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CÓD 101  -  ASSISTENTE LEGISLATIVO 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
  
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita Objetiva abrangendo conteúdos de 
Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (10 questões), Informática 
Básica (10 questões) e Conhecimentos Gerais (20 questões)  Verifique se o 
CADERNO tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA. 
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de 
inscrição e o cargo de opção. 
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES.. 
5. A duração total da prova é de 4 (quatro) horas. 
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo 
necessário à transcrição das respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS. 
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com a FOLHA DE 
RESPOSTAS ao Fiscal da Sala. 
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

 
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS: 

 
1 -  Use apenas caneta  esferográfica   (tinta azul ou preta) 
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente    à resposta  
solicitada em cada questão; 
3 -  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). 
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 
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, onde também será 
disponibilizado um  exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES. 
 

 
CONSEL CONCURSOS 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01. Assinale a alternativa que não há erro de 
pontuação: 
 
(A) Ela, viu uma forte paixão naqueles olhos. 
(B) Ela viu uma forte paixão naqueles olhos. 
(C) Ela viu, uma forte paixão naqueles olhos. 
(D) Ela viu, uma forte paixão, naqueles olhos. 
_____________________________________________ 
 
02. Observe as sentenças a seguir: 
 
I. Ele foi a Prefeitura e a Câmara no mesmo dia. 
II. Ele trabalha pouco, mas ganha muito. 
III. Não estava preparado para a prova, portanto 
fiquei nervoso. 
IV. Vou visitar minhas bases, pois lá estão meus 
eleitores. 
 
Assinale a alternativa que condiz corretamente com 
as sentenças: 
 
(A) Em I a Conjunção coordenativa é do tipo Alternativa. 
(B) Em II a Conjunção coordenativa é do tipo Aditiva. 
(C) Em III a Conjunção coordenativa é do tipo 
Conclusiva. 
(D) Em IV a Conjunção subordinativa é do tipo 
Concessiva. 
_____________________________________________ 
 
03. Observe a lista a seguir: 
 
I. Alto – Baixo 
II. Bom – Mal 
III. Ordem – Anarquia 
IV. Presente – Ausente 
V. Soberba – Humildade 
 
São palavras antônimas as expressas em: 
 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II e IV, somente. 
(C) I, III, IV e V, somente. 
(D) I, II e IV, somente. 
 
_____________________________________________ 
 
04. Observe a lista de palavras: 
 
I. Cerração – Serração 
II. Cheque – Xeque 
III. Extinguir – Abolir 
IV. Sozinho – Acompanhado 
Assinale a alternativa que relaciona adequadamente 
a dupla de palavras: 
 
(A) Em I temos palavras homônimas. 
(B) Em II temos palavras antônimas. 
(C) Em III temos palavras abreviadas 
(D) Em IV temos palavras sinônimas. 
_____________________________________________ 
 
05. Das alternativas a seguir a que apresenta figura 
de linguagem do tipo Hipérbole é: 
 
(A) Não vejo você há séculos! 
(B) Os jardins têm vida e morte. 

(C) O jardim olhava as crianças sem dizer nada. 
(D) Ela sempre faltava com a verdade. 
_____________________________________________ 
 
06. Assinale a opção em que todas as palavras 
estão escritas com a grafia correta: 
 
(A) abobrinha, jesto, inchado, pesquisa. 
(B) bege, paralizia, misterioso, você. 
(C) irrequieto, cólera, quiser, cansaço. 
(D) losângulo, raíz, madrasta, absurdo. 
_____________________________________________ 
 
07. Na oração: “Manuela encontrou o seu celular 
quebrado” a classificação do sujeito e do predicado 
é: 
 
(A) Sujeito Simples e Predicado Verbo-nominal. 
(B) Sujeito Simples e Predicado Verbal. 
(C) Sujeito Oculto e Predicado Nominal.  
(D) Sujeito Composto e Predicado Verbo-nominal.  
_____________________________________________ 
 
08. Na oração: “Nilo morreu!” o verbo e o predicado 
são respectivamente: 
 
(A) Verbo Intransitivo e Predicado Verbal. 
(B) Verbo Transitivo Direto e Predicado Nominal. 
(C) Verbo Transitivo Indireto e Predicado Verbo-
Nominal. 
(D) Verbo Imperativo e Não há Predicado. 
_____________________________________________ 
 
09. A alternativa cuja sequência de vocábulos 
apresenta, na mesma ordem, o seguinte: ditongo, 
hiato, hiato, ditongo está presente em: 
 
(A) Jamais /Zeus / suar / daí. 
(B) Joias / saúde / jesuíta / fogaréu. 
(C) Ócio / saguão / real / poeira. 
(D) Quais / subiu / caiu / história. 
_____________________________________________ 
 
10. Das alternativas a seguir a única que está no 
tempo verbal Indicativo no Pretérito-Mais-Que-
Perfeito é: 
 
(A) Eu estudo neste colégio. 
(B) Ele estudava as lições quando foi interrompido. 
(C) Ele estudou as lições ontem à noite. 
(D) Ele já tinha estudado as lições quando os amigos 
chegaram. 
_____________________________________________ 
 
11. Por definição, Substantivo é tudo que dá nome 
às coisas em geral e é variável em gênero, número e 
grau. Os substantivos podem ser classificados de 
quatro formas, dentre as quais a única INCORRETA 
é: 
 
(A) Comum: designação genérica. Exemplo: casa, pato, 
planta. 
(B) Próprio: designação de ser específico. Exemplo: 
Felipe, Richard. 
(C) Concreto: seres que existem por si só, não há 
vinculação a outro. Exemplo: ar, som, acetona, Deus. 



(D) Abstrato: designa prática de ações verbais, 
existência de qualidade ou sentimentos humanos. 
Exemplo: saída, alegria, brisa. 
_____________________________________________ 
 
12. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Naquela turma só há garotos mal-educados. 
(B) Todos eles usavam blusas azul-marinho. 
(C) Nessa guerra precisaremos de esforços sobre-
humanos. 
(D) Entre as pessoas com deficiência auditiva, os surdo-
mudos são a minoria. 
_____________________________________________ 
 
13. Advérbio é a classe gramatical das palavras que 
modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. 
Das alternativas a seguir, um Advérbio de dúvida 
NÃO está presente em: 
 
(A) Acaso é o discípulo maior que o mestre? 
(B) Porventura comeste tu do fruto proibido? 
(C) De vez em quando todos nós erramos. 
(D) É difícil, quiçá impossível, desvencilhar-se de toda 
inveja. 
_____________________________________________ 
 
14. Assinale a alternativa que não apresenta erro no 
Plural: 
 
(A) Será dado aumento para todos os guarda-noturnos. 
(B) Elisa lavará e passará todos os guarda-pós. 
(C) Compre dez pés-de-moleques. 
(D) Observei a presença de muitos bens-te-vis.  
_____________________________________________ 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta oração com 
conjunções coordenativas explicativas: 
 
(A) Ela quebrou o copo porque estava desatenta. 
(B) Vou visitar a minha família pois quero matar essa 
saudade. 
(C) Embora estivesse cansada fiz questão de revisar o 
tema do meu filho. 
(D)Cada um colhe conforme o que plantou. 
_____________________________________________ 
 
16. Assinale a alternativa que não apresenta erro na 
pontuação: 
 
(A) Marina era simpática, e atenciosa. 
(B) Antônio, nem João foram à festa. 
(C) Sandra, contudo, recebeu a visita do policial. 
(D) Empregada, ou empregado, irei à Europa neste ano. 
_____________________________________________ 
 
17. Assinale a alternativa em que o acento indicativo 
da crase está corretamente empregado, conforme a 
norma-padrão da língua:  
 
(A) A transmissão começa à meia-noite. 
(B) Dei todos os meus caminhos à ele. 
(C) Por favor, permaneçam lado à lado. 
(D) O motorista conduzia à 180 km/h. 
_____________________________________________ 
 
18. A concordância está incorretamente empregada 
na alternativa: 

 
(A) Perto de quinhentos alunos compareceram à 
solenidade. 
(B) Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas 
últimas Olímpiadas. 
(C) Cerca de mil pessoas participaram da manifestação. 
(D) Mais de um colega se ofendeu na tumultuada 
discussão de ontem. 
_____________________________________________ 
 
19. A concordância está incorretamente empregada 
na alternativa: 
 
(A) A menina agradeceu: - Muito obrigada! 
(B) Hoje as frutas estão barata. 
(C) Seguem inclusos os papéis solicitados. 
(D) Já lhe paguei o que estava devendo: estamos 
quites. 
_____________________________________________ 
 
20. Observe as sentenças a seguir: 
 
I. João abdicou sua nacionalidade 
II. O atraso na entrega acarretou prejuízo a empresa. 
III. Agradecemos aos professores os ensinamentos. 
IV. Ele sempre aspirou o perfume. 
V. Chamou o garoto de malandro. 
 
Estão corretas, quanto a regência, as sentenças 
apresentadas em: 
 

(A) I, II, III e IV, somente. 
(B) I, III, IV e V, somente. 
(C) I, III e V, somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 

____________________________________________ 
 

MATEMÁTICA 
 

 
21. Maria é proprietária de uma empresa de 
panificação artesanal. Sabe-se que 15 padeiros 
produzem 22500 pães em 5 horas de trabalho 
efetivo. No último feriado prolongado Maria recebeu 
uma encomenda de 1200 pães e precisará convocar 
em horas extras padeiros para esta produção. 
Sabendo que a escala máxima de horas extras 
possíveis para serem pagas no feriado é de10 horas 
de trabalho, Maria precisará convocar para essa 
encomenda: 
 
(A) 4 padeiros. 
(B) 5 padeiros. 
(C) 6 padeiros. 
(D) 8 padeiros. 
_____________________________________________ 
 
22. Uma Prefeitura do interior de São Paulo possui 
uma Escola de Governo e Gestão onde acontecem 
cursos de formação continuada para todos os seus 
servidores. Nesta Escola há quatro auditórios de 
igual tamanho, capacidade e estrutura. Em um dia 
normal de trabalho, para limpar um dos auditórios, 3 
funcionários de igual capacidade trabalham por 2 
horas e meia para limpar todo o espaço. Para um 
evento que será realizado no próximo final de 
semana todos os quatro auditórios serão utilizados 
e todos os 8 funcionários da limpeza serão 



convocados para a limpeza. Suponha que todos os 
funcionários tenham a mesma capacidade 
laborativa, o tempo total para a limpeza de todos os 
quatro auditórios será de: 
 
(A) 3 h 15 minutos 
(B) 3 h 30 minutos 
(C) 3 h 45 minutos 
(D) 4 h 15 minutos 
_____________________________________________ 
 
23. Uma empresa tem 4% de seus funcionários com 
idade superior a 60 anos. Entre os demais 
funcionários, 25% têm idade menor de 60 e maior 
que 40 anos e outros 108 funcionários têm menos 
de 40 anos de idade. O número total de funcionários 
dessa empresa é de: 
 
(A) 130. 
(B) 140. 
(C) 145. 
(D) 150.  
_____________________________________________ 
 
24. A Câmara Municipal tem 162 servidores e a razão 
entre os do sexo masculino e feminino é igual a 2/7. 
A diferença numérica entre os servidores do sexo 
masculino e feminino é: 
 
(A) 90. 
(B) 105. 
(C) 112. 
(D) 126. 
_____________________________________________ 
 
25. Catarina é uma microempreendedora que produz 
trufas de chocolate. Por conta da pandemia da 
Covid 19 o estoque de Catarina encalhou e restaram 
180 trufas de chocolate branco, 144 de chocolate ao 
leite e 117 de chocolate meio amargo. Para 
minimizar seu prejuízo Catarina resolveu separar as 
trufas em kits e vende-los em uma promoção. Todos 
os kits possuem o mesmo número de trufas, tinham 
sempre trufas de um mesmo tipo de chocolate e 
tinham também o maior número de trufas possível. 
Desse modo, Catarina conseguiu um número de kits 
de trufas igual a: 
 
(A) 132. 
(B) 84. 
(C) 49. 
(D) 33.  
_____________________________________________ 
 
26. Luciana é dona de uma bomboniere e após a 
páscoa resolveu fazer uma liquidação do estoque de 
trufas que tinha em seu estoque. Em uma caixa 
havia 55 trufas de chocolate branco e 80 de 
chocolate ao leite. Para facilitar as vendas, Luciana 
apostou em agrupar as trufas em saquinhos, todos 
com o mesmo número de trufas e na maior 
quantidade possível, de modo que cada saquinho 
contenha trufa de um só sabor. Sabendo que não 
restou nenhuma trufa na caixa e que cada saquinho 
de trufa de chocolate branco custa R$ 6,00 e a de 
chocolate ao leite custa R$ 5,00 cada, o valor a ser 
arrecado com a venda de todos os saquinhos será 
então: 

 
(A) R$ 146,00. 
(B) R$ 148,00. 
(C) R$ 152,00. 
(D) R$ 154,00. 
_____________________________________________ 
 
27. Leila tem duas irmãs: Laura e Letícia. A soma 
das idades das três irmãs dá 77. Leila tem 7 anos a 
menos que Laura e 5 anos a mais que Letícia. Neste 
caso, a irmã mais velha tem: 
 
(A) 25 anos. 
(B) 32 anos. 
(C) 30 anos. 
(D) 20 anos. 
_____________________________________________ 
 
28. A Câmara Municipal tem um salão de eventos 
cujo comprimento é de 60 metros. Recentemente o 
piso do salão foi coberto totalmente por 10800 
peças quadradas de porcelanato, todas inteiras. 
Quatro placas de porcelanato equivalem a 1m2 de 
piso. Baseado nessas informações é possível 
afirmar que o perímetro, em metros, desse piso é 
igual a: 
 
(A) 200. 
(B) 210. 
(C) 240. 
(D) 270. 
_____________________________________________ 
 
29. Um terreno retangular tem 35 m de largura e 
1750 m2 de área. O perímetro desse terreno, em 
metros é: 
 
(A) 50. 
(B) 85. 
(C) 170. 
(D) 1785. 
_____________________________________________ 
 
30. A cisterna de uma residência tem o formato de 
um cilindro. A sua base mede 120 cm de diâmetro e 
a sua altura (interna) mede 0,7 m. Com essas 
informações pode-se afirmar que a capacidade 
volumétrica dessa cisterna é: 
 
(A) Maior ou igual a 100 litros. 
(B) Maior que 800 litros e menor que 1000 litros. 
(C) Maior que 700 litros e menor que 800 litros. 
(D) Maior que 600 litros e menor que 700 litros. 
_____________________________________________ 
 

INFORMÁTICA 
 
 
31. Analise as sentenças a seguir:  
 
I. a memória é um hardware; 
II. o processador é um software; 
III. o sistema operacional é um hardware; 
IV. o disco rígido é um hardware; 
 
 
São corretas as sentenças que representam 
somente as características de hardware e software: 



 
(A) Somente I e IV. 
(B) Somente II e V. 
(C) Somente II e III. 
(D) Somente III e V. 
_____________________________________________ 
 
32. Assinale a alternativa correta com relação ao 
disco rígido de um computador:  
 
(A) As informações em um HD são salvas 
temporariamente, sendo perdidas quando o computador 
é desligado. 
(B) O tempo de acesso a um dado armazenado no HD é 
maior que o tempo de acesso a esse mesmo dado 
quando armazenado na memória RAM. 
(C) A velocidade que o disco rígido gira influencia em 
sua capacidade de armazenamento. 
(D) O tipo de acesso que o HD utiliza é o acesso 
aleatório. 
_____________________________________________ 
 
33. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de 
HARDWARE: 
 

(A) 
 

 
 
 

 

 
(B) 
 
  

 

(C) 
 

 
 

(D) 

 
 
_____________________________________________ 

 
34. Observe a sentenças a seguir: 
 

I. A memória cache é usada para tornar mais 
rápido o acesso à memória RAM. 

II. O disco rígido tem a função de armazenar 
as informações nele gravadas de forma permanente. 

III. Os Slots podem ser considerados como 
tipos especiais de memória que têm a função de 
auxiliar o processador no processamento de dados. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
_____________________________________________ 
 
35. Assinale a alternativa que representa o conceito 
de “Porta USB”: 

 
(A) É formado pelos componentes eletrônicos, como por 
exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, 
correntes, e qualquer outro material em estado físico, 
que seja necessário para fazer com o que computador 
funcione. 
(B) É um conjunto de componentes lógicos de um 
computador ou sistema de processamento de dados; 
programa, rotina ou conjunto de instruções que 
controlam o funcionamento de um computador; suporte 
lógico. 
(C) É uma tecnologia que permite conectar aparelhos e 
dispositivos periféricos ao computador. 
(D) É um componente eletrônico que armazena 
informações, em um formato compacto, que podem 
apenas ser lidas, mas não gravadas pelo usuário. 
_____________________________________________ 
 
36. Assinale a alternativa que apresenta um 
dispositivo de armazenamento que usa magnetismo 
para leitura e gravação de dados: 
 
(A) HD. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória FLASH. 
(D) DVD. 
_____________________________________________ 
 
37. Nos computadores de uso pessoal é comum 
estar conectados alguns dispositivos, através de 
cabos, denominados de periféricos. Tais cabos 
possuem padrões de conector específicos, 
dependendo do periférico em questão. Em relação 
aos padrões de conectores, assinale a alternativa 
que indica, respectivamente, exemplos de 
periféricos que podem ser conectados ao 
computador através de cabos com conectores DVI, 
P2 e USB. 
 
(A) Fone de ouvido, teclado e monitor de vídeo. 
(B) Mouse, teclado e scanner. 
(C) Monitor de vídeo, fone de ouvido e teclado. 
(D) Leitor biométrico, teclado e mouse. 
_____________________________________________ 
 
38. A alternativa que corresponde corretamente na 
relação entre hardware e software é: 
 
(A) Um Sistema Operacional é uma camada de software 
que opera entre o hardware e programas. 
(B) Os aplicativos de edição de texto, reprodução de 
mídia e editor gráfico são exemplos de hardware. 
(C) Discos, memórias e portas USB são componentes 
de software. 
(D) O software é constituído de aplicativos e de circuitos 
eletrônicos. 
_____________________________________________ 
 
39. Na versão em Português do Microsoft Word 
2013, a tecla que acompanha a tecla “Ctrl” formando 
o atalho para “alinhar texto à direita” é: 
 
(A) “C”. 
(B) “D”. 
(C) “G”. 
(D) “J”. 
_____________________________________________ 
 



40. A alternativa que corresponde ao “Recortar o 
item selecionado” utilizando o Windows 10, 
instalação padrão, português do Brasil é: 
 
(A) Ctrl + X. 
(B) Ctrl + Z. 
(C) Alt + F4. 
(D) Alt + Enter. 
_____________________________________________ 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (LEGISLAÇÃO) 

 
 
41. De acordo com a Lei Nº. 616/70, as promoções 
serão feitas de classe para classes obedecido o 
critério de antiguidade e de merecimento, 
alternadamente. Observe os itens a seguir: 
 
I. Eficiência; 
II. Dedicação ao serviço; 
III. Assiduidade; 
IV. Títulos e os comprovantes de conclusão ou 
frequência de cursos, seminários, simpósios 
relacionados com a administração municipal; 
V. Trabalhos e obras publicadas; 
VI. Disciplina. 
 
A promoção por merecimento será apurado pela 
concorrência dos requisitos citados em: 
 
(A) I, II, III, IV e V, somente. 
(B) I, II, III, IV, V e VI. 
(C) II, III, IV, V e VI, somente. 
(D) I, II, III, IV e VI, somente. 
_____________________________________________ 
 
42. De acordo com a Lei Nº. 616/70, quanto a função 
gratificada podemos afirmar que: 
 
(A) É a instituída em lei para atender a encargo de 
chefia e outros que justifiquem a criação de cargo. 
(B) O desempenho de função gratificada será atribuída 
ao funcionário mediante ato expresso do Chefe 
Imediato. 
(C) A gratificação não será percebida cumulativamente 
com o vencimento ou remuneração do cargo, de que for 
titular o gratificado. 
(D) Não perderá a gratificação o funcionário que se 
ausentar em virtude de férias, luto, casamento, licenças 
para tratamento de sua saúde ou à gestante, serviços 
obrigatórios por lei ou atribuições regulares decorrentes 
de seu cargo ou função. 
_____________________________________________ 
 
43. De acordo com a Lei Nº. 616/70, o município 
prestará, dentro de suas possibilidades financeiras, 
assistência ao funcionário e sua família. O Plano de 
Assistência compreenderá, EXCETO: 
 
(A) Centro de Aperfeiçoamento moral e intelectual para 
o funcionário e sua família. 
(B) Financiamento para aquisição de casa própria. 
(C) Centro de recreação, repouso e férias. 
(D) Previdência privada complementar, seguro de vida e 
assistência técnica e jurídica. 
_____________________________________________ 
 

44. De acordo com a Lei Nº. 616/70, quanto aos 
Servidores da Câmara Municipal é correto afirmar: 
 
(A) Compete, privativamente, ao Presidente da Câmara 
Municipal, todos os atos concernentes aos servidores 
da própria Câmara Municipal, observado o disposto no 
artigo 223 da Lei Nº. 616/70. 
(B) As disposições elencadas na Lei Nº. 616/70 se 
aplicam aos Servidores do Executivo devendo no caso 
dos servidores do legislativo somente as decisões que 
couber. 
(C) Sem prejuízo da competência do Presidente da 
Câmara, cabe ao Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos, ou órgão equivalente, a aplicação das penas 
de advertência, repreensão e de suspensão até 30 
(trinta) dias, fora da sindicância ou processo-
administrativo. 
(D) As disposições da Lei Nº. 616/70 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais) aplicam-se somente 
aos servidores da Prefeitura Municipal. 
_____________________________________________ 
 
45.  Assinale corretamente a alternativa com relação 
ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa 
Isabel (Resolução nº. 26/1983): 
 
(A) A Mesa compõe-se do Presidente, do 1º Vice-
Presidente e dos 1º e 2º Secretários. 
(B) A eleição da Mesa para o primeiro biênio realizar-se-
á sob a presidência do mais votado dentre os presentes 
na eleição para Vereador. 
(C) Com exceção à primeira sessão ordinária de início 
de Legislatura, a eleição para a renovação da Mesa 
para o exercício vindouro, realizar-se-á na última sessão 
ordinária do ano, considerando-se automaticamente 
empossados os eleitos, a partir do dia primeiro do ano 
seguinte. 
(D) Juntamente com os membros da Mesa, sem 
assento nesta, serão eleitos o 3º Vice-Presidente e o 3º 
Secretário que exercerão, cumulativamente e 
respectivamente, as funções de Corregedor e 
Corregedor-Adjunto. 
_____________________________________________ 
 
46. No Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Santa Isabel (Resolução nº. 26/1983) estão, no artigo 
38, elencados, dentre outras atribuições, o dever de 
observar alguns preceitos. Analise os preceitos a 
seguir: 
 
I. Apresentar, ao fim de sua gestão, relatório dos 
trabalhos da Câmara; 
II. Afastar-se da Presidência durante a discussão e 
votação de propositura de sai autoria; 
III. Licenciar-se da Presidência quando se ausentar 
do Município por mais de 15 (quinze) dias; 
IV. Contratar advogado nos casos e, que forem 
exigidos. 
 
Dentre os elencados, estão corretos os elencados 
em: 
 
(A) I, II e III, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II, III e IV, somente. 
(D) I, II, III e IV. 
_____________________________________________ 
 



47. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Santa Isabel (Resolução nº. 26/1983), 
com relação as Comissões Permanentes, estão 
corretos as proposições a seguir, EXCETO: 
 
(A) O mesmo Vereador não pode participar de mais de 
4 (quatro) comissões. 
(B) Não podem participar das comissões os membros 
da Mesa. 
(C) Não podem participar das comissões os Vereadores 
legalmente impedidos. 
(D) Não podem participar das comissões os Vereadores 
licenciados. 
_____________________________________________ 
 
48. Conforme estabelecido no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Santa Isabel (Resolução nº. 
26/1983), as reuniões das Comissões serão 
convocadas pelo Presidente da Comissão ou da 
Câmara, ou ainda, por qualquer dos seus membros, 
avisando-se, obrigatoriamente, a todos os seus 
componentes, com antecedência mínima de: 
 
(A) 5 (cinco) dias úteis. 
(B) 24 (vinte e quatro) horas. 
(C) 5 (cinco) dias corridos. 
(D) 48 (quarenta e oito) horas. 
_____________________________________________ 
 
49. A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
de acordo com o artigo 104 da Lei Orgânica de 
Santa Isabel: 
 
(A) No Diário Oficial do Munícipio, no prédio e nos sites 
institucionais da Câmara Municipal ou da Prefeitura 
Municipal segundo o Poder que os editou. 
(B) No Diário Oficial do Estado, no prédio da Câmara 
Municipal ou da Prefeitura Municipal. 
(C) No Diário Oficial do Estado, no prédio e nos sites 
institucionais da Câmara e da Prefeitura Municipal. 
(D) Na imprensa oficial do Município, se houver, ou no 
jornal local. Inexistindo este, no jornal editado na cidade 
mais próxima e no prédio da Câmara Municipal ou da 
Prefeitura Municipal segundo o Poder que os editou. 
_____________________________________________ 
 
50. Das publicações citadas a seguir, a única que 
deve ser publicada mensalmente na sede da Câmara 
Municipal e da Prefeitura Municipal, conforme o 
caso e especificado na Lei Orgânica de Santa Isabel 
é/são: 
 
(A) O movimento de caixa do dia anterior. 
(B) O Balancete resumido da receita e da despesa. 
(C) As contas da Administração, constituídas dos 
balanços financeiro, patrimonial e orçamentário, e da 
demonstração das variações patrimoniais. 
(D) Montantes de cada um dos tributos, tarifas e preços 
públicos arrecadados, e os recursos recebidos. 
_____________________________________________ 
 
51. De acordo com a Lei Orgânica de Santa Isabel 
são de competência do Município, os impostos 
sobre: 
 
(A) Propriedade predial e territorial urbana e rural. 
(B) Transmissão, inter vivos e, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 
(C) Vendas a varejo de combustíveis líquidos e 
gasosos, exceto óleo gasolina. 
(D) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos 
na competência no Município, definidos na lei 
complementar federal.  
_____________________________________________ 
 
52. A elaboração e a execução da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual e 
plurianual, de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Santa Isabel, obedecerá às regras 
estabelecidas na: 
 
(A) Constituição Federal, na Constituição do Estado de 
São Paulo, na Lei Orgânica do Município de Santa 
Isabel e nas normas gerais de direito financeiro. 
(B) Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município 
de Santa Isabel e nas normas gerais de direito contábil. 
(C) Na Lei Orgânica do Município de Santa Isabel, no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santa Isabel, no Estatuto do Servidor Público e na 
Constituição Federal. 
(D) Lei 616/70, na Resolução 26/83, na Lei Nº. 
12.527/2011, na Lei Complementar Nº. 101/2000 e na 
Constituição Federal (artigos 1º ao 5º, 7º, 20 ao 31, 37 e 
38 e 165 ao 169). 
____________________________________________ 
 
53. De acordo com o artigo 30 da Constituição 
Federal de 1988, compete aos Municípios, dentre 
outras atribuições: 
 
(A) Planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações. 
(B) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos. 
 (C) Promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
(D) Conceder anistia. 
_____________________________________________ 
 
54.  No artigo 31 da Constituição Federal do Brasil, 
prevê que a fiscalização do Município será exercida 
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
 
Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
II. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
III. As contas dos Municípios ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei. 



IV. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 
 
Estão de acordo com a legislação citada as 
afirmações presentes em: 
 
(A) I, II e IV, somente. 
(B) I, II, e III, somente. 
(C) I, III e IV, somente. 
(D) I, II, III e IV. 
_____________________________________________ 
 
55. Na Constituição Federal Brasileira os artigos de 
165 a 169 tratam especificamente de Orçamentos. 
Neles são esmiuçadas as leis, diretrizes, vedações, 
etc. Das alternativas apresentadas a seguir, a ÚNICA 
que não é vedada é: 
 
(A) O início de programas ou projetos incluídos na lei 
orçamentária anual. 
(B) A realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 
(C) A realização de operações de créditos que excedam 
o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta. 
(D) A abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes. 
_____________________________________________ 
 
56. Com relação à Lei n.º 12.527/2011, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) Em não sendo possível o órgão público conceder 
acesso imediato à informação, ele terá um prazo não 
superior a dez dias para indicar as razões, de fato ou de 
direito, da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. 
(B) A Lei de Acesso à Informação tem como diretriz o 
desenvolvimento do controle social da Administração 
Pública. 
(C) O pedido de informação à Administração Pública 
pode ser apresentado por qualquer interessado, sendo 
dispensável a identificação do requerente, desde que o 
pedido contenha a informação requerida. 
(D) O serviço de busca e fornecimento da informação é 
pago com valor simbólico, mesmo quando não houver a 
reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade 
pública consultada, devido ao tempo dispensado pelo 
servidor da Administração Pública. 
_____________________________________________ 
 
57.  Com relação à Lei n.º 12.527/2011, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e às entidades, sendo 
vedada a exigência de identificação do requerente. 
(B) O órgão público deverá conceder o acesso imediato 
à informação disponível, desde que ela não possua 
restrições de publicidade impostas por lei. 
(C) As entidades públicas deverão promover, 
independentemente de requerimento, a divulgação, no 
âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por elas produzidas. 

 (D) O serviço de busca e fornecimento da informação é 
gratuito, porém, nas hipóteses de reprodução de 
documentos pelo órgão ou pela entidade pública 
consultada, poderá ser cobrado exclusivamente o valor 
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e 
dos materiais utilizados. 
_____________________________________________ 
 
58. Com relação a Lei Complementar Nº. 101/2000, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) O pagamento de servidores inativos e pensionistas 
do município jamais poderá se realizar com recursos 
oriundos da venda de ações do capital social de 
sociedade de economia mista municipal. 
(B) Uma das principais contribuições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal para o equilíbrio orçamentário 
dos municípios foi acabar com a possibilidade de uso de 
recursos públicos municipais para socorrer 
financeiramente pessoas jurídicas deficitárias. 
(C) A transparência na gestão fiscal do município é 
assegurada, entre outras medidas, pela implantação de 
sistema integrado de administração financeira e de 
controle pautado em padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo Estadual. 
(D) Se o município pretender celebrar operação de 
crédito externo com garantia da União, esta poderá 
exigir como contragarantia a receita de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza). 
_____________________________________________ 
 
59. Dentre as definições abaixo, identifique a 
que NÃO está CORRETA de acordo com o artigo 6º 
da Lei 8.666/93: 
 
(A) Serviço - toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação 
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 
(B) Compra - toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
(C) Obra - toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta. 
(D) Execução direta - a que o órgão ou entidade 
contrata com terceiros sob regime de empreitada. 
_____________________________________________ 
 
60. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
um tipo de serviço técnico profissional 
especializado, previsto no art. 13 da Lei n.º 8.666/93. 
 
(A) Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 
ou executivos 
(B) Desenvolvimento de softwares. 
(C) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias 
(D) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 


