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102  –  V I G I A 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10 

questões), Matemática (5 questões), Atualidades (5 questões), Conhecimentos Específicos e 

Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o Aplicador da 

Sala. 

2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de 

opção. 

3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 

4. Use como rascunho a última folha deste Caderno. 

5. A duração total da prova é de 3 horas. 

6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das 

respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS. 

7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS. 

8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta) 
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à 

resposta solicitada em cada questão; 
• Assinale apenas 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. 
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,         
amassada ou  rasurada. 

 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último 

candidato. 

10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no 

site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será 

disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões. 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda às questões de 1 a 4.  

Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e 
dizer não.  
 
“Tenho 13 anos e quero comprar meu primeiro maço 
de cigarros. Já peguei algumas vezes cigarro dos 
meus amigos e achei legal. Na escola, fumo 
escondido. Meus pais também não me deixam fumar, 
mas os dois são fumantes há um tempão. Por que 
essa falsidade em relação ao cigarro?” Jairo Bouer 
Colunista da Folha responde: Se você acompanha 
esta coluna, já percebeu que, em geral, temos 
respostas bastante ponderadas para nossos leitores. 
Incentivamos sempre a autonomia de cada um, desde 
que administrada com responsabilidade, e evitamos o 
tradicional “faça isso ou não faça aquilo”. Mas, desta 
vez, vamos ser categóricos: caia fora dessa e não 
compre seu primeiro maço de cigarros. Por quê? O 
cigarro é composto por uma droga (nicotina) que tem o 
poder de tornar as pessoas dependentes com muita 
facilidade. Além dela, o cigarro tem centenas de 
compostos químicos que, com o passar dos anos, vão 
atacando seu corpo. Só para citar algumas das 
consequências do hábito de fumar: enfisema 
pulmonar, câncer de pulmão e bexiga, alteração dos 
vasos sanguíneos, infartos, derrames e impotência 
sexual. As pesquisas mostram que, quanto mais nova 
a pessoa é quando começa a fumar, mais chances ela 
tem de se tornar dependente. A nicotina faz com que o 
corpo sinta falta do cigarro. Quando passa uma ou 
duas horas sem dar uma tragada, a pessoa começa a 
passar mal: sua, sente dor de cabeça, ansiedade, 
nervosismo, dificuldade de concentração etc. Esses 
são sinais de abstinência. É como se o seu corpo 
desse sinais de que precisa de mais nicotina. Daí a 
vontade incontrolável de acender mais um. A moçada 
começa a fumar porque acha que pega bem. O garoto 
que fuma acha que parece mais maduro. Pode até se 
sentir mais controlado e mais seguro (efeito da 
nicotina). Na verdade, ele está fazendo uma grande 
bobagem. Está entrando em uma história que, para 
ser superada, pode levar, em média, uma década – 
tempo suficiente para produzir belos estragos em sua 
saúde. E seus pais são falsos? Provavelmente não! 
Eles querem evitar que você entre em uma situação 
de que vai ser difícil sair. Por experiência própria, eles 
já devem ter sentido o quanto é duro largar o cigarro. 
O que complica é que eles, fumantes, tentam impor a 
você uma proibição ao cigarro. Filhos de pais que 
fumam têm maior probabilidade de se tornarem 
dependentes de cigarro. Que tal inverter o jogo e pedir 
que eles também deixem o cigarro? Hoje, novos 
métodos (remédios que controlam a vontade de 
fumar), terapia breve de apoio e reposição de nicotina 
são alternativas para facilitar a vida do fumante que 
quer largar o cigarro. Sugira a eles que procurem um 
médico. Só para terminar: em raras ocasiões a gente 
diz aqui o que a pessoa deve ou não fazer. Se a gente 
disse isso hoje para você, é por convicção absoluta de 
que você não precisa comprar seu primeiro maço de 
cigarros para se sentir mais legal. Muito pelo contrário, 
esse é um passo para anos de muita dor de cabeça. É 
isso!  
 

Fonte: BOUER, Jairo. Quando o assunto é cigarro, é preciso ser 
radical e dizer não. Folha de São Paulo. Folhateen. Sexo e Saúde. 
São Paulo: 14/10/2002.  

 
01. Este artigo é destinado a: 
 
(A) leitores de jornais.  
(B) pais de jovens leitores.  
(C) adultos fumantes.  
(D) jovens leitores do colunista.  
 
02. Em seu artigo, o colunista Jairo Bouer 
pretende: 
 
 (A) convencer os pais de seus leitores a deixar o vício 
de fumar cigarros.  
(B) convencer seus leitores a não fumar, 
demonstrando os riscos desse vício.  
(C) responder às dúvidas de seus leitores sobre o 
tabagismo.  
(D) informar aos pais dos jovens leitores sobre os 
riscos do tabagismo.  
 
03. O trecho do texto que apresenta um fato (em 
vez de uma opinião do autor) é: 
 
 (A) “Na verdade, ele está fazendo uma grande 
bobagem.”  
(B) “E seus pais são falsos? Provavelmente não! Eles 
querem evitar que você entre em uma situação de que 
vai ser difícil sair.”  
(C) “Que tal inverter o jogo e pedir que eles também 
deixem o cigarro?”  
(D) “... o cigarro tem centenas de compostos químicos 
que, com o passar dos anos, vão atacando seu corpo.”  
 
04. O trecho do artigo que apresenta uma oposição 
entre ideias para reforçar a argumentação utilizada 
é: 
 
 (A) “Só para terminar: em raras ocasiões a gente diz 
aqui o que a pessoa deve ou não fazer.” 
 (B) “...evitamos o tradicional “faça isso ou não faça 
aquilo”. Mas, desta vez, vamos ser categóricos...”  
(C) “Se você acompanha esta coluna, já percebeu 
que, em geral, temos respostas bastante ponderadas 
para nossos leitores.”  
(D) “E seus pais são falsos? Provavelmente não!” 
 

Leia o texto e responda à questão 05 e 06 
 
 A visita dos avós esticava, sempre, os aniversários 
por outros dias. Eles nunca ficavam pouco tempo. A 
viagem era longa. Um pedaço do caminho fazia-se por 
trem de ferro, entre apitos, fumaça e erva-cidreira 
cheirando à beira dos trilhos. O outro pedaço era de 
jardineira, com as malas sobre o teto, amarradas com 
cordas de bacalhau e cobertas por lona. Cada 
passageiro mastigava seus palitos de fósforo para não 
enjoar. O avô chegava de guarda-pó sobre o terno 
preto. A avó, com lenço na cabeça, queixava-se da 
poeira e da distância. Dizia sempre ser a última 
viagem. Não tinha mais saúde. Depois de criar 11 
filhos, já era tempo de descansar. [...] Nessa visita 
prolongada, avó [...] contava histórias de mulas sem 
cabeça, almas de outro mundo e lobisomem. Os netos 
escutavam cheios de medo e mais o desejo de 



conhecer uma alma penada [...]. As noites ficavam 
mais curtas com a visita dos avós. Os meninos 
dormiam mais tarde, depois das histórias, das notícias 
e do leite com farinha de milho tomado na tigela. 
Sempre algum menino perguntava se amanhã ia ter 
mais aniversário ou quantos dias eles ainda iam ficar. 
O pai entrava na conversa e mandava os meninos 
deixar os avós sossegados [...].  
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Indez. 12. ed. São Paulo: 
Global, 2004, pp. 24, 25. 

 
05. Pela leitura do texto, a visita dos avós: 
 
(A) trazia muitos transtornos à família e aos meninos.  
(B) era agradável e os netos nem percebiam o tempo 
passar.  
(C) era frequente e de pouca importância para as 
crianças.  
(D) deixava os netos cansados de ouvir os contos de 
horror. 
 
06. A partir do texto, percebe-se que a estadia dos 
avós era demorada por conta: 
 
(A) Da avançada idade deles. 
(B) Da longa e desgastante viagem. 
(C) Dos altos custos das viagens. 
(D) Por folga e comodismo dos velhos. 
 
07. Na frase: “O Prefeito deferiu o requerimento do 
contribuinte”, o termo deferiu poderia ser 
perfeitamente substituído por:  
 
(A) Apreciou. 
(B) Arquivou. 
(C) Despachou favoravelmente. 
(D) Invalidou. 
 
08. A crase é a fusão de duas vogais de mesma 
natureza e são regidas por regras próprias. 
Analisando as sentenças: 
 
I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 
II. Não fale tal coisa as outras. 
III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 
IV. Não ligo aquilo que me disse. 
 
Podemos deduzir que: 
 
(A) Apenas a sentença III não tem crase. 
(B) As sentenças III e IV não tem crase. 
(C) Todas as sentenças têm crase. 
(D) Apenas a sentença IV não tem crase.  
09. A regência verbal estuda a relação que se 
estabelece entre os verbos e os termos que os 
complementam (objetos diretos e objetos 
indiretos) ou caracterizam (adjuntos adverbiais). 
Assinale a oração correta quanto à regência 
verbal: 
 
(A) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 
(B) Agradeci o convite ao anfitrião. 
(C) Quero assistir esse filme. 
(D) Marcela namorou com todos os meninos de sua 
sala. 
 

10.  Advérbio é uma palavra invariável que 
modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do 
próprio advérbio. Há dois advérbios em todas as 
alternativas, exceto em: 
 
(A) Sabendo das más notícias, falou nervosa e 
impacientemente. 
(B) Amanhã o coral cantará afinadamente na 
apresentação. 
(C) Durante o interrogatório, o suspeito ficou muito 
calado. 
(D) Hoje não iremos à escola. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
11. A Câmara irá comprar 105 cestas básicas para 
distribuir para seus servidores. Cada cesta básica 
tem um peso de 45 kg cada um. Se o peso do 
caminhão vazio é de 2,8 toneladas, o peso do 
caminhão com a carga será de: 
 
(A) 7.525 kg 
(B) 7.650 kg  
(C) 6.525 kg  
(D) 5.555 kg  
 
12. A Prefeitura pretende comprar uma chácara 
para fins de construção de uma creche, que ocupa 
um terreno retangular que tem as seguintes 
dimensões: 328 m e 240 m. Para se calcular o valor 
a ser pago ao proprietário da Chácara, a Prefeitura 
está disposta a pagar R$ 8,50 o metro quadrado do 
terreno. Neste sentido o valor total a ser pago pela 
Prefeitura será da ordem de: 
 
(A) R$ 629.760,00  
(B) R$ 529.560,00 
 (C) R$ 729.660,00  
(D) R$ 669.120,00 
 
13. Um veículo da Câmara Municipal consome 1 
litro de gasolina a cada 10 quilômetros 
percorridos. Para ir da Câmara à Sede do Governo 
Estadual, o veículo percorre uma distância de 63 
quilômetros, o que podemos afirmar que o carro 
consome:  
 
(A) um pouco menos de 6 litros de gasolina.  
(B) exatamente 6 litros de gasolina.  
(C) um pouco mais de 7 litros de gasolina. 
(D) um pouco mais de 6 litros de gasolina. 
 
14. Na sessão ordinária da Câmara Municipal 
foram distribuídos garrafas de um litro de água 
mineral para os servidores de plantão juntamente 
com copos descartáveis de 200 mililitros. Estima-
se que para cada litro se encherá a quantia de 
copos na proporção de: 
 
 (A) 2 
 (B) 5 
 (C) 4 
 (D) 6  
 



15. Um vigia da Câmara Municipal percorre, 
durante uma vistoria, cerca de 2.700m de área para 
verificar que o patrimônio público está preservado. 
Se durante um plantão, um vigia faz esse roteiro 
cinco vezes, é possível afirmar que o percurso 
total efetuado durante o trabalho foi de: 
 
(A) 13,5 km 
(B) 12 km  
(C) 27 km 
(D) 10 km 
 
 

ATUALIDADES 
 

16. Em 2015 foi aceito pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados a admissibilidade de crime 
cometidos pela então Presidente Dilma Rousseff. 
Após muitas controvérsias e interferências do 
Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos 
Deputados nomeou uma Comissão que verificou a 
procedência ou não dos fatos denunciados – o que 
levou a votação do pedido de impeachment em 17 
de abril deste ano. O Presidente e Relator do 
Processo de Impeachment na Câmara foram, 
respectivamente: 
 
(A) Rodrigo Janot e José Eduardo Cardoso. 
(B) Eduardo Cunha e Michel Temer. 
(C) Rogério Rosso e Jovair Arantes. 
(D) Benedito de Lira e Antônio Anastasia. 
 
17. O aplicativo de mensagem WhatsApp foi 
bloqueado no final de 2015 por uma decisão da 
Juíza Sandra Regina Nostre Marques da 1ª Varal 
Criminal de São Bernardo do Campo. A decisão da 
Juíza foi baseada na: 
 
(A) Denúncia das Operadoras de Telefonia Móvel, que 
alegam que o aplicativo viola os direitos da livre 
concorrência ao efetuar ligações entre celulares sem o 
devido pagamento pelos serviços. 
(B) Desobediência da Microsoft e do Google de não 
fornecer os dados de seus clientes em uma 
investigação internacional liderada pelo FBI. 
(C) Desobediência do Facebook em não liberar as 
mensagens de um investigado por crimes de tráfico de 
drogas ligado ao Primeiro Comando da Capital – PCC. 
(D) Denúncia de procuradores que alegam que o 
aplicativo não criptografam dados de seus clientes, o 
que é considerado invasão de privacidade. 
 
18. A Guerra Civil na Síria tem causado uma série 
de destruições nas cidades, ocasionando mortes e 
medo em sua população. Apesar de vários 
pedidos, o Presidente Sírio Bashar al Assad se 
mostra resistente ao cessar fogo e a negociação 
com os rebeldes ao seu governo. Tal situação tem 
agravado ainda mais na Europa: 
 
(A) A crise migratória que já matou milhares de 
pessoas do Oriente Médio e da África que tentam 
chegar à Europa para escapar de guerras, de 
perseguições e da pobreza. 
(B) As condições favoráveis que os países europeus 
dão aos refugiados da África. 

(C) A fuga do vírus ebola disseminado no norte e 
nordeste da África e do Oriente Médio. 
(D) o fortalecimento dos países mediterrâneos como a 
Grécia, a Turquia e a Itália. 
 
19. Em 2015, o ex-Governador de São Paulo, José 
Maria Marin foi preso em Zurique, na Suíça, 
acusado de corrupção. Marin foi governador de 
São Paulo entre 1982 e 1983 e foi apresentado 
indícios de corrupção enquanto: 
 
(A) Dirigente da CBF e membro da FIFA. 
(B) Investigado na Operação Lava jato. 
(C) Indiciado no Esquema do Mensalão. 
(D) Tentava comprar votos para a sede do Mundial de 
Clubes no Brasil.  
 
20. de acordo com o Decreto 8.618, de 29 de 
dezembro de 2015, o salário mínimo a ser pago a 
partir de 1º de janeiro de 2016 sofreu um aumento 
de 11,7% ao seu valor anterior. A fórmula para o 
cálculo do salário mínimo foi baseado na previsão 
de inflação de 2015, o valor da inflação só se sabe 
ao final do ano. A inflação é medida pelo INPC –
Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a 
variação do PIB de 2014, equivalente a 0,1%. Com 
isso o valor a ser pago é da ordem de:  
 
(A) R$ 880,00. 
(B) R$ 788,00. 
(C) R$ 926,00 
(D) R$ 1050,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 

 
21. Os Primeiros Socorros, quando realizado de 
maneira adequada ajuda a salvar vidas. Numa 
situação cotidiana quando uma pessoa dá sinais 
claros que não está respirando ou não tem 
pulsação, por exemplo, convém: 
 
(A) Remover a vítima imediatamente, sem se 
preocupar com mais nada e levando-a para o Hospital. 
(B) Virar a vítima de bruços e tentar comprimir suas 
costas. 
(C) Colocar a vítima de costas sobre uma superfície 
rígida ou no chão e iniciar manobras de reanimação. 
(D) Iniciar imediatamente manobras de reanimação, 
esteja como estiver a vítima. 
 
22. O Extintor de CO2 (Gás carbônico) também 
chamado de Dióxido de Carbono atende as 
categorias B, que são Gases e Líquidos 
inflamáveis (Exemplos: álcool, querosene, tintas, 
solventes, óleos, gasolina, Gás GLP e outros 
combustíveis) e os da categoria C, que 
são equipamentos elétricos energizados e 
instalações elétricas (Exemplos: transformadores, 
fios, cabos e aparelhos elétricos energizados). Ao 
usar o extintor de CO² não se pode pegar no: 
 
(A) Bico. 
(B) Trava de segurança. 
(C) Difusor. 
(D) Lacre. 
 



23. O extintor de incêndio é exigido pelos órgãos 
oficiais para proteger patrimônio e vidas humanas, 
não é suficiente tê-lo pendurado na parede para 
cumprir meras formalidades legais, no caso de 
necessidade ele deverá funcionar. Por exemplo, 
para apagar o fogo de um pedaço de madeira uso 
o extintor de: 
 
(A) CO². 
(B) Pó Químico Seco (PQS). 
(C) Com carga de água. 
(D) Metais Pirofóricos. 
 
24. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é 
um instrumento de uso pessoal, cuja finalidade é 
neutralizar a ação de certos acidentes que 
poderiam causar lesões ao trabalhador e protegê-
lo contra possíveis danos à saúde, causados pelas 
condições de trabalho. 
O EPI deve ser usado como medida de proteção 
quando: 
 
(A) não for possível eliminar o risco de acidente ou 
doença do trabalho através da utilização de 
equipamentos de proteção coletiva. 
(B) for necessário complementar a proteção individual. 
(C) em trabalhos eventuais e em exposições de curto 
período. 
(D) A, B e C estão corretas. 
 
25. As relações pessoais e o atendimento ao 
público são fundamentais no trabalho de um bom 
Vigia. Sobre o relacionamento do vigia com o 
público, é correto afirmar: 
 
(A) O Vigia não deve ter qualquer relacionamento com 
o público, sob a pena de atrapalhar seu estado de 
alerta. 
(B) Deverá ter facilidade de interagir com as pessoas, 
sendo austero e hostil com as mesmas. 
(C) Deverá possuir aptidão de reter e evocar, de forma 
direta e imediata nomes e fisionomias. 
(D) Deverá dar opinião em tudo o que observar. 
 
26. Um Vereador poderá ser destituído da Mesa 
Diretora da Câmara de Cabreúva pelo voto da 
maioria absoluta dos membros da Câmara, 
quando: 
 
I. For faltoso. 
II. For omisso. 
III. For ineficiente no desempenho de suas 
atribuições. 
 
É (são) CORRETA(s) as afirmações em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I e III apenas. 
 
 
 
 
 

27. Das atribuições listadas a seguir, a ÚNICA que 
NÃO compete à Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Cabreúva é: 
 
(A) Enviar ao Prefeito, até o dia 1º de fevereiro, as 
contas do exercício anterior. 
(B) Adotar medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos. 
(C) Prover e administrar a estrutura funcional da 
Câmara. 
(D) Devolver à Prefeitura, no último dia útil do ano, o 
saldo de caixa existente. 
 
28. As sessões da Câmara de Vereadores de 
Cabreúva só poderão ser abertas com a presença 
de no mínimo: 
 
(A) Metade de seus membros. 
(B) Metade mais um de seus membros. 
(C) Um terço de seus membros. 
(D) Um quarto de seus membros. 
 
29. Quanto aos votos dos Vereadores, segundo a 
Lei Orgânica do município de Cabreúva, será 
pública: 
 
(A) Em todos os casos sem exceção. 
(B) Em todos os casos, exceto no julgamento de 
Vereadores, Prefeito e do Vice-Prefeito. 
(C) Em todos os casos, exceto na eleição dos 
membros da Mesa e de seus substitutos. 
(D) Em todos os casos, exceto na votação de veto 
aposto pelo Prefeito. 
 
30. Dos casos a seguir, a ÚNICA que NÃO poderá 
ser convocada uma sessão extraordinária da 
Câmara Municipal de Cabreúva é: 
 
(A) A convocação verbal pelo Presidente da Câmara, 
para se realizar em dias e horários diversos das 
sessões ordinárias. 
(B) A convocação escrita e pessoal aos Vereadores, 
com antecedência mínima de vinte e quatro horas. 
(C) A convocação verbal pela maioria dos membros da 
Câmara, para reunir-se no mínimo vinte e quatro 
horas, a partir da comunicação da maioria dos 
Vereadores. 
(D) Por requerimento subscrito pela maioria dos 
membros da Câmara, para reunir-se, no mínimo em 
vinte e quatro horas, a partir da comunicação pessoal 
e escrita a Presidência se obriga a providenciar no 
mesmo prazo. 
 
31. Conhecer os telefones de urgência, emergência 
e dos serviços públicos é de fundamental 
importância para o trabalho do Vigia. Por exemplo, 
o número de telefone 192 corresponde a serviço: 
 
(A) SAMU. 
(B) Polícia Civil. 
(C) Polícia Miliar. 
(D) Corpo de Bombeiros. 
 
 
 



32. Ao fazer a ronda pela madrugada o Vigia 
observa que o Almoxarifado tem um princípio de 
incêndio. Após adentrar o recinto, percebe que as 
chamas de um setor já está em grandes 
proporções. Neste caso o telefone de emergência 
que deve ser acionado para chamar os Bombeiros 
é: 
 
(A) 190 
(B) 192 
(C) 193 
(D) 197 
 
33. Cada repartição pública tem o seu protocolo de 
controle de entradas e saídas, mas em geral, todas 
seguem um mesmo alinhamento. Marque a 
alternativa incorreta sobre o controle de entradas 
permitidas: 
 
(A) Pessoas conhecidas do estabelecimento terão 
acesso mais célere. 
(B) Pessoas estranhas deverão fornecer documento 
de identificação que conterá nome e fotografia. 
(C) O vigia não pode reter os documentos 
apresentados pelos visitantes pelo tempo em que 
estiverem no interior do prédio. 
(D) Os funcionários da repartição pública, mesmo 
munidos de identificação funcional, terão de obedecer 
aos procedimentos de rotina, como qualquer outro 
visitante. 
 
 
34. Evitar acidentes é dever de todos. Na seguinte 
situação, o risco que pode ocasionar um incêndio 
é mais presente em: 
 
(A) Fiação embutida em eletrodutos. 
(B) Constante abertura dos disjuntores. 
(C) Existência de aterramento adequado para as 
instalações e equipamentos elétricos. 
(D) Inexistência de aquecimento de fiação ou 
disjuntores. 
 
 
35. Imprevistos acontecem com todo mundo o 
tempo todo. Suponha que você trabalhe como 
Vigia na Câmara Municipal de Cabreúva no turno 
da noite. Após o término do seu turno você 
percebe que o vigia do turno da manhã não 
compareceu no horário de trabalho. Neste caso, o 
procedimento adequado seria de: 
 
(A) Ir para casa, já que seu horário de trabalho já foi 
cumprido. 
(B) Esperar até que outro vigia apareça. 

(C) Entrar em contato com seu superior hierárquico 

comunicando o fato para que ele tome as medidas 

cabíveis. 

(D) Deve esperar por até uma hora e, se não aparecer 

alguém, ir embora. 

 
 
 
 

36. A mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Cabreúva deverá ser: 
 
I. Eleita pelos pares em sessão especial para o 
primeiro biênio de legislatura; 
II. Terão mandatos de dois anos, proibida a 
reeleição, para o mandato seguinte, de qualquer de 
seus membros para o mesmo cargo; 
III. A eleição para a renovação da Mesa, dentro da 
mesma Legislatura, realizar-se-á na última Sessão 
Ordinária da Sessão Legislativa, considerando os 
eleitos empossados em 1º de janeiro do ano 
subsequente, cumprindo-se apenas os atos 
administrativos de transmissão de cargos. 
 
É (são) CORRETA(s) a(s) afirmação(ões) em: 
 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I, II e III. 
 
37. Segundo o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Cabreúva, a pauta do Dia deve 
obedecer a disposição na ordem: 
 
I. Matérias em regime de urgência. 
II. Matérias cuja aprovação dependa de votação em 
dois turnos. 
III. Matérias em discussão e votação únicas. 
IV. Vetos.  
 
(A) I, II, III e IV 
(B) I, IV, II e III. 
(C) I, III, IV e II. 
(D) II, III, IV e I. 
 
38. O Regimento Interno da Câmara de Vereadores 
de Cabreúva prevê que após terminada a fase de 
discussão e votação das proposituras, o 
Presidente destinará o tempo restante da Ordem 
do Dia para uso da palavra pelos Vereadores, 
segundo a ordem de inscrição em livro, versando 
sobre tema livre. O prazo para o Vereador usar da 
tribuna abordando tema livre será 
improrrogavelmente de: 
 
(A) 15 minutos. 
(B) 10 minutos. 
(C) 20 minutos. 
(D) 5 minutos. 
 
39. Nas sessões solenes da Câmara Municipal de 
Cabreúva são regidas as seguintes normas, 
EXCETO: 
 
(A) A abertura se fará com qualquer número.  
(B) A duração é de uma hora. 
(C) A ordem dos trabalhos é estabelecida pelo 
Presidente. 
(D) Falam somente o Presidente e os oradores por ele 
designados ou convidados. 
 
 



40. Os recursos contra atos do Presidente da Mesa 
ou Presidente de qualquer comissão poderão ser 
interpostos no prazo de: 
 
(A) 48 horas contados da data da ocorrência. 
(B) 20 dias contados da data da ocorrência. 
(C) 10 dias contados da data da ocorrência. 
(D) 5 dias úteis contados da data da ocorrência. 
 
 

BOA SORTE! 
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