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108 – ANALISTA LEGISLATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10
questões), Atualidades (5 questões), Noções de Informática (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 a seguir e respondas as
questões 1 e 2:
"Acabou!"
O que as pessoas fazem para sobreviver
emocionalmente em meio a tantas crises?
Uma empresária de 57 anos disse que está muito
deprimida e até teve ataques de pânico em função da
atual crise econômica e política.
"Procuro adotar a filosofia de viver um dia de cada
vez. Meu mantra é: concedei-me a serenidade
necessária para aceitar as coisas que não posso
mudar, coragem para modificar aquelas que posso e
sabedoria para distinguir umas das outras".
Ela disse que seu maior sofrimento é não conseguir
enxergar alguma saída para a crise.
"Não gosto de tomar remédio para dormir ou para me
acalmar. E, por isso, sofro demais com a minha
insônia. Fiz muitos anos de análise, gastei uma fortuna
com todos os tipos de terapia. Mas, na verdade, a
única vez que um analista me ajudou foi quando eu
estava em dúvida se voltava ou não para o meu exmarido. Levei uma folha com tudo anotado. Os prós:
sentia falta das nossas conversas, tinha medo de ficar
sozinha para sempre, estava com ciúmes da nova vida
dele. Os contras: brigávamos o tempo todo, ele me
irritava de propósito, só sabia me criticar e destruir
minha autoestima".
O analista pegou a folha da sua mão e a rasgou em
pedacinhos. Depois disse: "Acabou!".
"Eu continuava insistindo em ruminar o passado:
'Onde foi que eu errei? Por que não deu certo? Será
que eu estaria mais feliz se não tivesse me separado?'
Não importava mais se minha decisão de separar
tinha ou não sido certa: acabou! Não interessava se
eu estava com medo de ficar sozinha para sempre ou
com ciúmes dele: acabou! Foi a resposta que eu
precisava para não me atormentar mais: acabou!".
Ela conclui: "Antes, quando tinha algum problema
profissional ou pessoal, ficava paralisada. Falava com
muitas pessoas, ouvia conselhos e opiniões
contraditórias, ficava perdida e cada vez mais
angustiada. Hoje, quando estou insegura com alguma
questão, escrevo em uma página todos os prós e
contras, analiso cada uma das possibilidades, tomo
uma decisão e, depois, rasgo em pedacinhos o papel.
Digo para mim mesma: Acabou! É uma verdadeira
libertação dos meus medos, ansiedades e
preocupações e, só assim, consigo dormir".
Por que temos tanta dificuldade para aceitar que,
simplesmente, acabou?
Goldeberg, Mirian. Colunista da Folha de São Paulo, Março, 2016.
Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/miriangoldenberg/2016/03/175
2575-acabou.shtml .Acesso em 21/04/2016.

___________________________________________
01. Segundo o texto, a melhor saída para resolver
um problema é:
(A) Indo ao Analista.
(B) Conversar com as pessoas sobre o assunto.
(C) Reconhecê-lo e não dar mais importância.
(D) Tomar remédios.
___________________________________________

02. Ao pensar em voltar com o ex-marido, a autora
elenca prós e contra. Entre os prós foi citado,
EXCETO:
(A) Tinha medo de ficar sozinha para sempre.
(B) Estava com ciúmes da nova vida dele.
(C) Sentia falta de nossas conversas.
(D) Ele me irritava de propósito.
__________________________________________
03. Há erro de concordância verbal na opção:
(A) Comeram-se os salgados.
(B) Faz meses que ele morreu.
(C) Existem poucas flores lá
(D) Houveram muitos pedidos.
__________________________________________
04. Apresenta erro de regência no verbo aspirar a
alternativa:
(A) Margarida aspirou fundo o perfume do jardim.
(B) Se aspiras ao poder, prepara-te para enfrentar
grandes tormentos.
(C) Dinheiro e fama são coisas que não aspiro.
(D) Bom seria inventar aparelhos que aspirassem o
lixo e a poeira das ruas.
__________________________________________
05. Observe as frases:
Foi graças ______ esse olhar
conquistou.
Ele foi o primeiro ______ chegar.
Não compare sua filha ______ ela.

que

você

o

Completam corretamente as lacunas:
(A) a, à, a
(B) à, à, à
(C) à, a, a
(D) a, a, a
_________________________________________
06. Na oração: "A verdade é que ninguém
trabalhou." Qual é o núcleo do predicado desta
oração?
(A) Ninguém trabalhou.
(B) Que ninguém trabalhou.
(C) A verdade.
(D) Ninguém.
_________________________________________
07. Na oração: “Um esparso tilintar de chocalhos e
guizos morria pelas quebradas.” O sujeito e sua
respectiva classificação é:
(A) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos /
simples.
(B) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos /
composto.
(C) Um esparso tilintar / simples.
(D) Chocalhos e guizos / composto
_________________________________________

08. Na Oração: "Fazia um frio polar na serra”.
Podemos definir que o sujeito é do tipo:
(A) Sujeito indeterminado
(B) Oração sem sujeito.
(C) Sujeito simples
(D) Sujeito oculto.
_________________________________________
09. Na oração: "Em nosso país não se vive senão
de política”. O sujeito é do tipo:
(A) indeterminado
(B) oração sem sujeito
(C) oculto
(D) simples
_________________________________________
10. Leia o trecho:
O bandido foi apanhado em _________, quando
tentava levar _______quantia, devido a uma
__________
entre
ônibus
em
frente
a
transportadora de valores...
(A) flagrante - vultosa - coalizão.
(B) fragrante - vultuosa - colisão.
(C) flagrante - vultosa - colisão.
(D) fragrante - vultuosa - coalizão.
_________________________________________
ATUALIDADES
11. Em 17 de junho de 2016 foi a votação no
Plenário da Câmara dos Deputados o pedido de
impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
Alegando o descumprimento da Constituição e da
Lei da responsabilidade Fiscal, três juristas
protocolaram a denúncia no Congresso o que se
deu nome de “Pedaladas Fiscais”. Os três juristas
que fizeram a denúncia que posteriormente foi
aceita pelo Presidente da Câmara, foram
respectivamente:
(A) Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo e Janaina
Paschoal.
(B) Sérgio Moro, Ricardo Lewandowski e Teori
Zavascki.
(C) Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Miriam Belchior.
(D) Joaquim Barbosa, Sérgio Moro e Rodrigo Janot.
__________________________________________
12. Após o desabamento da Represa de Fundão da
Mineradora Samarco, cidades de dois estados
brasileiros viram a destruição do Rio Doce, que
abastece milhões de pessoas, e resultou na morte
de mais de pessoas. O estado onde ocorreu o
acidente e onde o Rio Doce desemboca são
respectivamente:
(A) Bahia e Minas Gerais.
(B) Minas Gerais e Goiás.
(C) Minas Gerais e Espirito Santo.
(D) Espirito Santo e Minas Gerais.
__________________________________________

13. No ano de 2015, movimentos de estudantes
ocuparam mais de 90 escolas no estado de São
Paulo. Por conta desses movimentos, o Governo
estadual recuou na decisão e ocasionou a saída do
então Secretário de Educação Herman Jacobus
Cornelis Voorwald . A temática desencadeadora
dessa mobilização foi:
(A) Os recentes casos de corrupção da merenda
Escolar.
(B) A falta de reajustes e aumento salarial aos
Professores.
(C) A proposto do Governo Estadual de reorganização
das escolas por ciclo.
(D) A corrupção no Governo Federal.
__________________________________________
14. No ano de 2015, uma imagem circulou pelo
Mundo: uma criança morta por afogamento na
beira da praia turca evidenciou uma crise que
chocou o Mundo. Assim como a criança da foto,
outros milhares de refugiados vieram a morrer
devido ao esforço em vão de cruzar o Mar
Mediterrâneo rumo a Europa. A motivação desses
refugiados em fugir de seu país de origem rumo a
Europa se deve:
(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) As viagens dos mexicanos rumo aos Estados
Unidos em busca de uma nova vida e da tão esperada
ascensão econômica.
__________________________________________
15. Em 2015, a Casa de Espetáculos Bataclan foi
manchete em todos os jornais devido a um
histórico acontecimento. Esse acontecimento tem
a ver com:
(A) A reaproximação histórica entre Estados Unidos e
Cubas e o show dos Rolling Stones em Havana.
(B) A Edição Especial do Rock in Rio em Portugal.
(C) A série de mortes de refugiados sírios para a
Europa.
(D) A série de ataques do Estado Islâmico em Paris.
_________________________________________
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Quanto ao Sistema Operacional Windows XP,
assinale a alternativa que apresenta uma
funcionalidade do Windows XP quando usado em
um
computador
desktop:
(A) Funciona como servidor de armazenamento de
mensagens eletrônicas.
(B) Provê acesso à Internet a vários aplicativos que
utilizam comunicação em rede.
(C) Permite a interconexão de duas ou mais redes de
computadores baseadas em IP (Internet Protocol).

(D) Evita o acesso indevido, via Internet, aos
computadores de uma rede local.
__________________________________________
17. No Windows 7 Professional, em português,
após clicar no botão Iniciar e na opção
Computador, são mostradas as unidades de disco
rígido e os dispositivos com armazenamento
removível. Clicando-se com o botão direito do
mouse sobre a unidade de disco rígido e
selecionando-se a opção ______________ abre-se
uma janela onde se pode visualizar (em abas) o
espaço disponível e usado do disco, acessar as
ferramentas de verificação de erros e otimização
do disco e compartilhar arquivos e pastas.
Preenche corretamente a lacuna:
(A) Propriedades.
(B) Painel de Controle.
(C) Configurações.
(D) Opções.
_________________________________________
18. Uma nova mensagem criada no MS Outlook
Express será enviada a um destinatário oculto,
sem que os demais saibam, quando o usuário opta
por essa ação na caixa:
(A) Para, após o ponto-e-vírgula que o separa do
primeiro destinatário.
(B) Cc, após o ponto-e-vírgula que o separa do
primeiro
destinatário.
(C) Cco, após selecionar Todos os Cabeçalhos no
menu
Exibir.
(D) Enviar Mais Tarde no menu Arquivo.
___________________________________________
19. A fórmula correta no Microsoft Excel 2007 para
obter a soma das células no intervalo de A5 até
A9?
(A) =soma(A5-A9)
(B) =total(A5-A9)
(C) =soma(A5;A9)
(D) =soma(A5:A9)
___________________________________________
20. No Excel 2007, fórmulas são equações que
executam cálculos sobre valores na planilha. Toda
fórmula no Excel inicia-se com o sinal:
(A) Dois Pontos (:)
(B) Percentual (%)
(C) Igual (=)
(D) Asterisco (*)
___________________________________________
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
21. conforme estabelecido na Constituição
Federal, os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios serão aposentados voluntariamente,
desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e de cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a

aposentadoria,
condições:

observadas

as

seguintes

(A) setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
(B) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem.
(C) sessenta e cinco anos de idade, se homem, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
(D) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se mulher.
__________________________________________
22. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Líder da Bancada é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
23. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Preferência é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) A primazia na discussão ou não votação de uma
proposição sobre outra, mediante requerimento
aprovado pelo Plenário.
24. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Moções são:
(A) Proposições da Câmara a favor ou contra
determinado assunto.
(B) Toda manifestação do Vereador em Plenário, feita
em qualquer fase da sessão para reclamar o não
cumprimento de formalidade regimental ou para
suscitar dúvidas quanto à interpretação do regimento.
(C) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(D) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.

25. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Destaque é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) O ato de separar do texto um dispositivo ou
emenda ou a ele apresentada, para possibilitar a sua
apreciação isolada pelo Plenário.
26. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva, Votação é:
(A) O Vereador escolhido pela Representação
Partidária para, em seu nome, expressar em Plenário
ponto de vista sobre assuntos em debates.
(B) O órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de Vereadores em
exercício, em local, forma e número estabelecidos no
Regimento Interno.
(C) O ato escrito em que o Vereador sugere medida
de interesse público às autoridades competentes.
(D) O ato complementar de discussão através do qual
o Plenário manifesta a sua vontade a respeito da
rejeição ou da aprovação da matéria.
27. O Aparte deve ser expresso em termos
corteses e não poderá exceder o tempo de:
(A) 10 (dez) minutos.
(B) 1 (um) minuto.
(C) 5 (cinco) minutos.
(D) 15 (quinze) minutos.
28. Segundo o Regimento Interno da Câmara de
Cabreúva, a mesa Diretora deixará de receber
qualquer Proposição, EXCETO que:
(A) Alude à lei, decreto, regulamento ou qualquer outra
norma legal, não venha acompanhada de seu texto.
(B) Faz menção a cláusulas de contratos ou de
convênios, não os transcreva por extenso.
(C) Seja Regimental.
(D) Sendo de iniciativa popular, não atenda aos
requisitos do Regimento Interno.
29. De acordo com o Regimento Interno da Câmara
de Cabreúva, as proposições serão submetidas
aos seguintes regimes de tramitação, EXCETO:
(A) Urgência Especial.
(B) Urgência.
(C) Ordinária.
(D) Urgência urgentíssima.
30. A Câmara de Vereadores de Cabreúva
apreciará proposta de Emenda à Lei Orgânica
desde que:

(A) Apresentada por 1/4 (um quarto), no mínimo, dos
membros da Câmara ou pelo Prefeito.
(B) Apresentada pelo menos 5% (cinco por cento) dos
eleitores do Município.
(C) Não esteja em vigência intervenção federal,
município de defesa ou estado de sítio.
(D) Não proponha a abolição de qualquer principio da
Constituição Federal ou Constituição Estadual.
31. De acordo com o Regimento Interno da
Câmara, as propostas de Emenda a Lei Orgânica
do município de Cabreúva serão discutidas e
votadas em:
(A) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 10
(dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver,
em cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois terços)
dos membros da Câmara.
(B) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 8 (oito)
dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em
cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara.
(C) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 10
(dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver,
em cada votação, o voto favorável da maioria simples
dos membros da Câmara.
(D) Turno único, considerando-se aprovada quando
obtiver, em cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara.
32. Segundo o Artigo 139 do Regimento Interno da
Câmara de Vereadores de Cabreúva, NÃO é da
competência privativa do Prefeito a iniciativa de
Projetos que disponham sobre:
(A) Criação , extinção e transformação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta
ou indireta, bem como a fixação ou aumento da
remuneração dos servidores.
(B) Criação, estruturação e atribuições das
secretarias, órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual.
(C) Regime Jurídico, provimento de cargos e
empregos, estabilidade e aposentadoria dos
servidores.
(D) Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e
matéria orçamentária.
33. Constitui matéria de Decreto Legislativo,
segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva:
(A) Cassação do mandato do Presidente e do Vice
Presidente da Câmara.
(B) Concessão de licença prêmio ao Prefeito.
(C)Autorização ao Prefeito para ausentar-se do
Município por mais de 15 (quinze) dias.
(D) Aprovação ou rejeição das Contas da Prefeitura.
34. No Regimento Interno da Câmara Municipal de
Cabreúva, no artigo 183 define-se que o
encerramento da discussão dar-se-á:
I. por inexistência de solicitação da palavra.
II. pelo decursos dos prazos regimentais.

III a requerimento de qualquer Vereador, mediante
deliberação do Plenário.
IV. por aclamação popular.
Estão corretas as prerrogativas encontradas em:
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, III e IV.
35. O artigo 200 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Cabreúva trata do Veto. Se o veto do
Prefeito for rejeitado pelo Plenário da Câmara, o
projeto será reenviado ao Prefeito, para
promulgação dentro do prazo de:
(A) 10 (dez) dias.
(B) 8 (oito) dias.
(C) 48 (quarenta e oito) horas.
(D) 24 (vinte e quatro) horas.
36. As Leis de iniciativa privativa do Poder
Executivo, segundo o artigo 214 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Cabreúva,
estabelecerão, EXCETO:
(A) O Pacote de Ajuste Fiscal.
(B) O plano Plurianual.
(C) Os orçamentos Gerais Anuais
(D) As Diretrizes Orçamentárias.
37. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do
Município de Cabreúva, a partir da 16ª legislatura
terá o número de Vereadores fixado em:
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 09
38. 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.
São CORRETAS as afirmações em:
(A) I, II e III.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) I, e III apenas.

39. A Lei Orgânica do Município de Cabreúva NÃO
poderá ser emendada mediante a proposta:

(A) Do Senhor Prefeito.
(B) De um quinto, no mínimo dos membros da
Câmara.
(C) Pelos cidadãos, mediante iniciativa popular
assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores.
(D) Por metade dos membros da Câmara.
40. Para a tramitação de projetos de lei de
iniciativa popular, exige-se para seu recebimento a
identificação
dos
assinantes
mediante
lançamento:
(A) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do CPF.
(B) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do RG e do CPF.
(C) de nome por extenso e legível, assinatura e
indicação do número do título, zona e seção eleitoral.
(D) de nome por extenso e legível e indicação do
número do título, zona e seção eleitoral.

BOA SORTE!

