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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use o rascunho da Folha de Respostas 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 o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“ A esperança é o sonho do homem acordado.” Aristóteles
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 questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas da PROVA OBJETIVA não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Conforme os subitens: 9.4.5. 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. 9.4.7 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 [...] 9.4.12. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos ou lápisborracha ou outro material distinto do constante no item 9.4.11. 9.4.22. 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 [...] (9.4.25.1.) assim como não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro,
lenço ou similares. 9.4.25. 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. 9.4.27. Será vedado ao
candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para
o respectivo porte. 9.4.32. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores,
auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. 9.4.37. 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 25 de janeiro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) 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 Português,
5 (cinco) questões de Informática, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais,
5 (cinco) questões de Legislação Municipal e 15 (quinze) 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 caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

– Vamos analisar essa sua resistência em admitir que
eu seja o gato.

PORTUGUÊS
INSTRUÇÃO: Leia o texto I, a seguir, para responder às
questões de 1 a 4.

– Então vamos começar pela sua insistência em querer
ser o gato. Afinal de contas, de quem é o sonho: meu
ou seu?
– Seu. Quanto a isto, não há a menor dúvida.

TEXTO I
O gato sou eu
– Aí então, eu sonhei que tinha acordado. Mas continuei
dormindo.
– Continuou dormindo.
– Continuei dormindo e sonhando. Sonhei que estava
acordado na cama, e ao lado, sentado na cadeira, tinha
um gato me olhando.
– Que espécie de gato?
– Não sei. Um gato. Não entendo de gatos. Acho que era
um gato preto. Só sei que me olhava com aqueles olhos
parados de gato.
– A que você associa essa imagem?
– Não era uma imagem: era um gato.
– Estou dizendo a imagem do seu sonho: essa criação
onírica simboliza uma profunda vivência interior. É uma
projeção do seu subconsciente. A que você associa ela?
– Associo a um gato.

– Pois então? Sendo assim, não há também a menor
dúvida de que o gato sou eu, não é mesmo?
– Aí é que você se engana. O gato é você, na sua
opinião. E sua opinião é suspeita, porque formulada pelo
consciente. Ao passo que, no subconsciente, o gato é
uma representação do que significo para você. Portanto,
insisto em dizer: o gato sou eu.
– E eu insisto em dizer: não é.
– Sou.
– Não é. O senhor por favor saia do meu gato, que senão
eu não volto mais aqui.
– Observe como inconscientemente você está rejeitando
minha interferência na sua vida através de uma
chantagem…
– Que é que há, doutor? Está me chamando de
chantagista?
– É um modo de dizer. Não vai nisso nenhuma ofensa.
Quero me referir à sua recusa de que eu participe de sua
vida, mesmo num sonho, na forma de um gato.

– Eu sei: aparentemente se trata de um gato. Mas na
realidade o gato, no caso, é a representação de alguém.
Alguém que lhe inspira um temor reverencial. Alguém que
a seu ver está buscando desvendar o seu mais íntimo
segredo. Quem pode ser esse alguém, me diga? Você
deitado aí nesse divã como na cama em seu sonho, eu
aqui nesta poltrona, o gato na cadeira… Evidentemente
esse gato sou eu.

– Pois se o gato sou eu! Daqui a pouco o senhor vai
querer cobrar consulta até dentro do meu sonho.

– Essa não, doutor. A ser alguém, neste caso o gato sou
eu.

– Sou eu!

– Você está enganado. E o mais curioso é que, ao
mesmo tempo, está certo, certíssimo, no sentido em que
tudo o que se sonha não passa de uma projeção do eu.

– Olhe aí, não estou dizendo? Olhe a sua reação: isso é
a sua maneira de me agredir. Não posso cobrar consulta
dentro do seu sonho enquanto eu assumir nele a forma
de um gato.
– Já disse que o gato sou eu!
– Ponha-se para fora do meu gato!
– Ponha-se para fora daqui!
– Sou eu!

– Uma projeção do senhor?

– Eu!

– Não: uma projeção do eu. O eu, no caso, é você.

– Eu! Eu!

– Eu sou o senhor? Qual é, doutor? Está querendo me
confundir a cabeça ainda mais? Eu sou eu, o senhor é o
senhor, e estamos conversados.

– Eu! Eu! Eu!

– Eu sei: eu sou eu, você é você. Nem eu iria pôr em
dúvida uma coisa dessas, mais do que evidente. Não é
isso que eu estou dizendo. Quando falo no eu, não estou
falando em mim, por favor, entenda.
– Em quem o senhor está falando?
– Estou falando na individualidade do ser, que se projeta
em símbolos oníricos. Dos quais o gato do seu sonho é
um perfeito exemplo. E o papel que você atribui ao gato,
de fiscalizá-lo o tempo todo, sem tirar os olhos de você,
é o mesmo que atribui a mim. Por isso é que eu digo que
o gato sou eu.

SABINO, Fernando. O gato sou eu. Disponível em: <http://zip.
net/bnsb7J>. Acesso em: 8 out. 2015 (Adaptação).

QUESTÃO 1
Estão presentes no texto os seguintes elementos,
EXCETO:
A) humor.
B) suspense.
C) ambiguidade.
D) contestação.

– Absolutamente. O senhor vai me desculpar, doutor,
mas o gato sou eu, e disto não abro mão.
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QUESTÃO 2
De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que
se trata de:
A) uma fábula, pois retrata uma história cercada por
elementos fantásticos.
B) um romance, pois várias situações
desenvolvem a partir de um tema principal.

se

C) uma crônica, já que narra uma história com
personagens comuns.
D) uma comédia, já que há momentos cômicos no
texto.
QUESTÃO 3
Analise as afirmativas a seguir.
I.

No trecho “[...] essa criação onírica simboliza uma
profunda vivência interior.”, a palavra destacada
está relacionada ao mundo dos sonhos.

II.

No trecho “[...] o gato é uma representação do
que significo para você. Portanto, insisto em
dizer: o gato sou eu.”, a palavra destacada pode
ser substituída por “entretanto”.

III. No trecho “Quero me referir à sua recusa de que
eu participe de sua vida [...]”, o acento indicativo
de crase é facultativo.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 4
São explicações para o humor decorrente da história,
EXCETO:
A) A capacidade de interpretar o que foi lido, a partir
do contexto.
B) O jogo de palavras em determinados trechos do
texto.
C) O fato de o leitor conseguir imaginar a situação
que se passa no consultório.
D) A ironia que existe nas relações de psicanálise.

INSTRUÇÃO: Leia o texto II, a seguir, para responder às
questões de 5 a 10.
TEXTO II
De acordo com uma reportagem do portal UAI, uma
escola de princesas será inaugurada em BH. Parece
fofo, afinal, contos de fadas são realmente lindos, mas
são… contos! Aliás, esse universo é onírico, remete à
mais tenra infância e ajuda os adultos a darem aquela
escapada da realidade.
Eu gastei muito tempo na minha vida para aceitar que a
vida não é uma fantasia. Demorei a sair de uma espera
passiva pelo príncipe e por um reino com as contas
já pagas. A vida urge, é real, é dinâmica e nos exige
posturas e respostas agora. Custou, mas descobri as
delícias da vida adulta, sobretudo a autonomia.
Uma coisa chata de ser princesa deve ser ter que ficar só
com príncipes. Não que eu não saiba escolher o melhor
para mim, mas não é o suficiente o sujeito ser engraçado,
bom de papo, trabalhador, honesto e beijar bem? E se o
amor demorar um bocadinho, temos que ficar dormindo
até ele nos despertar? E quando ele aparecer, precisa
nos levar para um castelo? Não dá para dividir as contas
de um apê segundo nossas condições?
Aliás, somos mesmo príncipes e princesas? Não basta
sermos homens e mulheres adultos que vivem conforme
suportam a própria realidade? Ou necessitamos fantasiar
o tempo inteiro a nosso respeito e sobre as relações?
Nada contra as altezas. Por coincidência, estou de
viagem marcada à Disney para o próximo mês, mas vou
com o meu dinheiro, conseguido por um esforço real.
[...]
Muitos de nós queremos o trono, e eu me sinto coroada
quando dispenso a varinha mágica da fada madrinha e
vou à luta, colocando a bruxa pra correr e os dragões
para dormir. Minha coroa são as minhas superações, as
amizades que mantenho, as relações que vivi e o que eu
aprendi com elas. É escolher a minha fé, e ter as minhas
convicções espirituais a partir das minhas experiências e
não do que me ensinaram. Minha coroa é o adulto que
me tornei e o meu projeto de vida – traçado e executado
por mim.
Essa coroa não se herda, não vem de brinde e não vem
no curso de princesa: ela é fabricada a duras penas na
escola da vida.
CONRADO, Laura. Uai. 9 out. 2015. Disponível em: <http://zip.
net/bfr90m>. Acesso em: 13 out. 2015 (Adaptação).

QUESTÃO 5
Nos trechos a seguir, a conjunção mas pode ser
substituída pela palavra entre colchetes, EXCETO em:
A) “[...] contos de fadas são realmente lindos, mas
são… contos!” (1º parágrafo) [CONTUDO]
B) “[...] escolher o melhor para mim, mas não é o
suficiente [...].” (3º parágrafo) [PORTANTO]
C) “Custou, mas descobri as delícias da vida adulta
[...].” (2º parágrafo) [PORÉM]
D) “[...] Disney para o próximo mês, mas vou com
o meu dinheiro [...].” (5º parágrafo) [ENTRETANTO]
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 9

A partir da leitura do texto II, analise as afirmativas a
seguir.

Analise as afirmativas a seguir.

I.

A autora do texto, embora critique alguns aspectos
da escola de princesas, vê pontos positivos na
instalação de uma escola dessa natureza.

II.

Segundo a autora, apenas a vida real pode
ensinar as mulheres a serem independentes e a
se livrarem das convenções sociais negativas.

III. De acordo com a autora, as dificuldades vividas
pelas pessoas tendem a fortalecê-las, moldando
seus caráteres.
IV. O texto sugere que a escola de princesas não traz
pontos positivos, limitando-se a educar meninas
a reproduzirem comportamentos.
Estão CORRETAS as afirmativas:

I.

No trecho “[...] esse universo é onírico [...]”,
a palavra destacada pode, pelo contexto, ser
substituída por fantasioso.

II.

No trecho “Minha coroa é o adulto que me tornei
e o meu projeto de vida – traçado e executado
por mim.”, o travessão foi utilizado para realçar o
aposto.

III. No trecho “A vida urge, é real, é dinâmica e nos
exige posturas e respostas agora.”, o verbo urgir
pode ser substituído pelo verbo tardar.
Estão INCORRETAS as afirmativas:
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.

A) I e III, apenas.

C) I e II, apenas.

B) II, III e IV, apenas.

D) I, II e III.

C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 7
O texto é um artigo de opinião, publicado em um portal
muito acessado no estado de Minas Gerais.

QUESTÃO 10
Sobre a coerência, a coesão e os efeitos de sentido do
texto, assinale a alternativa INCORRETA.

Assinale a alternativa cujo trecho revela uma opinião da
autora.

A) A repetição de palavras comuns ao universo dos
contos de fada (princesas, príncipes, bruxas,
dragões) garante a progressão do texto de forma
coesa.

A) “Uma coisa chata de ser princesa deve ser ter
que ficar só com príncipes.” (3º parágrafo)

B) As perguntas feitas pela autora no terceiro e no
quarto parágrafos são retóricas.

B) “Por coincidência, estou de viagem marcada
à Disney para o próximo mês, mas vou com o
meu dinheiro, conseguido por um esforço real.”
(5º parágrafo)

C) A recorrência de pronomes demonstrativos,
usados para situar o leitor no tempo e no espaço,
é a responsável por manter a unidade textual.

C) “Minha coroa são as minhas superações, as
amizades que mantenho, as relações que vivi e
o que eu aprendi com elas.” (6º parágrafo)
D) “Eu gastei muito tempo na minha vida para
aceitar que a vida não é uma fantasia.”
(2º parágrafo)

D) Embora seja fruto do ponto de vista da autora,
o texto busca provocar reflexões no leitor, com a
intenção de fazer com que ele analise e repense
alguns conceitos.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 8
Trata-se de um texto predominantemente marcado pela:
A) formalidade, devido a trechos como “De acordo
com uma reportagem do portal UAI, uma escola
de princesas será inaugurada em BH.”.
B) informalidade, devido a trechos como “Por
coincidência, estou de viagem marcada à
Disney para o próximo mês, mas vou com o meu
dinheiro, conseguido por um esforço real.”.
C) formalidade, devido a trechos como “Muitos de
nós queremos o trono, e eu me sinto coroada
quando dispenso a varinha mágica da fada
madrinha e vou à luta, colocando a bruxa pra
correr e os dragões para dormir.”.

QUESTÃO 11
O acessório do Windows 7 de grande utilidade para o
gerenciamento de arquivos e pastas é a(o):
A) Windows explorer.
B) Monitor de recursos.
C) Desfragmentador de disco.
D) Central de sincronização.

D) informalidade, devido a trechos como “Não
dá para dividir as contas de um apê segundo
nossas condições?”.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 17

Observe a seguinte planilha gerada pelo MS Excel.

Outubro Rosa é um movimento promovido pelo Ministério
da Saúde desde 2010, que busca conscientizar e
compartilhar informações sobre o controle de um
determinado tipo de câncer.

Considerando esses dados, assinale a alternativa que
apresenta o CORRETO resultado da fórmula =B1+C1/
A1.

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de câncer,
foco dessa campanha.
A) Câncer de próstata

A) 60

B) Câncer de colo de útero

B) 100

C) Câncer de tireoide

C) 140

D) Câncer de mama

D) 180
QUESTÃO 13
A linguagem de marcação utilizada para a produção de
páginas na Web é conhecida como:
A) HTML.
B) DNS.
C) FTP.
D) TCP/IP.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta a principal fonte de
energia elétrica produzida no Brasil, segundo o Anuário
Estatístico de Energia Elétrica 2013.
A) Usinas Nucleares
B) Usinas Termelétricas
C) Usinas Hidrelétricas
D) Usinas Eólicas

QUESTÃO 14
Um usuário do Word 2010 incluiu um rodapé no arquivo
em que edita.
É CORRETO afirmar que o usuário selecionou a aba:
A) Exibição.
B) Inserir.
C) Layout da Página.
D) Referências.

QUESTÃO 19
Em 2015, no dia 11 de abril, o presidente dos Estados
Unidos e de Cuba fizeram um encontro histórico
durante a Cúpula das Américas, na Cidade do Panamá.
O primeiro entre presidentes dos dois países em mais de
meio século, de acordo com jornais internacionais.
Assinale a alternativa que apresenta o nome dos
respectivos presidentes em exercício na ocasião do
recente encontro.

QUESTÃO 15

A) George W. Bush e Raúl Castro.

Os e-mails não solicitados e que, em geral, são enviados
para um grande número de pessoas são chamados de:

B) Barack Obama e Raúl Castro.

A) Vírus.

C) George W. Bush e Fidel Castro.
D) Barack Obama e Fidel Castro.

B) Spam.
C) Spyware.

QUESTÃO 20

D) Anexos.

A ‘’política do filho único’’ limitava os casais a ter um único
filho. Em 29 de outubro de 2015, o governo comunista
anunciou o fim dessa política que durou mais de 30 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta o nome e o partido
do presidente da Câmara dos Deputados, eleito em
1º de fevereiro de 2015 em Brasília.
A) Eduardo Cunha - PMDB
B) Arlindo Chinaglia - PT
C) Júlio Delgado - PSB
D) Chico Alencar - PSOL
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Assinale a alternativa que apresenta o país que anunciou
o fim dessa política.
A) Rússia
B) França
C) China
D) Austrália

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 21
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
relacionando as denominações com os respectivos
intervalos de tempo.
COLUNA I
1.

Legislatura

2.

Sessão legislativa

3.

Período

COLUNA II

QUESTÃO 23
Segundo a Lei Orgânica do Município de São Lourenço,
o mandato do vereador poderá ser extinto mediante
declaração do presidente da Câmara Municipal.
Entre as causas de extinção do mandato, não se inclui:
A) o falecimento do vereador.
B) o fato de o vereador fixar residência fora do
município.
C) a condenação do vereador por crime funcional
ou eleitoral.
D) o fato de o vereador eleito deixar de tomar posse,
sem motivo justo e aceito pela Câmara, dentro
do prazo regimental.

( ) Corresponde a cada semestre do ano civil.
( ) Corresponde ao tempo do mandato do vereador.

QUESTÃO 24

( ) Corresponde a cada ano civil do mandato do
vereador.

Todos os processos legislativos que tramitarem pela
Câmara Municipal de São Lourenço têm que receber
parecer da(s) seguinte(s) Comissão(ões) Permanente(s):

Segundo o que prevê o Regimento Interno da Câmara
de Vereadores de São Lourenço, assinale a sequência
CORRETA.
A) 2 1 3
B) 3 1 2
C) 2 3 1
D) 3 2 1

A) de Finanças e Orçamento.
B) de Legislação, Justiça e Redação Final.
C) de Finanças e Orçamento e de Legislação,
Justiça e Redação Final.
D) de Legislação, Justiça e Redação Final e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Considere as normas, a seguir, componentes da
legislação do Município de São Lourenço, que dispõem
sobre:

Segundo o que prevê a Lei Orgânica de São Lourenço,
a matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá
ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa,
a não ser que esse novo projeto:

I.

Alienação de bens imóveis.

II.

Nomes e alteração de nomes próprios, vias e
logradouros públicos.

A) seja apresentado pela Mesa da Câmara.
B) seja de iniciativa do prefeito.

III. Organização, funcionamento e polícia da Câmara
Municipal.

C) seja proposto pela maioria absoluta dos membros
da Câmara.

IV. Plano Diretor.

D) receba parecer favorável de todas as comissões
permanentes para as quais for distribuído.

De acordo com a Lei Orgânica desse município, não
depende(m) de sanção do prefeito a(s) norma(s) do(s)
item(ns):
A) III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE SECRETARIA
QUESTÃO 26
De acordo com dispositivos da Lei Nº 8.666/1993,
é CORRETO afirmar que a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação, denomina-se:
A) concorrência.
B) convite.
C) leilão.
D) tomada de preços.
QUESTÃO 27
Analise
as
afirmativas
a
seguir
sobre
a
Lei N° 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação
denominada pregão no âmbito da União, estados,
Distrito Federal e municípios.
I.

II.

É vedada a exigência de aquisição do edital pelos
licitantes, como condição para participação no
certame.
A fase externa do pregão será iniciada com a
abertura do invólucro contendo os documentos
de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta para verificação do atendimento
das condições fixadas no edital.

III. O prazo de validade das propostas será de
60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 29
Sobre os contratos administrativos, segundo os
dispositivos da Lei N° 8.666/1993, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A Administração pode rescindir unilateralmente o
contrato na hipótese de dissolução da sociedade
ou falecimento do contratado.
B) Ainda que não prevista no instrumento
convocatório, deverá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
C) Havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado,
a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
D) O estabelecimento do crédito pelo qual correrá
a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica,
é considerado uma cláusula necessária em um
contrato administrativo.
QUESTÃO 30
Analise as afirmativas a seguir sobre a estruturação
das leis, segundo os dispositivos da Lei Complementar
Nº 95/1998, assinalando com V as verdadeiras e com
F as falsas.
( ) A ementa será grafada por meio de caracteres
que a realcem e explicitará, de modo conciso e
sob a forma de título, o objeto da lei.
( ) A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos,
propiciará identificação numérica singular à lei e
será formada pelo título designativo da espécie
normativa, pelo número respectivo e pelo ano de
promulgação.
( ) O preâmbulo indicará o órgão ou a instituição
competente para a prática do ato e sua base
legal.
( ) O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei,
cabendo ao segundo artigo a indicação do seu
âmbito de aplicação.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V V V F
B) V F V V

QUESTÃO 28

C) F V F F

Em uma licitação modalidade pregão escolhida por
um ente da administração pública para contratação de
serviços de limpeza, foram objetivamente definidos no
edital os padrões de desempenho e qualidade por meio
de especificações usuais no mercado.

D) F F F V

Nesse pregão, o prazo CORRETO a ser fixado para
a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso:
A) será de 15 (quinze) dias corridos.
B) será de 20 (vinte) dias corridos.
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QUESTÃO 31
De acordo com o Anexo II da Lei Complementar
N° 04/2014 do Município de São Lourenço, são empregos
públicos em comissão de livre nomeação e exoneração
da Câmara Municipal, EXCETO:
A) Assessoria de Vigilância e Segurança.
B) Auxiliar de Compras, Almoxarifado, Materiais e
Patrimônio.

C) não será inferior a 12 (doze) dias úteis.

C) Chefe da Secretaria Contábil, Financeira e
Recursos Humanos.

D) não será inferior a 8 (oito) dias úteis.

D) Coordenador de Trabalhos Legislativos.

QUESTÃO 32
A respeito da vigência e da revogação das leis, conforme
dispositivos da Lei Complementar Nº 95/1998, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A cláusula “entra em vigor na data de sua
publicação” é reservada para as leis de grande
repercussão.
B) A cláusula de revogação deverá enumerar,
expressamente, as leis ou disposições legais
revogadas.
C) A contagem do prazo para entrada em vigor
das leis que estabeleçam período de vacância
far-se-á com a inclusão da data da publicação e
do último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subsequente à sua consumação integral.
D) As leis que estabeleçam período de vacância
deverão utilizar a cláusula “esta lei entra em
vigor após decorridos (o número de) dias de sua
publicação oficial”.
QUESTÃO 33
Sobre os princípios a serem observados na articulação
dos textos legais, conforme dispositivos da Lei
Complementar Nº 95/1998, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A numeração dos parágrafos, independentemente
de sua quantidade no texto legal, será sempre
cardinal.
B) A unidade básica de articulação será o artigo,
indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir
deste.
C) Os artigos desdobrar-se-ão unicamente em
incisos; sendo os incisos desdobrados em
parágrafos e os parágrafos, em alíneas.
D) Os incisos serão representados por algarismos
arábicos, as alíneas, por letras maiúsculas e os
itens, por algarismos romanos.
QUESTÃO 34
Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei Complementar
N° 04/2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional
da Câmara Municipal de São Lourenço/MG, institui o
Plano de Cargos, Salários e Carreira dos servidores
efetivos, fixa seus vencimentos, e dos Empregos
Públicos e dá outras providências.
I.

II.

A Presidência da mesa diretora é exercida pelo
presidente da Câmara, que é também o seu
representante legal nas relações externas,
cabendo-lhe as funções administrativas e
diretivas de todas as atividades internas e também
o exercício das atribuições e competências
previstas no Regimento Interno.

III. O Plenário é o órgão deliberativo e soberano do
Legislativo Municipal, constituído pela reunião
dos vereadores em exercício do mandato, em
local, forma e número legal para deliberar,
conforme disposto no Regimento Interno da
Câmara Municipal.
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 35
São atribuições da Secretaria Legislativa da Câmara
Municipal de São Lourenço, conforme disposto na Lei
Complementar N° 04/2014, EXCETO:
A) Arquivar e ter sob sua responsabilidade todos
os documentos produzidos pelos vereadores e
mesa diretora.
B) Encaminhar e produzir todas as documentações
que farão parte da pauta das reuniões plenárias
ou de comissões permanentes e especiais.
C) Gerir as finanças e controlar a execução
orçamentária e promover os registros contábeis
das operações efetuadas pela Câmara Municipal.
D) Planejamento e controle dos gastos da secretaria,
evitando ultrapassar o ponto de equilíbrio.
QUESTÃO 36
Conforme
disposto
na
Lei
Complementar
N° 04/2014 do Município de São Lourenço, a Câmara
Municipal buscará a capacitação profissional de seus
servidores, objetivando alcançar a eficiência e o efetivo
desenvolvimento de seus trabalhos, com o uso de certas
modalidades de treinamento.
A esse respeito, são modalidades de treinamento,
EXCETO:
A) Cursos na área de gestão pública, objetivando
melhorar os trabalhos dos detentores de cargos
de provimento efetivo e carreira que exigem
qualificação de nível superior.
B) Cursos regulares, visando o aperfeiçoamento
do servidor para melhor desempenho de suas
atividades.
C) Programas de capacitação, com o objetivo de
habilitar o servidor para o desempenho eficiente
das atribuições inerentes à classe que ocupa.
D) Treinamento inicial, a preparação dos servidores
para o exercício das atribuições dos cargos
iniciais de carreiras.

As Comissões Legislativas são órgãos de caráter
permanente e temporário, destinados a proceder
a estudos, emitir pareceres, realizar investigações
e representar o Poder Legislativo, na forma e
termos estabelecidos no Regimento Interno.
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QUESTÃO 37
Analise as afirmativas a seguir sobre dispositivos do
Capítulo II, Da Carreira, contidos na Lei Complementar
N° 04/2014 do Município de São Lourenço, assinalando
com V as verdadeiras e com F as falsas.

A) II, III, VII e XI, apenas.
B) II, III, VIII e IX, apenas.

( ) A avaliação de desempenho será feita por todos
os vereadores, mediante preenchimento de
questionário próprio constante de Resolução do
Legislativo Municipal, que será acompanhado
de parecer conclusivo quanto à eficiência e
capacidade para o exercício do cargo.

QUESTÃO 39

( ) Carreira é o conjunto de cargos da mesma
natureza de trabalho, escalonados segundo o
grau de responsabilidade e complexidade e com
denominações próprias.

O Título III da Lei Complementar N° 04/2014 do Município
de São Lourenço refere-se ao Plano de Cargos, Salários
e Carreira dos servidores da Câmara Municipal de São
Lourenço/MG.

( ) O servidor efetivo será promovido por merecimento
para a classe imediatamente superior a cada dois
anos de efetivo exercício das funções e terá seu
vencimento acrescido de 2% (dois por cento).

Para os efeitos dessa Lei Complementar, considera-se
cargo público:

( ) Os cargos de carreira, de provimento efetivo, são
compostos de 15 (quinze) classes superpostas,
sendo a classe inicial C-1 e a final C-15.
Assinale a sequência CORRETA.
A) F V V V
B) V F F V
C) V V V V
D) F V F F
QUESTÃO 38
Conforme disposto na Lei Complementar N° 04/2014
do Município de São Lourenço, a remuneração dos
servidores da Câmara Municipal, ocupantes de cargos
efetivos e de empregos públicos de livre nomeação
e exoneração, deverá ter um ou mais dos seguintes
componentes:
I.

vencimento;

II.

adicional pela prestação de serviço extraordinário
(hora-extra);

III. adicional noturno;
IV. adicional de férias;
V.

auxílio alimentação;

VI. gratificação natalina;
VII. gratificação de função;
VIII. quinquênio;
IX. progressão por merecimento;
X. FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);
XI. abono família.
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Considerando esse tema, os ocupantes de empregos
públicos de livre nomeação e exoneração não terão
direito a receber os componentes:

C) III, V, X e XI, apenas.
D) III, VI, VIII e IX, apenas.

A) a atribuição ou o conjunto de atribuições
que a administração confere a determinados
servidores, para execução de serviços eventuais.
B) o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional da Câmara
Municipal que devem ser cometidas a um
servidor.
C) o que é provido em caráter permanente, sendo
organizado em carreira, tal como dispostos no
ANEXO I.
D) o que é provido em caráter transitório, para
desempenho de atividades de Direção, Chefia
e Assessoramento, de livre nomeação e
exoneração, tal como disposto no ANEXO II.
QUESTÃO 40
A Lei Complementar Nº 10/2015 promoveu diversas
alterações na Lei Complementar Nº 04/2014, que, entre
outras disposições, instituiu o Plano de Cargos e Salários
da Câmara Municipal de São Lourenço/MG.
Dentre essas alterações, é CORRETO afirmar que foi
acrescentado o cargo de:
A) Auxiliar de Secretaria.
B) Auxiliar de Serviços Gerais.
C) Recepcionista.
D) Segurança.

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 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.

