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ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

101 – ASSISTENTE DE PLENÁRIO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocamarapb@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

Ciência: A importância do erro 

 

1 Há uma imagem do cientista que se tornou muito popular em livros escolares. Nela, ele é representado como um homem 

de avental branco, muito sério e concentrado em seus experimentos. Estaria ele prestes a fazer uma importante descoberta 

que revolucionará o mundo? 

2 A realidade, porém, é mais prosaica. A ciência é menos um empreendimento solitário do que coletivo. E o trabalho do 

cientista envolve mais esforço físico e intelectual do que inspirações divinas. E, nesse processo, o erro é muito mais comum 

do que se imagina. Mesmo aqueles considerados gênios, como Galileu, Newtone Einstein, se deparavam com as tentativas, 

as falhas e os fracassos. 

3 O erro, aliás, nem sempre é negativo. Ele desempenha um importante papel no avanço da ciência, desde que se saiba 

como lidar com a incerteza. Como dizia o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895), “o acaso favorece a mente preparada”. 

4 Para entender isso, é preciso examinar três passos que compõem o método científico. Primeiro, ao se deparar com um 

determinado problema – uma doença incurável, um mistério do cosmos ou a origem da vida, por exemplo – o cientista 

formula hipóteses, que são respostas possíveis para uma questão. É nesse momento que ele emprega a criatividade. Em 

seguida, por meio do raciocínio dedutivo, o pesquisador extrai as consequências de sua hipótese. Ele formula, então, uma 

teoria, ou seja, uma regra geral que deve ser aplicada a todos os casos particulares. 

5 Mas o trabalho não termina aí. Para que uma teoria seja aceita pela comunidade científica, ela deve ser testada, confrontada 

com os fatos. Inicia-se, então, uma série de testes em campo ou laboratório. É o chamado método indutivo. Neste processo, 

teorias cujos resultados destoam da realidade são descartadas, enquanto outras permanecem e ganham status de verdades, 

ainda que provisórias. 

6 Einstein, por exemplo, lidava com um problema astrofísico no começo do século passado. Caso a teoria da relatividade 

especial estivesse correta, a teoria da gravidade de Newton estaria errada, pois esta concebia espaço e tempo invariáveis, 

enquanto aquela, relativos. Ele então formulou a hipótese de que o espaço não seria plano, mas curvo, e que a massa e energia 

dos corpos celestes o deformariam, criando o campo gravitacional. Daí nasceu a famosa teoria da relatividade geral, que 

substituiu a cosmologia newtoniana.  Faltava, ainda, a comprovação. Duas famosas experiências foram feitas durante 

o eclipse solar de 1919, nas ilhas Príncipe, na África Ocidental, e em Sobral, no Ceará. Os experimentos comprovaram a 

teoria e Einstein ficou mundialmente famoso. 

7 Acontece que o público só fica sabendo dos resultados positivos da ciência. Tem-se, assim, a impressão da ciência como 

um conjunto de descobertas definitivas, que não demandariam gastos inúteis ou mal-empregados, de tempo e dinheiro. 

8 Uma revista científica inaugurada neste mês, o “Journal of Errology” (Revista de Errologia), pretende abalar esse mito. 

A publicação vai divulgar um pouco do “lado B” da ciência: experimentos que não deram certo e teorias que foram deixadas 

de lado. São, na verdade, hipóteses plausíveis, formalizadas em teorias até interessantes, mas que não passaram nos testes 

indutivos e, por isso, foram recusadas pela comunidade acadêmica. Mas nem por isso, acreditam os editores, deixam de ter 

uma função pedagógica. Afinal, se os erros são tão importantes na aprendizagem do indivíduo, porque experiências negativas 

não o seriam para os cientistas? O erro de um cientista pode ajudar outro a evitar cometer a mesma falha, ou mesmo se tornar 

positivo quando as ideias são empregadas com diferentes objetivos e métodos. 

9 Voltando ao exemplo de Einstein, depois de formular a teoria da relatividade geral, ele se deu conta de que ela descrevia 

um universo em expansão, contrariando o que até então se acreditava. Para dar conta desse problema (e preservar a concepção 

de universo estático), Einstein mudou as equações e introduziu uma variável chamada constante cosmológica, que impediria 

a evolução do cosmos. 

10 Em 1920, Edwin Hubble provou que o universo estava se expandindo, ou seja, que as galáxias de afastavam umas das 

outras. Esta descoberta, por sua vez, levou à formulação da teoria do Big Bang, até hoje a explicação mais aceita para a 

origem do universo. 

11 Anos depois, Einstein admitiu que a constante cosmológica foi o maior erro de sua vida. Porém, o “erro” de Einstein 

talvez tenha possibilitado mais avanços da ciência contemporânea do que qualquer outro acerto. E, mais recentemente, 

cientistas reconheceram que ele não estava tão errado assim, pois pode existir uma constante cosmológica agindo de forma 

inversa à força da gravidade. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/isaac-newton.jhtm
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12 A lição da ciência é que não há nada mais trivial do que tentativas e erros. Não se trata de desvios da verdade, mas de 

maneiras humanas de entender o mundo. Por esta razão, o filósofo francês Edgar Morin dizia que o maior erro que se pode 

cometer é ser insensível ao próprio erro. 

 

Extraído de: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia-a-importancia-do-erro.htm 

 

 

01) “Voltando ao exemplo de Einstein, depois de formular a teoria da relatividade geral, ele se deu conta de que ela descrevia 

um universo em expansão, contrariando o que até então se acreditava. Para dar conta desse problema (e preservar a 

concepção de universo estático), Einstein mudou as equações e introduziu uma variável chamada constante 

cosmológica, que impediria a evolução do cosmos”. (9º parágrafo). De acordo com essas ideias, pode-se concluir que: 

 

(A) As ideias de Einstein foram derrubadas no método indutivo quando confrontada pela teoria do Universo Estático. 

(B) As verdades na ciência estão inseridas em um sistema, sendo verdades interdependentes e interligadas. 

(C) As verdades trabalhadas na ciência nunca podem ser taxadas como relativas, na verdade, trata-se de erros aceitáveis até 

que outro erro a substitua. 

(D) Trabalhar com ciência requer mais do que esforço físico, intelectual, requer sorte também. 

 

02) O erro pode possuir um caráter mais do que informativo, isto pode ser comprovado, a luz do texto, na seguinte 

alternativa: 

 

(A) Os erros possuem uma função antipedagógica na aprendizagem. 

(B) O erro prejudica o avanço da ciência. 

(C) O erro de um cientista pode ajudar o outro a cometer a mesma falha. 

(D) O erro de Einstein talvez tenha possibilitado mais avanços da ciência contemporânea do que qualquer outro acerto. 

 

03) No mundo atual, sobretudo no mercado de trabalho, há uma exigência cada vez mais de profissionais preparados e 

capacitados, sendo o erro, muitas vezes, considerado como um fator extremamente negativo. De acordo com a ideia 

apontada no texto sobre o erro, é correto afirmar: 

 

(A) A ciência, como uma área que trabalha com a verdade absoluta, deve-se ter a ponderação diante dos erros, sabendo, 

assim, lidar com a incerteza.  

(B) Na ciência, o erro é mais importante que o acerto, porém as inúmeras tentativas, falhas e fracassos são totalmente 

ignorados pelos cientistas. 

(C) No trabalho do cientista, o erro é um fator presente e nem sempre tem caráter negativo, podendo desempenhar um papel 

importante para o avanço da ciência. 

(D) O erro esteve sempre presente na ciência, com falhas realizadas até mesmo pelos grandes gênios como Galileu e Newton, 

no entanto, eram mais acertos do que erros. 

 

04) A ciência trabalha com verdades que estão inseridas num contexto temporal, ou seja, uma verdade só pode ser 

substituída quando houver uma outra que comprove ao contrário. Desse modo, as verdades científicas são flexíveis e 

passíveis de modificação. Essa questão é descrita a partir do texto, em que Einstein: 

 

(A) Criou a teoria da relatividade geral, que substituiu a cosmologia newtoniana. 

(B) Descobriu que a teoria da gravidade de Newton estava incorreta, uma vez que esta concebia espaço e tempos relativos. 

(C) Elaborou uma nova teoria para confrontar com o que Newton defendia na teoria da Relatividade. 

(D) Teve sua ideia inicial rejeitada por Newton, levando o pesquisador a um problema astrofísico que só foi devidamente 

comprovada em 1919, invalidando, assim, a teoria de Newton sobre a teoria da Relatividade. 

 

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia-a-importancia-do-erro.htm
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05) Recentemente uma revista científica foi inaugurada 

com o nome “Journal of Errolgy” (Revista de 

Errologia”, de acordo com as ideias expostas no texto, 

essa revista: 

 

(A) Consiste em publicar os erros e acertos dos cientistas 

com o objetivo de criar uma imagem negativa desses 

profissionais. 

(B) Possui o propósito de denunciar experiências que não 

respeitaram a ética científica. 

(C) Promove aos novos pesquisadores científicos uma 

experiência negativa diante das situações de fracassos 

e erros. 

(D) Publicam erros e hipóteses plausíveis para uma função 

pedagógica. 

 

06) Diante do que foi exposto ao longo do texto, pode-se 

concluir que: 

 

(A) O maior erro que se pode cometer é ser sensível ao 

próprio erro. 

(B) O erro se tornou banal diante das pesquisas científicas. 

(C) Não há nada mais trivial do que tentativas e erros. 

(D) Não há erro, mas desvios da verdade. 

 

07) A formulação de conceitos e convicções ganham 

poder a partir do momento em que são intensamente 

veiculados e propagados, levando a formação de 

“conceitos” a partir de um preconceito. De acordo com 

as ideias do texto sobre a imagem do cientista, é 

correto afirmar: 

 

(A) A imagem do cientista popularizada é daquele 

profissional solitário que está prestes a cometer mais 

um erro científico. 

(B) A imagem popular do cientista é desvinculada do erro 

e está sempre associada a uma realidade mais prosaica 

e isenta de limitações e falhas. 

(C) A relação mito envolve a imagem do cientista numa 

concepção muito mais prosaica do que profissional, 

refere-se sempre a um homem sério concentrado em 

seus experimentos. 

(D) Há uma concepção errônea quanto ao cientista em que, 

muitas vezes, eleva-o a condição de semideus, no 

entanto, a realidade é diferente, o trabalho do cientista 

não é algo transcendental e nem tampouco mágico, 

exige esforço físico e intelectual. 

 

08) “Uma revista científica inaugurada neste mês, o 

“Journal of Errology” (Revista de Errologia), pretende 

abalar esse mito”. 

 

Diante da palavra em destaque, pode-se afirmar que: 

(A) Possui um ditongo crescente oral. 

(B) É um neologismo. 

(C) É parassintética, com o radical “log”. 

(D) É formada pelo radical “errol” mais o sufixo “ogia”. 

 

09) “A realidade, porém, é mais prosaica.” O termo em 

destaque, pode ser também substituído por: 

 

(A) Adequada. 

(B) Impopular. 

(C) Realizável. 

(D) Vulgar. 

 

10) Anos depois, Einstein admitiu que a constante 

cosmológica foi o maior erro de sua vida. Porém, o 

“erro” de Einstein talvez tenha possibilitado mais 

avanços da ciência contemporânea do que qualquer 

outro acerto. O uso das aspas na palavra em destaque 

pode ser justificada da seguinte maneira: 

 

(A) Pois destacar a sua classe gramatical. 

(B) Para realçar o sentido original da palavra. 

(C) Para indicar o sentido pejorativo da palavra. 

(D) Para indicar o sentido de ironia. 

 

11) “Como dizia o cientista francês Louis Pasteur (1822-

1895), “o acaso favorece a mente preparada”. (3º 

parágrafo). O trecho em destaque pode ser 

devidamente comprovado na seguinte alternativa: 

 

(A) “E o trabalho do cientista envolve mais esforço físico 

e intelectual do que inspirações divinas”. (2º 

parágrafo) 

(B) “Ele formula, então, uma teoria, ou seja, uma regra 

geral que deve ser aplicada a todos os casos 

particulares”. (4º parágrafo) 

(C)  “Para dar conta desse problema (e preservar a 

concepção de universo estático), Einstein mudou as 

equações e introduziu uma variável chamada 

constante cosmológica, que impediria a evolução do 

cosmos”. (9º parágrafo) 

(D) “Para que uma teoria seja aceita pela comunidade 

científica, ela deve ser testada, confrontada com os 

fatos”. (5º parágrafo) 
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12) O erro na ciência é inevitável e necessário para 

alcançar o acerto, as falhas são situações, às vezes, 

inesperadas e desconhecidas. No entanto, a ciência 

trabalha com planejamento e método, de acordo com 

o texto, o método científico: 

 

(A) Após passar pelas três fases do método científico, a 

teoria consolida-se como verdade absoluta e 

finalmente pode ser publicada. 

(B) No método científico emprega-se a criatividade, 

apesar de seguir três passos bastante definidos: 

Hipóteses, Método dedutivo e indutivo. 

(C) No método indutivo, o pesquisador extrai as 

consequências de suas hipóteses. 

(D) Os testes são realizados em dois momentos: O 

primeiro é feito no campo e, em seguida, no 

laboratório. 

 

13) “Faltava, ainda, a comprovação. Duas famosas 

experiências foram feitas durante o eclipse solar de 

1919, nas ilhas Príncipe, na África Ocidental, e em 

Sobral, no Ceará”. Assim como a palavra em destaque, 

é também substantivo masculino a palavra: 

 

(A) Acne. 

(B) Alface. 

(C) Cal 

(D) Champanha. 

 

14) “Mesmo aqueles considerados gênios, como Galileu, 

Newton e Einstein, se deparavam com as tentativas, as 

falhas e os fracassos”. O sujeito da oração é: 

 

(A) Aqueles. 

(B) Galileu, Newton e Einstein. 

(C) Gênios. 

(D) Tentativas, as falhas e os fracassos. 

 

15) “O cientista formula hipóteses”. A palavra também 

que é escrita com s está na alternativa, exceto: 

 

(A) Arquiduquesa. 

(B) Proesa. 

(C) Quis. 

(D) Recompuseram. 

 

 

 

 

 

 

16) Algumas vezes, ao abrirmos um documento do 

Microsoft Word em qualquer de suas versões, 

observa-se que ao digitar algum texto ou parte dele, 

encontramos um ponto entre duas palavras um pouco 

mais alto que o ponto normal como mostra a figura a 

seguir: 

 

               

 
 

Baseado na observação da imagem, este ponto mais alto 

(entre o ‘”j” e o “i”) representa: 

(A) Um espaço em branco. 

(B) Erro de sintaxe. 

(C) Alguma coisa que o Word não compreendeu. 

(D) Algum erro de ortografia. 

 

17) Imprimir um documento usando uma impressora 

duplex, abre-se diversas possibilidades, julgue se 

verdadeiro (V) ou Falso (F) os itens a seguir: 

 

 ) A impressão em borda curta, possibilita o 

encadernação dos documentos impressos, sempre na 

parte superior da folha. 

 ) Ao serem realizadas 2 cópias do mesmo documento, 

com a função agrupar habilitada, a impressora 

reproduzirá a mesma página em verso e anverso da 

folha. 

 ) Nas impressoras duplex multifuncionais às impressões 

ocorrem em frente e verso de maneira automaticamente, 

mas infelizmente ainda não há tecnologia para fazer com 

que seus escâneres façam digitalização em frente e verso 

automático. 

 

A sequência que corresponde ao julgamento correto é: 

(A) F, V, F. 

(B) V, V, F. 

(C) V, V, V. 

(D) F, F, F. 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) O Microsoft Excel oferece aos seus usuários inúmeras 

possibilidades, a fim de que estes possam desenvolver 

operações matemáticas. Segue um exemplo: 

 

 

. 

 

Observa-se que o valor contido na célula C2 representa a 

elevação numérica envolvendo A2 e B2. Sendo possível 

obter este resultado digitando a fórmula: 

(A) =A2^B2 

(B) =B2*A2 

(C) =A2*B2* 

(D) *A2*B2 

 

19) Caso o usuário do Internet Explorer 10 tenha o hábito 

de abrir diversas guias todos os dias, este browser 

oferece a possibilidade de iniciar as próximas sessões 

sempre com estas guias já abertas. Bastando marcar a 

opção “Iniciar com guias da última sessão”, através do 

menu Ferramentas, depois “Opção da Internet” e por 

fim clicar na aba: 

 

 

 

 

(A) Conteúdo. 

(B) Geral. 

(C) Privacidade. 

(D) Programas. 

 

 

 

20) Disco regravável, atualmente disponível no mercado 

com capacidade entre 650 e 700 megabytes, podendo 

ser apagado e reutilizado muitas vezes: 

 

 
 

(A) CD-R 

(B) HD 

(C) CD-RW 

(D) DVD-R 
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21) A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos, SALVO: 
 

(A) a democracia. 

(B) a dignidade da pessoa humana. 

(C) a cidadania. 

(D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 

22) Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

 

I. promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

II. construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

III. garantir o desenvolvimento da região sudeste do 

Brasil. 

IV. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

23) Segundo o que dispõe o art. 4º da Constituição Federal 

de 1988, NÃO é princípio que rege a República 

Federativa do Brasil nas suas relações internacionais: 
 

(A) independência nacional. 

(B) não-intervenção. 

(C) pluralismo político. 

(D) autodeterminação dos povos. 

 

24) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes.   A 

fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará: 
 

I. as peculiaridades dos cargos.  

II. os requisitos para a investidura. 

III. a natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

 

 

 

 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) II 

 

25) De acordo com o art. 41 da Constituição Federal de 

1988, são estáveis após três anos de efetivo exercício 

os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. A respeito 

disso, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) O servidor público estável poderá perder o cargo 

mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei ordinária, assegurada 

ampla defesa. 

(B) Invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 

ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 

origem, sem direito a indenização, aproveitado em 

outro cargo ou posto em disponibilidade com 

remuneração proporcional ao tempo de serviço.  

(C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável ficará em disponibilidade, com 

remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 

seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

(D) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade. 

 

26) Ao servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato 

eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:  

 

I. tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 

distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 

II. investido no mandato de Prefeito, será afastado do 

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 

III. em qualquer caso que exija o afastamento para o 

exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 

será contado para todos os efeitos legais, inclusive 

para promoção por merecimento. 

IV. para efeito de benefício previdenciário, no caso de 

afastamento, os valores serão determinados como se 

no exercício estivesse. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 
 

27) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 
 

(A) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção. 

(B) o prazo de validade do concurso público será de até 

três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

(C) somente por lei específica poderá ser criada autarquia 

e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 

à lei ordinária, neste último caso, definir as áreas de 

sua atuação. 

(D) durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir 

cargo ou emprego, na carreira. 

 

28) Segundo o art. 31 da Constituição Federal de 1988, 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. A respeito disso, assinale 

a opção ERRADA. 
 

(A) 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. 

(B) 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. 

(C) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou 

órgãos de Contas Municipais. 

(D) 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. 

29) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 

dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

 

I. o total da despesa com a remuneração dos Vereadores 

não poderá ultrapassar o montante de dez por cento da 

receita do Município. 

II. inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, 

palavras e votos no exercício do mandato e dentro ou 

fora da circunscrição do Município. 

III. iniciativa popular de projetos de lei de interesse 

específico do Município, da cidade ou de bairros, 

através de manifestação de, pelo menos, três por cento 

do eleitorado. 

IV. cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II, III e IV 

(B) IV 

(C) I, II e III 

(D) I, II, III e IV 

 

30) Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios da Constituição Federal de 1988. A respeito 

disso, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Os Estados poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 

e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum. 

(B) São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas pela Constituição Federal de 1988. 

(C) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na 

forma da lei, vedada a edição de medida provisória 

para a sua regulamentação. 

(D) O número de Deputados à Assembleia Legislativa 

corresponderá ao triplo da representação do Estado na 

Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta 

e o, será acrescido de tantos quantos forem os 

Deputados Federais acima de dezesseis. 

 

 

 



 
 

 CARGO: 101 – ASSISTENTE DE PLENÁRIO                                                                                                 Página 9 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

31) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

 

I. aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 

do voto. 

II. ao sigilo da correspondência. 

III. à inviolabilidade do domicílio. 

IV. à incolumidade física do indivíduo. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

32) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 

administrativa civil e penal. A sanção administrativa 

será aplicada de acordo com a gravidade do abuso 

cometido e consistirá, EXCETO 

 

(A) destituição de função. 

(B) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 

cinco a cento e oitenta dias, com perda de vencimentos 

e vantagens. 

(C) demissão, a bem do serviço público. 

(D) prisão temporária. 

 

33) Segundo o que dispõe o art. 332 do Código Penal 

Brasileiro, solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou 

para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 

pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função, constitui o crime de: 

 

(A) Desacato. 

(B) Tráfico de influência. 

(C) Resistência. 

(D) Usurpação de função pública. 

 

34) O crime de sonegação de contribuição previdenciária 

consiste em suprimir ou reduzir contribuição social 

previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: 

 

I. omitir de folha de pagamento da empresa ou de 

documento de informações previsto pela legislação 

previdenciária segurados, empregado, empresário, 

trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 

equiparado que lhe prestem serviços. 

II. lançar mensalmente nos títulos próprios da 

contabilidade da empresa as quantias descontadas dos 

segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo 

tomador de serviços. 

III. omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros 

auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais 

fatos geradores de contribuições sociais 

previdenciárias. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

 

35) Segundo o disposto no art. 319 do Código Penal 

Brasileiro, retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal, caracteriza a tipificação penal da: 

 

(A) corrupção passiva. 

(B) prevaricação. 

(C) condescendência criminosa. 

(D) advocacia administrativa. 

 

36) Na definição de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, 

o Estado é uma pessoa jurídica territorial soberana, 

formada pelos elementos: 

 

(A) povo, território e cidadania. 

(B) povo, dignidade da pessoa humana e governo 

soberano. 

(C) democracia, território e governo soberano. 

(D) povo, território e governo soberano. 

 

 

37) Observe os itens a seguir relacionados ao Estado e à 

Administração Pública. 

 

I. A administração pública confunde-se com o próprio 

Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista 

do princípio da separação dos poderes, a exclusiva 

função administrativa. 

II. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do 

aparelho do Estado. 

III. Na sua acepção formal, entende-se governo como o 

conjunto de poderes e órgãos constitucionais. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) II e III 
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38) Segundo _____________________, o Direito 

Administrativo consiste no conjunto harmônico de 

princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e 

as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 

direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) Celso Antônio Bandeira de Melo. 

(B) Hely Lopes Meirelles. 

(C) Matheus Carvalho. 

(D) Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. 

 

39) Atos administrativos de gestão são: 

 

(A) todos aqueles que se destinam a dar andamento aos 

processos e papéis que tramitam pelas repartições 

públicas, preparando-os para a decisão de mérito a ser 

proferida pela autoridade competente; são atos de 

rotina interna, sem caráter vinculante e sem forma 

especial. 

(B) os que a Administração pratica sem usar de sua 

supremacia sobre os destinatários; ocorre nos atos 

puramente de administração dos bens e serviços 

públicos e nos negociais com os particulares, que não 

exigem coerção sobre os interessados. 

(C) todos aqueles que a Administração pratica usando de 

sua supremacia sobre o administrado ou servidor e lhes 

impõe obrigatório atendimento; são sempre 

unilaterais, expressando a vontade do Estado e seu 

poder de coerção. 

(D) aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e 

condições de sua realização. 

 

40) Atos administrativos que dependam de homologação, 

visto ou aprovação são exemplos de: 

 

(A) atos ordinatórios. 

(B) atos complexos. 

(C) atos simples.  

(D) atos compostos. 

 

 

 

 

 


