas a seguir.
I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para
todos os efeitos legais, também para promoção por
merecimento.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 40
Determinado município publicou o edital oficial para realização
de provas e títulos para provimento de cargo efetivo e fixou o
prazo de validade do concurso público para 6 (seis) meses,
podendo ser prorrogável, ou não, por igual período.
A esse respeito, segundo o art. 37 da CF, Inciso III, o prazo poderá
ser prorrogável
(A) para 6 (seis) meses.
(B) até 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias.
(C) para 1 (um) ano.
(D) para 2 (dois) anos.
(E) por duas vezes, sendo a primeira de 4 (quatro) meses e a
segunda de 3 (três) meses.
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