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CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

CPN 

 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

 

ASSISTENTE LEGISLATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
                               

Qual é o limite das minhas capacidades intelectuais? 
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Eis a grande pergunta. Mas, para respondê-la, precisamos definir a que nos referimos quando 
falamos de capacidade intelectual. Seria a capacidade de cada pessoa tomar decisões, pensar e 
aprender tanto uma atividade motora como um conceito. Uma vez clara essa questão, a resposta 
sobre o limite da capacidade intelectual, sua ou de qualquer um, deve começar por dizer que há 
três fatores que estabelecem esses limites. 

O primeiro seria a capacidade intelectual dada por sua genética, pelo genoma que você herdou 
de seus antepassados. Essa carga genética é diferente em cada pessoa. Depois haveria uma 
segunda parte que é o treinamento, o exercício da capacidade intelectual. E o terceiro é o 
ambiente onde a pessoa vive e que pode lhe permitir ou não desenvolver mais ou menos tanto 
sua capacidade inata como o treinamento e a educação. Ou seja, você pode ter uma enorme 
capacidade para aprender chinês, mas se jamais em sua vida for exposta a essa língua, não a 
aprenderá. 

Uma vez que temos claro que esses são os três limites, é preciso explicar também que a 
combinação deles é o que tornará sua capacidade intelectual maior ou menor. Por exemplo, pode 
haver alguém com não muita capacidade inata, mas que esteja decidido a ampliar muito seu 
horizonte intelectual – o que ele deve fazer é muito treinamento. Talvez essa seja a chave que 
explica _____ todos os esportistas, músicos ou qualquer um que seja muito bom numa 
determinada tarefa é tão bom assim _____ treina muito, além de ter de saída uma grande 
capacidade inata, pois só tendo predisposição para isso não conseguiriam. Mas também é preciso 
deixar claro que o desenvolvimento de algumas capacidades só com treinamento às vezes é 
complicado e não permite alcançar um grau de excelência enorme, embora ajude a melhorar. 
Também é muito importante considerar o ambiente – certeza que lhe ocorrem nomes de pessoas 
que se destacam em alguns aspectos simplesmente _____ estão em um ambiente muito propício. 

Há outro aspecto relacionado com a inteligência que é fundamental na hora de avaliar a 
capacidade de uma pessoa: a tomada de decisões. Isso quer dizer que também falamos de 
inteligência ou capacidade intelectual naquela vertente em que uma pessoa tomaria uma 
determinada decisão entre todas as que possa tomar. Aqui não estaríamos melhorando uma 
habilidade, mas sim falando de uma pessoa inteligente no sentido de que toma a melhor decisão. 
Podemos ver pessoas quase iletradas, como alguém que cuida um rebanho e que toma ....... boas 
decisões com relação a conseguir que este rebanho siga ....... – isto seria um comportamento 
claramente inteligente, embora essa pessoa provavelmente obtivesse ....... resultados em uma 
prova que medisse outro tipo de capacidade intelectual. 

Assim, resumindo, existe de fato um limite para a capacidade intelectual, _____ 
geneticamente o temos. Por exemplo, você poderia chegar a falar muito bem um idioma devido 
à exposição a ele e ao treino, mas ser incapaz de alcançar o nível fonético dos que são nativos 
do lugar. Também é preciso ter claro que se uma pessoa trabalhar duro pode reduzir, e até muito, 
essas limitações. Durante muito tempo parecia que com a educação era possível conseguir tudo, 
e isso não é totalmente verdade. Concluindo, há limites, mas também há uma grande 
variabilidade, e se as pessoas trabalharem e não houver uma doença ou uma lesão, pode-se 
chegar a conseguir muitíssimo. 

 
Adaptado de: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/13/ciencia/1534154167_450036.html 

  

 

   
 
QUESTÃO 01 – A respeito do correto uso dos porquês, assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 17, 18, 23 e 33. 
 

A) porque – porque – porque – porque    
B) por que – porque – porque – por que    
C) por que – por que – porque – porque    
D) porque – porque – por que – por que    
E) por que – porque – porque – porque  
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 
pontilhadas das linhas 29, 30 e 31, considerando o uso adequado de palavras do texto. 
 

A) muito – a diante – maus  
B) muitas – adiante – má  
C) muito – adiante – maus  
D) muitas – a diante – má  
E) muitas – adiante – maus 
 
 

QUESTÃO 03 – Em relação ao texto, analise as seguintes assertivas: 
 

I. O limite da capacidade intelectual de cada indivíduo envolve três fatores, que são relacionados ao 
cunho biológico, da prática e da atmosfera de cada pessoa.  

II. De acordo com o texto, somente cada um desses três fatores têm influência sobre a nossa 
capacidade intelectual.  

III. Pela leitura do texto, podemos concluir que existe um limite para a nossa capacidade intelectual 
e é muito difícil modificá-lo.  

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 04 – Considerando o contexto, a palavra ‘propício’ (l.23) significa: 
 
A) Que favorece. 
B) Que facilita. 
C) Que pratica. 
D) Que produz. 
E) Que acalenta. 
 
 
QUESTÃO 05 – Se a palavra ‘alguém’ (l.15) fosse substituída por ‘uma pessoa’, quantas outras 
alterações seriam necessárias para fins de concordância do parágrafo? 
 
A) Uma. 
B) Duas. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 
 
 
QUESTÃO 06 – Em relação à acentuação de palavras do texto, analise as assertivas a seguir:  
 
I. A palavra ‘três’ é acentuada pela mesma regra que ‘você’. 

II. As palavras ‘além’ e ‘também’ são acentuadas em função de regras diferentes.  
III. Os vocábulos ‘é’ e ‘até’ são classificados, respectivamente, como verbo e preposição, e, se 

retirássemos os acentos gráficos, assumiriam outras classes gramaticais. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 07 – Em relação a propostas de alteração de vocábulos do texto, analise as seguintes 
assertivas: 
 
I. Substituição de ‘predisposição’ (l.19) por ‘tendência’.  

II. Substituição de ‘vertente’ (l.26) por ‘gama’.  
III. Substituição de ‘iletradas’ (l.29) por ‘analfabetas’.  
 
Quais NÃO alteram o sentido da frase em que estão inseridos? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas a respeito da pontuação do texto e assinale V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 
 
(  ) A vírgula da linha 02 é usada pelo mesmo motivo que a da linha 17: separar termos justapostos 

assindéticos.  
(  ) As vírgulas da linha 04 poderiam ser substituídas por travessão sem acarretar incorreção à frase.  
(  ) A vírgula da linha 37 é empregada incorretamente, pois separa o mesmo sujeito. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – F. 
B) V – F – V. 
C) F – F – V. 
D) V – V – F. 
E) F – F – F. 
 
 
QUESTÃO 09 – Analise as seguintes assertivas sobre pronomes no texto: 
 
I. O pronome ‘-la’ (l.01) retoma a grande pergunta: qual o limite das nossas capacidades 

intelectuais.  
II. O pronome ‘sua’ (l.06) faz referência direta ao leitor do texto.  

III. O pronome ‘o’ (l.34) retoma ‘um limite’ (l.33).  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 10 – A palavra ‘que’ da linha 06 apresenta a mesma classificação da ocorrência da linha: 
 
A) 01. 
B) 13 (segunda ocorrência). 
C) 25. 
D) 35. 
E) 37. 
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LEGISLAÇÃO  
 

Para responder às questões 11 a 13, considere a Lei Orgânica Municipal. 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com os preceitos da presente Lei, a alienação de bens móveis, no Município 
de Triunfo, será precedida de avaliação e licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
I. Doação, que será permitida para fins de interesse social. 

II. Permuta. 
III. Ações, que serão vendidas na bolsa. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III.  
 
 

QUESTÃO 12 – A mencionada Lei, na parte em que trata dos vetos para o Município de Triunfo, 
determina que a ele é vedado outorgar isenções e anistia fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, 
sem interesse público justificado, sob pena de: 
 
A) Contração de dívida pública ativa. 
B) Execração. 
C) Procrastinação. 
D) Nulidade do ato. 
E) Ressarcimento ao Erário conforme previsão legal do Regime Jurídico Municipal.  
 
 

QUESTÃO 13 – De acordo com as previsões legais da referida Lei, ao servidor público municipal em 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, EXCETO: 
 
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 

ou função.  
B) Em qualquer caso que exige o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 

serviço não será contado.  
C) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração.  
D) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 

de seu cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 

 
 

Para responder às questões 14 a 17, considere a Lei Municipal nº 779/1992, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo. 
 
QUESTÃO 14 – A presente Lei, ao tratar das indenizações para os servidores públicos do Município 
de Triunfo, determinou que constituem indenizações aos servidores municipais: 
 
I. Diárias e ajuda de custo. 

II. Transporte. 
III. Verbas rescisórias, inclusive FGTS.  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III.  
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QUESTÃO 15 – Para os preceitos da presente Lei, remoção é o deslocamento do servidor de uma 
para outra repartição. A remoção por permuta, no Município de Triunfo, será precedida de 
___________________ firmado(a) por ambos os interessados. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 
A) requerimento 
B) petição 
C) circular 
D) memorando 
E) ajuizamento 
 
 
QUESTÃO 16 – Para efeito da presente Lei, na seção em que trata da disponibilidade e do 
aproveitamento do servidor do Município de Triunfo, determina que verificada a incapacidade 
definitiva, o servidor em disponibilidade será: 
 
A) Exonerado. 
B) Dispensado. 
C) Aposentado. 
D) Removido. 
E) Reconduzido.  
 
 
QUESTÃO 17 – Com base na presente lei, analise as assertivas abaixo considerando o que dispõe a 
lei no capítulo que trata sobre exercício de função de confiança e assinale P, para o que está previsto, 
ou NP, para o que não está previsto. 
 
(  ) O exercício de função de confiança, pelo servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma de 

função gratificada. 
(  ) A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou 

assessoramento que não justifiquem a criação de cargo em comissão. 
(  ) O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de 

provimento efetivo. 
(  ) A designação para o exercício da função gratificada, que poderá ser cumulativo com o cargo em 

comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) P – P – P – P. 
B) P – NP – P – NP. 
C) NP – P – NP – P. 
D) P – P – P – NP. 
E) NP – NP – NP – NP. 
 
 
Para responder à questão 18, considere a Lei Municipal nº 2.514/2011, que dispõe sobre a 
estrutura administrativa do poder legislativo municipal e seu quadro de funcionários 
públicos, e dá outras providências. 
 
QUESTÃO 18 – De acordo com essa Lei, são reservados no mínimo _________________ dos Cargos 
em Comissão, para serem preenchidos por servidores efetivos, integrantes do Quadro Permanente da 
Câmara Municipal. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 
A) 3% (três por cento) 
B) 5% (cinco por cento) 
C) 12% (doze por cento) 
D) 15% (quinze por cento) 
E) 50% (cinquenta por cento) 
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Para responder às questões 19 e 20, considere a Resolução nº 001/2010, que institui o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Triunfo/RS 
 
QUESTÃO 19 – A referida Lei, ao mencionar sobre Comissões, prevê que, EXCETO: 
 
A) As reuniões da Comissão serão públicas. 
B) As Comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da Câmara, destinadas, em 

caráter permanente ou temporário, a proceder a estudos, emitir pareceres especializados, realizar 
investigações e representar o Legislativo conforme o caso. 

C) Na constituição das Comissões, será assegurada, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos partidos ou blocos parlamentares com representatividade na Câmara Municipal. 

D) As Comissões Permanentes terão um Presidente e um Relator, eleitos por seus membros, em 
reunião presidida pelo mais jovem ou mais votado. 

E) Nas reuniões de Comissão, serão obedecidas as normas das Sessões Plenárias, cabendo ao seu 
Presidente a direção dos trabalhos. 

 
 
QUESTÃO 20 – Analise as seguintes Leis Complementares, dentre outras previstas na Lei Orgânica 
Municipal, e assinale a alternativa correta. 
 
I. Plano Diretor. 

II. Código de Posturas. 
III. Código Tributário Municipal. 
IV. Lei de Parcelamento Urbano. 
 
A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas I e IV estão corretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 – São facilidades de acessos do Windows 10: 
 

I. Narrador. 
II. Lupa. 

III. Tradutor. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
 
 

QUESTÃO 22 – Analise a imagem abaixo, da guia Página Inicial do Word 2013: 

 
Qual a funcionalidade desse botão? 
 

A) Mudar o texto selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns de maiúsculas e 
minúsculas. 

B) Mudar todo o texto de um documento automaticamente de maiúsculo para minúsculo, sem 
necessidade de selecioná-lo. 

C) Alterar a fonte do texto selecionado. 
D) Selecionar textos do documento que estão em maiúsculo. 
E) Selecionar textos do documento que estão em minúsculo. 
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QUESTÃO 23 – No Excel 2013, é possível mesclar células para organizar melhor o conteúdo. Essa 
opção está disponível em qual guia? 
 

A) Página Inicial. 
B) Exibição. 
C) Referências. 
D) Fórmulas. 
E) Arquivo. 
 
 

QUESTÃO 24 – Utilizando o Mozilla Firefox, qual o comando de atalho (utilizando o teclado) para 
abrir uma nova janela do navegador? 
 

A) Ctrl + N. 
B) Ctrl + P. 
C) Ctrl + Alt + Del. 
D) Ctrl + Shift + Esc. 
E) Alt + P. 
 
 

QUESTÃO 25 – Utilizando o Internet Explorer, em sua última versão, qual frase é exibida quando se 
passa o mouse sobre o botão indicado pela seta em vermelho na imagem abaixo? 
 

 
A) Bloquear Página. 
B) Retornar à Página Anterior. 
C) Pesquisar mais. 
D) Atualizar Navegador. 
E) Relatório de Segurança. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Símbolos para os conetivos lógicos: 
 

Negação   ∼  
Conjunção  ∧ 
Disjunção  ∨ 
Disjunção exclusiva   ⨁ 
Condicional    
Bicondicional  ↔ 

 
 
QUESTÃO 26 – Supondo que “Todos os vereadores estavam presentes na sessão 
extraordinária, mas que nem todos vereadores assinaram a ata da sessão extraordinária”,  
é correto deduzir que: 
 
A) Algum vereador não estava presente na sessão extraordinária. 
B) Algum vereador que estava presente na sessão extraordinária não assinou a ata da sessão. 
C) Nenhum vereador estava presente na sessão extraordinária. 
D) Nenhum vereador presente na sessão extraordinária assinou a ata. 
E) Todos os vereadores que estavam presentes na sessão extraordinária não assinaram a ata da 

sessão. 
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QUESTÃO 27 – Considere a proposição simples P verdadeira e a proposição simples Q falsa então 
deduzimos que a proposição composta falsa é: 
 
A) (𝐏 ∨ 𝐐) 
B) (𝐏 ∨∼ 𝐐) 
C) (∼ 𝐏 ∨ 𝐐) 
D) (∼ 𝐏 ∨∼ 𝐐) 
E) (∼ 𝐐 ∨ (𝐏 ∨ 𝐐)) 
 
 
QUESTÃO 28 – A tabela verdade de (𝐏 ∨ 𝐐) ∧ (∼ 𝑷𝐐) é: 
 
A) Tautologia. 
B) Tautologia do tipo consequência lógica. 
C) Tautologia do tipo equivalência. 
D) Contingência. 
E) Contradição.  
 
 
QUESTÃO 29 – No diagrama abaixo, a região delimitada por S representa as casas do município 
Paraíso do Sul. A região demarcada por C representa as casas do município que têm caixa d’água, a 
região E representa as casas que têm energia elétrica e a região P representa as casas que têm poço 
artesiano. A região sombreada do diagrama representa:  
 

 
 
A) As casas do município que têm poço artesiano. 
B) As casas do município que têm energia elétrica e não têm caixa d’água. 
C) As casas do município que têm energia elétrica e poço artesiano. 
D) As casas do município que têm poço artesiano e caixa d’água. 
E) As casas do município que têm energia elétrica e caixa d’água. 
 
 
QUESTÃO 30 – Supondo que Maria e Clara não são vereadoras. Se Antônia é vereadora então Maria 
é vereadora. Deduzimos que: 
 
A) Antônia, Maria e Clara não são vereadoras. 
B) Antônia é vereadora e Clara não é vereadora. 
C) Antônia é vereadora e Maria não é vereadora. 
D) Maria e Clara não são vereadoras, mas Antônia é vereadora. 
E) Antônia, Maria e Clara são vereadoras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública. Segundo as disposições do Art. 69-A da referida Lei, terão prioridade na tramitação, em 

qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figurar como parte ou 

interessado, a pessoa: 

 

I. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

II. Portadora de deficiência, física ou mental. 

III. Portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 

(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou 

outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 

tenha sido contraída após o início do processo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com o Art. 44 da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo no 

Brasil é exercido pelo(a): 

 

A) Tribunal de Contas da União. 

B) Procuradoria-Geral da República. 

C) Congresso Nacional. 

D) Conselho da República. 

E) Supremo Tribunal Federal. 
 

 

QUESTÃO 33 – O Art. 3º da Lei nº 8.666/1993 estabelece que a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e que a licitação será 

processada e julgada em estrita conformidade com determinados princípios básicos. Dentre os 

princípios que regem a licitação e que estão expressamente previstos no referido artigo estão os 

princípios, EXCETO o da(o): 

 

A) Probidade administrativa. 

B) Julgamento objetivo. 

C) Igualdade. 

D) Sigilosidade dos procedimentos licitatórios.  

E) Vinculação ao instrumento convocatório. 

 

 

QUESTÃO 34 – Para habilitação nas licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993, será exigida dos 

interessados determinada documentação, conforme o caso. Nesse sentido, NÃO se encontra dentre 

a documentação exigida na fase de habilitação, documento: 

 

A) De inexistência de débitos de infrações trabalhistas, mediante a apresentação de certidão 

negativa da Delegacia Regional do Trabalho. 

B) De regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

C) De inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

D) De regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
E) Que comprove o cumprimento das disposições do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 
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QUESTÃO 35 – A acuracidade do inventário, como indicador de eficácia, é o resultado obtido pela 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

A) Quantidade de itens com saldo correto, dividida pela quantidade de itens verificados, vezes 

1.000.  

B) Quantidade de itens com saldo correto, dividida pela quantidade de itens verificados, vezes 100. 

C) Quantidade de itens verificados, dividida pela quantidade de itens com saldo correto, vezes 100. 

D) Totalidade dos itens do estoque, dividida pela quantidade de itens verificados, vezes 1.000. 

E) Totalidade dos itens do estoque, dividida pela quantidade de itens com saldo correto, vezes 100. 

 

 

QUESTÃO 36 – O inventário de bens patrimoniais consiste na verificação in loco das existências 

físicas de bens permanentes em almoxarifado e em uso. Também se incluem nesse contexto os bens 

de consumo em almoxarifado (JUND IN: QUINTANA et al., 2011). Nesse sentido, segundo os 

mencionados autores, o inventário físico na Administração Pública pode ser classificado nos 

seguintes tipos, EXCETO em inventário: 

 

A) Inicial. 

B) De transferência de responsabilidade. 

C) De extinção ou transformação. 

D) Simulado. 

E) Eventual. 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo Kaspary (2007), para que a redação oficial alcance melhor seu objetivo, 

para que cumpra sua tarefa de comunicação eficiente, é necessário que ela possua certas qualidades 

básicas. Nesse sentido, segundo o autor, dentre as qualidades da redação oficial NÃO está a: 

 

A) Celeridade. 

B) Objetividade. 

C) Polidez. 

D) Concisão. 

E) Clareza. 

 

 

QUESTÃO 38 – Em relação às normas de indicação do CEP, assinale C, se corretas, ou I, se 

incorretas. 

 

(  ) Não sublinhar os algarismos do CEP: 91.410-100 PORTO ALEGRE (RS). 

(  ) Escrever a sigla CEP antes do número do código: CEP 91.410-100 PORTO ALEGRE (RS). 

(  ) Os cinco primeiros algarismos indicativos do CEP devem ser escritos de forma corrida, sem 

ponto ou espaço entre o milhar e a centena: 91410-100 PORTO ALEGRE (RS). 

(  ) Os algarismos indicativos do CEP devem ser apenas separados por hífen, os cinco primeiros dos 

últimos três algarismos: 91410-100 PORTO ALEGRE (RS). 

(  ) Os cinco primeiros algarismos indicativos do CEP devem ser pontuados ou espacejados entre o 

milhar e a centena: 91.410-100 PORTO ALEGRE (RS) ou 91 410-100 PORTO ALEGRE (RS). 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) I – C – C – I – C. 

B) C – C – I – C – I.  

C) C – I – C – C – I. 

D) I – I – C – I – C.  

E) C – C– I – I – C. 
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QUESTÃO 39 – Analise o texto abaixo extraído e adaptado da Resolução nº 001/2010 da Câmara 

Municipal de Triunfo. 
 

“CAPÍTULO III – DA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 

Seção I – Da Sessão Preparatória 
 

Art. 8º No penúltimo dia útil de cada legislatura às nove horas, os Vereadores eleitos e diplomados 

para a próxima Legislatura, reunir-se-ão em Sessão Preparatória, presidida pelo Presidente da 

Câmara, tendo os trabalhos secretariados pelo Secretário da Mesa ou por um Vereador designado, 

podendo ainda o Presidente convocar Servidores para assessorar os trabalhos. 

§ único. Na Sessão Preparatória, serão dadas as noções básicas da Sessão de Instalação, conforme 
art. 10º, deste Regimento, a localização de assento do Vereador no Plenário e entrega dos diplomas 

e declaração de bens dos Vereadores que serão empossados. 

Seção II – Da sessão de Instalação 
Art. 9º No dia 1º de janeiro, às nove horas do primeiro ano de cada legislatura, a Câmara reunir-se-

á com qualquer número dos Vereadores diplomados para dar-lhes posse, eleger a Mesa Diretora, a 

Comissão Representativa, as Comissões Permanentes e indicação das lideranças de Bancadas, 

entrando, após, em recesso até o dia 9 (nove) de fevereiro. 
Art. 10º Na sessão de instalação da legislatura a ordem dos trabalhos será a seguinte: 

I - prestação do compromisso legal dos Vereadores; 

    II - posse dos Vereadores presentes; 

   III - eleição e posse dos Membros da Mesa; 

    IV - indicação dos Líderes de Bancada; 

V - eleição e posse da Comissão Representativa e das Comissões Permanentes; 

    VI - posse do Prefeito e Vice-Prefeito. 

(...) 
Art. 11º Finda a Sessão de Instalação e posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito serão acompanhados 

pelos integrantes da Mesa Diretora até o Gabinete do Presidente da Câmara.” 
 

Em relação à digitação qualitativa do texto acima transcrito, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Na numeração dos artigos 10º e 11º foram empregados corretamente os algarismos ordinais. 

II. Na expressão do parágrafo único do Art. 8º, foi grafado corretamente com o símbolo próprio 

para parágrafo, seguido do termo único.  
III. O dia primeiro de janeiro grafado no Art. 9º foi corretamente indicado pelo algarismo 1 seguido 

do símbolo de número ordinal.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 40 – Com base em Medeiros e Hernandes (2010), a respeito de protocolo, são feitas as 

seguintes afirmações: 
 

I. É a denominação atribuída a setores encarregados do recebimento, registro, distribuição e 

movimentação de documentos. 

II. É o próprio número de registro dado a um documento. 

III. É a denominação que abarca livro de registro de documentos recebidos ou expedidos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  


