CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAMBÉ DO MATO DENTRO
Edital Nº 01 / 2019

ASSISTENTE LEGISLATIVO
Código: 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O silêncio é a verdadeira sabedoria e a melhor resposta.” Eurípedes
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do
início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo
de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. O tempo de duração
das provas abrange a distribuição das provas, a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de Questões
da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. O candidato não poderá utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou
lápis-borracha ou outro material distinto do constante no item 9.3.11 do Edital. A inviolabilidade dos malotes das provas será comprovada no
momento do rompimento de seus lacres, mediante termo formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais
de realização das provas. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados: telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além
dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais,
impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné,
chapéu, gorro, lenço ou similares. Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva por erro do candidato. Não será permitido ao
candidato levar o Caderno de Prova. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se
da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 8 de julho de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro)
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 5 (cinco) questões de Matemática, 5 (cinco) questões de Atualidades,
5 (cinco) questões de Legislação Municipal, 5 (cinco) questões de Conhecimentos
de Informática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas
perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
Golfinhos escolhem amigos por interesses
em comum
Aquele velho ditado cravava: “diga-me com quem andas
e te direi quem és”. Ele já está um tanto batido, é verdade,
mas não deixa de fazer certo sentido. De fato, seres
humanos tendem a se associar com quem compartilha
de seus pensamentos ou interesses. Estudo conduzido
por uma equipe internacional de pesquisadores
concluiu que golfinhos também apresentam traços
semelhantes – cada animal faz amizade com outros
parecidos com ele.
Cientistas analisaram uma população de golfinhos-narizde-garrafa do Indo-Pacífico (a espécie mais conhecida
de todas) que vive na Baía Shark, na Austrália. São os
únicos bichos, no mundo, que têm o hábito de usar uma
ferramenta bem curiosa na hora de caçar alimentos:
esponjas-do-mar. Eles enfiam o porífero no bico e o
usam para ir coletando comida em águas profundas.
Essa técnica é passada de geração em geração – e nem
todos os golfinhos a utilizam.
Pesquisadores das universidades de Bristol, na Inglaterra,
de Zurique, na Suíça, e da Austrália Ocidental, coletaram
dados comportamentais, genéticos e fotográficos
de 124 golfinhos macho que vivem na Baía Shark.
As informações foram reunidas ao longo de nove anos,
entre 2007 e 2015. O estudo levou em consideração
37 animais, de um subconjunto que englobava
13 golfinhos “esponjeiros” e 24 “não esponjeiros”.
Os cientistas descobriram que os machos esponjeiros
passavam muito mais tempo interagindo com outros
machos esponjeiros do que com os não esponjeiros.
E esses vínculos eram puramente relacionados à
existência de técnicas semelhantes de caça com as
esponjas, não a parentesco ou a outros fatores. “Esse
estudo sugere que, assim como os seres humanos,
golfinhos machos formam laços sociais baseados em
interesses comuns”, explica Simon Allen, co-autor do
estudo e pesquisador de ciências biológicas em Bristol.
Os resultados foram publicados no periódico Proceedings
of the Royal Society B. Eles indicam que, mesmo em
domínios completamente diversos do reino animal, a
velha máxima do “diga-me com quem andas” permanece
válida. E, no caso das amizades, são os semelhantes
que se atraem.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/golfinhosescolhem-amigos-por-interesses-em-comum/>.
Acesso em: 13 jun. 2019.

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa em que consta uma estratégia
de análise empregada pelos cientistas para se chegar
à conclusão apresentada a respeito do comportamento
dos golfinhos.
A) “De fato, seres humanos tendem a se associar
com quem compartilha de seus pensamentos ou
interesses.”
B)

“Estudo conduzido por uma equipe internacional
de pesquisadores concluiu que golfinhos
também apresentam traços semelhantes.”

C) “Pesquisadores
[...]
coletaram
dados
comportamentais, genéticos e fotográficos de
124 golfinhos macho.”
D) “Os
resultados
foram
publicados
no
periódico Proceedings of the Royal Society B.”
QUESTÃO 3
A conclusão
descrita em:

da

pesquisa

está

corretamente

A) Uma das formas de criação de amizade entre
golfinhos machos se dá por meio da identificação
de interesses em comum entre os indivíduos
dessa espécie.
B) Os golfinhos machos que utilizam as esponjas
para caçar interagem apenas com outros
golfinhos machos esponjeiros.
C) Os golfinhos machos repassam a seus parentes
próximos técnicas de captura de alimentos com
as esponjas.
D) Golfinhos
aprendem
e
reproduzem
comportamentos humanos, como a formação de
laços de amizade com indivíduos de interesses
em comum.
QUESTÃO 4
Releia este trecho.
O estudo levou em consideração 37 animais, de um
subconjunto que englobava 13 golfinhos “esponjeiros”
e 24 “não esponjeiros”.
Nesse trecho, as aspas foram utilizadas com o
objetivo de
A) acentuar o valor de uma expressão.

QUESTÃO 1

B) realçar ironicamente uma expressão.

Leia este trecho.

C) marcar a mudança de interlocutor em um diálogo.

“Essa técnica é passada de geração em geração – e
nem todos os golfinhos a utilizam.”

D) destacar um termo não peculiar à linguagem
corrente do texto.

Nesse trecho, o pronome destacado retoma, por anáfora,
A) “técnica”.
B) “geração”.
C) “todos”.
D) “golfinhos”.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 7

Leia este trecho.

Leia os textos a seguir.

“Aquele velho ditado cravava: ‘diga-me com quem
andas e te direi quem és’.”

TEXTO I

As pessoas do verbo correspondentes aos verbos
destacados nesse trecho estão correta e respectivamente
expressas em:
A) Terceira pessoa / Primeira pessoa / Segunda
pessoa / Terceira pessoa.
B) Terceira pessoa / Segunda pessoa / Primeira
pessoa / Segunda pessoa.
C) Primeira pessoa / Terceira pessoa / Terceira
pessoa / Segunda pessoa.
D) Primeira pessoa / Segunda pessoa / Primeira
pessoa / Terceira pessoa.

Disponível em: <https://tinyurl.com/yyymjrv4>.
Acesso em 14 jun. 2019.

TEXTO II

QUESTÃO 6
Analise este texto.

Disponível em: <https://tinyurl.com/y43dufua>.
Acesso em 14 jun. 2019.

Os dois textos posicionam-se a respeito da reforma da
Previdência.
Disponível em: <https://tinyurl.com/y4cpvftl>.
Acesso em 14 jun. 2019.

Analise as afirmativas a seguir a respeito da compreensão
do sentido desse texto.
I.

A associação entre “Minas” e “trem” é essencial
para a compreensão do duplo sentido do termo
“trem” no enunciado.

II.

O termo “trem” assume, entre outros, sentido
figurado nesse texto.

III. O texto utiliza significados presentes na variação
linguística regional do estado de Minas Gerais.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.
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Em relação aos recursos verbais e não verbais
empregados por ambos os textos, não se pode afirmar:
A) O texto I posiciona-se favoravelmente à reforma
da Previdência, o que se percebe no uso do
pronome “todos” como recurso para conclamar
a população a apoiar a medida.
B) O texto II posiciona-se contrariamente à
reforma da Previdência, utilizando a estratégia
argumentativa da chantagem para convencer o
interlocutor.
C) O texto II disponibiliza informações verificáveis
que objetivam fazer com que o destinatário da
mensagem reflita sobre a reforma da Previdência.
D) No texto I, a oração “pro Brasil não quebrar”
intenciona transmitir ao interlocutor a ideia de
que há um perigo econômico iminente no país, a
ser contido pela reforma da Previdência.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Leia este texto.

Analise as imagens a seguir quanto ao uso da crase,
e assinale aquela que está de acordo com a
norma-padrão.

A raposa e as uvas
“Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo
que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente.
Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa
lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco: por
mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas.
Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir
embora, dizendo:
– Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão
verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me
desse essas uvas eu não comeria.

A)
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2cn7lau>.
Acesso em: 17 jun. 2019.

Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é
fácil.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y3t3ojgb>.
Acesso em: 17 jun. 2019.

A respeito da classificação desse texto, analise as
afirmativas a seguir.
I.

O texto em questão pertence ao gênero textual
fábula,
PORQUE

II.

classificando-se como uma narração, o texto
conta um evento protagonizado por um animal
(a raposa), com o objetivo de apresentar ao final
uma lição de moral que levaria o leitor à reflexão.

B)
Disponível em: <https://tinyurl.com/y34c7qf6>.
Acesso em: 17 jun. 2019.

Assinale a alternativa correta.
A) A afirmativa I está correta, e a II está incorreta.
B) Ambas as afirmativas estão corretas, mas a II
não é justificativa da I.
C) Ambas as afirmativas estão corretas, e a II é
justificativa da I.
D) Ambas as afirmativas estão incorretas.
QUESTÃO 9

C)
Disponível em: <https://tinyurl.com/yytgbm9h>.
Acesso em: 17 jun. 2019.

Assinale a alternativa em que a concordância verbal ou
nominal foi utilizada de acordo com a norma-padrão.
A) Fazem seis anos que nos conhecemos.
B) Alugam-se casas em Itambé do Mato Dentro.
C) Houveram muitas reclamações sobre a gestão
do prefeito.
D) Antônio comprou trezentas gramas de carne
para o churrasco.
D)

Disponível em: <https://tinyurl.com/y33loovv>.
Acesso em 17 jun. 2019.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Num restaurante, o valor recebido, em gorjetas, pelos
garçons foi dividido entre eles, de forma que cada um
recebeu R$ 180,00. Se nesse restaurante houvesse
9 garçons, cada um deles teria recebido R$ 240,00.
Nesse restaurante tem-se
A) 7 garçons.
B) 9 garçons.

QUESTÃO 15
Um ônibus de turismo, com capacidade para 45 pessoas,
sai de Belo Horizonte–MG com destino a Itambé do Mato
Dentro–MG com todas as suas poltronas ocupadas.
Sabendo-se que 27 dos passageiros são mulheres,
a fração que representa a quantidade de poltronas
ocupadas por homens, em relação à capacidade máxima
desse ônibus, é:
A)
B)

C) 12 garçons.
D) 15 garçons.
QUESTÃO 12
A livraria Leia Mais realiza promoções semanalmente.
Na última semana, qualquer livro de ficção era vendido
por R$ 20,00 e qualquer livro infantil, por R$ 24,00. Com
essa promoção, a livraria vendeu 363 livros e arrecadou
R$ 3 960,00.
Sendo assim, quantos livros infantis foram vendidos?
A) 264.
B) 198.
C) 165.
D) 99.
QUESTÃO 13
O perímetro de um terreno retangular é 180 m. Sabese que o comprimento desse terreno é o dobro da sua
largura.

C)
D)

1
1
1
5
1
5
5
2
5
2
2
5
2
5
5
3
5
3
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5

ATUALIDADES
QUESTÃO 16
A estrutura política do Brasil é dividida em três níveis
de poder: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder
Judiciário, cada um com distintas funções, mas que se
complementam.
O órgão que exerce o Poder Legislativo no âmbito
municipal é a
A) Câmara dos Vereadores.
B) Secretaria de Administração.
C) Prefeitura Municipal.
D) Secretaria da Fazenda.

A medida da área desse terreno, em m², é igual a
A) 3 600.
B) 1 800.
C)

900.

D)

450.

QUESTÃO 17
O objetivo da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
nº 135/10) é garantir que as pessoas que não cumprem
os requisitos morais para um mandato político não
concorram a um cargo.
De acordo com essa Lei, o candidato é inelegível quando

QUESTÃO 14

A) exercer atividades ligadas à sua profissão.

Luiz financiou a compra de um carro no valor de
R$ 42 000,00 e negociou com a concessionária a
seguinte forma de pagamento: 30% desse valor no
ato da compra e o restante em 20 prestações mensais
iguais.

B) exercer algum tipo de função pública.

Qual foi o valor de cada prestação?
A) R$ 1 260,00.
B) R$ 1 470,00.
C) R$ 2 037,00.
D) R$ 2 100,00.
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C) for demitido do serviço público por processo
administrativo.
D) fazer parte de organizações sindicais.

QUESTÃO 18
Improbidade administrativa é todo ato que vai contra os
princípios da administração pública.
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade
Administrativa), não é considerado improbidade
administrativa.
A) cometer atos que geram enriquecimento ilícito.
B) executar ações que
patrimônio público.

causam

prejuízo

ao

C) praticar atos que violam os princípios da
administração pública.
D) transferir recursos da União dos estados para
os municípios.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 21
O servidor público do município de Itambé do Mato
Dentro possui uma série de garantias asseguradas por
seu Estatuto, a Lei Complementar Municipal nº 005/2009.
Entre tais garantias, está a estabilidade.
Em razão da estabilidade, pode-se afirmar que o servidor
público estável não perderá o cargo
A) quando for inadimplente para com o município
em relação a tributos municipais.
B) em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.

QUESTÃO 19

C) mediante processo administrativo no qual lhe
deseja assegurada ampla defesa.

Os secretários municipais são indicados pelo prefeito
para orientar, coordenar e executar as atividades dos
órgãos e das entidades da administração municipal na
área de sua competência.

D) mediante procedimento de avaliação periódica
de desempenho, na forma da lei, assegurada
ampla defesa.

Constitui atribuição da Secretaria Municipal de
Assistência e Promoção Social do município de Itambé
do Mato Dentro
A) garantir à população uma assistência pautada
na valorização do cidadão, procurando oferecer
atendimento de qualidade aos usuários, além
de priorizar a busca da autoestima com um
tratamento mais humanizado possível.
B) promover a integração do indivíduo ao mercado
de trabalho, bem como executar ações de
integração das comunidades carentes.
C) colocar à disposição dos médios e pequenos
produtores equipamentos automotores agrícolas
mediante remuneração módica.
D) promover atividades de apoio à juventude, bem
como viabilizar a participação da população em
eventos realizados na cidade.
QUESTÃO 20
O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Natural de
Itambé do Mato Dentro é responsável pela preservação
dos bens culturais do município, que são reconhecidos
tendo em vista suas dimensões materiais e imateriais.
Constitui-se patrimônio material tombado pelo município
A) Fazenda Mumbuca.
B) Fazenda Cabeça de Boi.

QUESTÃO 22
São direitos e garantias fundamentais constantes no
Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, exceto:
A) É livre a manifestação do pensamento, garantido
o anonimato.
B) É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei,
a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
C) É assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
D) É livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.
QUESTÃO 23
O processo legislativo compreende o conjunto de atos
realizados pelos órgãos do Poder Legislativo, de acordo
com regras previamente fixadas, para elaborar normas
jurídicas. No Brasil, os tipos normativos que podem ser
criados estão regulados pelo Art. 59 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
De acordo com a mencionada regra constitucional,
o processo legislativo não compreende a elaboração de

C) Ruínas da Ponte.

A) emendas à Constituição.

D) Imagem de Nossa Senhora das Oliveiras.

B) leis complementares.
C) decretos-leis.
D) resoluções.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itambé do Mato Dentro, assinale a alternativa correta.

Uma determinada planilha criada no MS Excel contém
os seguintes valores:

A) Em regra, matéria alguma será objeto de
discussão da Câmara, sem que antes seja
encaminhada à comissão competente para sobre
ela emitir parecer devidamente fundamentado.
B) A comissão a que for enviada a matéria emitirá
parecer oral, que será gravado para reprodução
posterior em plenário.
C) Fica vedado ao membro da comissão que não
concordar com a maioria se manifestar sobre
as deliberações, podendo fazê-lo somente na
votação em plenário.
D) Somente uma comissão poderá ser ouvida
sobre determinado assunto, razão pela qual,
assim que emitido o parecer, o projeto de lei será
imediatamente enviado para deliberação em
plenário.

Qual
é
o
resultado
=SOMASE(A2:A5;A3;A2:A5)?

da

célula

A8

A) 10
B) 5
C) 13
D) 21

QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

A posição dos municípios na República Federativa do
Brasil foi profundamente alterada pela Constituição de
1988, que passou a considerá-los como componentes da
estrutura da federação, ou seja, como entes federativos.

Qual aplicativo que permite que o Windows se
comunique com um aplicativo de software ou dispositivo
de hardware (como uma impressora, mouse ou teclado)
conectado a um computador?

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Itambé
do Mato Dentro, a autonomia do município se consagrará
definitivamente por diversas atuações, exceto:
A) Elaboração e promulgação dessa Lei Orgânica.
B) Eleição e reeleição pelo voto direto dos
deputados e do governador.
C) Organização do seu governo e sua administração.
D) Competência para legislar sobre toda matéria de
interesse local.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
Utilizando o MS-Outlook 2010 e considerando sua
configuração padrão, ao selecionar uma determinada
mensagem de e-mail da pasta “Caixa de entrada” e com
o botão direito do mouse escolher a opção “excluir”, essa
mensagem será direcionada para qual pasta dentro do
MS-Outlook 2010?
A) Rascunhos.
B) Itens infectados.
C) Lixo eletrônico.
D) Itens excluídos.

A) Office.
B) Driver.
C) Acrobat.
D) Chrome.
QUESTÃO 29
O Microsoft Word 2013 tem diversas ferramentas que
ajudam a vincular ou a exibir informações sobre textos,
arquivos e documentos.
Qual é a ferramenta que pode ser adicionada em textos
ou imagens para auxiliar o leitor a ir a um local no mesmo
arquivo, a outro arquivo ou a uma página Web?
A) WordArt.
B) Quebra de Página.
C) Hiperlink.
D) Fonte.
QUESTÃO 30
Os programas do pacote Office são desenvolvidos para
serem utilizados em conjunto, a fim de proporcionar
métodos altamente eficientes de realizar tarefas.
Qual é o programa de computador do pacote MS Office,
que contém recursos para criação de mala-direta, e a
sua versão mais atual é utilizada à extensão .docx como
padrão?
A) Microsoft Word.
B) Power Point.
C) Microsoft Outlook.
D) Adobe Acrobat.
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QUESTÃO 34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itambé do Mato Dentro, a votação das deliberações não
pode ser feita

ASSISTENTE LEGISLATIVO

A) pelo método simbólico, nos casos ordinários.
QUESTÃO 31
A Lei Complementar Municipal nº 005/2009, que dispõe
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de
Itambé do Mato Dentro, prevê algumas vantagens ao
servidor.
Segundo a lei, além do vencimento, poderão ser pagas
ao servidor
A) indenizações, que se incorporam ao vencimento
ou provento para qualquer efeito.
B) gratificações, que se incorporam ao vencimento
ou provento, nos casos e condições indicados
em lei.
C) adicionais, que não se incorporam ao vencimento
ou provento.
D) indenizações, que podem ser apenas de duas
modalidades: diária ou transporte.

B) pelo método nominal, nos assuntos de maior
importância.
C) por escrutínio secreto, nas eleições e nos
assuntos de interesse particular.
D) pelo método oral, desde que presente a
unanimidade dos membros.
QUESTÃO 35
Segundo a Lei Orgânica do Município de Itambé do Mato
Dentro, o Poder Legislativo do município é exercido pela
Câmara Municipal, composta de representantes do povo,
eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito
direto, na forma da Constituição da República.
São condições de elegibilidade para o mandato de
vereador, exceto:
A) Nacionalidade brasileira.
B) Pleno exercício dos direitos políticos.

QUESTÃO 32

C) Idade mínima de dezesseis anos.

O Estatuto do Servidor Público do Município de Itambé
do Mato Dentro estabelece que a apuração do tempo
de serviço será feita em dias, que serão convertidos
em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias. Dispõe, ainda, que serão
computados os dias de efetivo exercício, à vista de
documentação própria, especialmente registro de
frequência e folha de pagamento.

D) Ser alfabetizado.

Considerando o Estatuto do Servidor Público, são
considerados de efetivo exercício os afastamentos do
servidor pelos seguintes motivos, exceto:
A) Júri e outros serviços obrigatórios por lei.
B) Desempenho de mandato
estadual ou municipal.

eletivo

federal,

C) Licença ao servidor acidentado em serviço,
acometido de doença profissional, ou para
tratamento de saúde.
D) Licença à gestante ou à adotante, salvo em
razão da paternidade.
QUESTÃO 33
São princípios constitucionais da Administração Pública:
A) Eficiência,
Impessoalidade,
Legalidade e Publicidade.

Moralidade,

B) Anterioridade, Não confisco, Legalidade,
Isonomia e Capacidade Contributiva.
C) Legalidade, Autonomia Privada, Publicidade,
Eficiência e Devido Processo Legal.
D) Responsabilidade, Equidade,
Moralidade e Pessoalidade.

Normatização,

QUESTÃO 36
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em seu Art. 2º, consagrou o princípio da separação
dos poderes, dispondo que são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
Em face dos fundamentos utilizados para essa divisão,
assinale a alternativa correta.
A) Objetiva-se especializar as funções básicas do
Estado em órgãos também distintos, da forma a
mais especializada possível, todos situados num
mesmo plano, sem haver qualquer relação de
subordinação entre eles.
B) Dependendo das circunstâncias e a fim de
garantir a governabilidade, os demais Poderes
podem se subordinar ao Poder Executivo,
a fim de estabelecer um mecanismo de controle
mútuo.
C) Vigora o princípio de separação absoluta de
funções, de forma que ao Poder Legislativo
fica vedado o exercício da função julgadora.
Da mesma forma, o Poder Executivo não pode
exercer a função legislativa.
D) Além dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, a Constituição da República de 1988
consagra, de forma inovadora no mundo, o
Poder Moderador, a ser exercido pelo presidente
do Supremo Tribunal Federal, de forma a garantir
o sistema de freios e contrapesos.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Suponha que determinado vereador tenha apresentado
um projeto de lei com o objetivo de conceder uma
isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU – para os imóveis de pessoas
de baixa renda.

Considerada a disciplina da Lei Orgânica do Município
de Itambé do Mato Dentro sobre Resolução, assinale a
alternativa correta.

Considerando a situação, assinale a alternativa correta.
A) O mencionado projeto é inconstitucional, pois
a iniciativa legislativa em matéria tributária é
exclusiva do chefe do Poder Executivo, isto é,
do prefeito.
B) O mencionado projeto é inconstitucional, pois
viola a isonomia, tratando de forma desigual os
contribuintes do imposto.
C) Não há vício de iniciativa na proposição, pois
o projeto de lei aumenta tributo e pode ser
apresentado por parlamentar.
D) Não há vício de iniciativa na proposição, porque
um vereador pode apresentar projetos de lei
tratando sobre matéria tributária.
QUESTÃO 38
A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo
único do Art. 59 da Constituição da República de 1988,
e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
Assinale a alternativa que não apresenta um princípio
para a estruturação das leis brasileiras arrolado nessa
lei.
A) Excetuadas as codificações, cada lei tratará de
um único objeto.
B) A lei não conterá matéria estranha a seu objeto
ou a este não vinculada por afinidade, pertinência
ou conexão.
C) O âmbito de aplicação da lei não precisará ser
estabelecido de forma específica, em razão da
complexidade em se apurar o conhecimento
técnico ou científico da área respectiva.
D) O mesmo assunto não poderá ser disciplinado
por mais de uma lei, exceto quando a
subsequente se destine a complementar lei
considerada básica, vinculando-se a esta por
remissão expressa.
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A) A Resolução destina-se a regular matéria políticoadministrativa da Câmara, de sua competência
exclusiva, dependendo de sanção ou veto do
prefeito municipal.
B) Compete à Mesa Diretora propor, entre outros,
os projetos de resolução que versarem sobre o
Regimento Interno e suas modificações.
C) A Resolução é um ato administrativo de
competência de órgãos colegiados.
D) Deve ser apresentada mediante projeto de
Resolução a concessão de título de cidadão
honorário ou a autorização para o prefeito se
ausentar do município.
QUESTÃO 40
Considerando-se como composição total da Câmara
Municipal do Município de Itambé do Mato Dentro o
número de nove vereadores, tem-se como quorum de
maioria absoluta e de 1/3 dos membros daquela casa
legislativa, respectivamente, os seguintes números de
parlamentares:
A) 5 e 3.
B) 5 e 4.
C) 6 e 3.
D) 9 e 4.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AOTRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARAAFOLHADE RESPOSTAS,OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

