Câmara Municipal de Quilombo - SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
as 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta que não possui identificação.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a
identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto abaixo e responda a questão 01.
As mãos de Ediene
Ediene tem 16 anos, rosto redondo, trigueiro, índio e bonito das meninas do sertão nordestino.
Vaidosa, põe anéis nos dedos e pinta os lábios com batom. Mas Ediene é diferente. Jamais
abraçará, não namorará de mãos dadas e, se tiver filhos, não os aconchegará em seus braços
para dar-lhes o calor e o alimento dos seios de mãe. A razão é simples. Ediene não tem
braços. Ela os perdeu numa maromba, máquina do século passado, com dois cilindros de
metal que amassam barro para fazer telhas e tijolos numa olaria. Os dedos que enche de anéis
são os dos pés , com os quais escreve, desenha e passa batom nos lábios. Ediene ainda
menina, trabalhava na máquina infernal, quando se distraiu e seus braços voltaram ao barro.
Ela é uma das centenas de crianças mutiladas, todos os anos, trabalhando como gente grande
em troca de minguados cobres.
(Fonte: FRITZ UTZERI, Jornal do Brasil, Caderno B, 02/12/99).
01- Após a leitura do texto você deverá identificar qual foi o objetivo do escritor ao descrever
tão bem a menina Ediene.
a)
b)
c)
d)

Chamar a atenção para as deficiências que inúmeras crianças possuem.
Valorizar a vida no sertão nordestino.
Denunciar problemas sociais do país.
Despestar no leitor, simpatia pela menina Ediene.

02- Entende-se por polissemia:
a) Parte da gramática que estuda as palavras observadas isoladamente. É o estudo da
estrutura e formação das palavras, suas flexões e sua classificação.
b) Expressa sentimentos e emoções de formas variadas.
c) Conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma forma.
Consiste em uma palavra que apresenta vários significados.
d) Recursos de nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e
significativas.
03- O sujeito está incorreto exceto na alternativa:
a)
b)
c)
d)

Anoitecia silenciosamente. (Sujeito indeterminado).
Seriam quatro horas da tarde. (Oração sem sujeito).
Precisa-se de pessoas com boa vontade neste mundo. (Indeterminado).
Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. (Sujeito simples).

04- Assinale a alternativa em que o conjunto de palavras está escrito de acordo com a nova
ortografia.
a)
b)
c)
d)

Auto-avaliação / manda-chuva / co-autor.
Subumano / minissaia / malsucedido.
Hiperrequintado / malgovernado / microondas.
Pseudo-professor / anti-pedagógico / super-aquecimento.

05- Ao pré-visualizar a impressão de seu trabalho, Lucas, se deparou com a seguinte situação:
Se utilizasse o formato de 40 linhas por página, ele iria imprimir no total, 160 páginas. Porém,
com o objetivo de economizar na impressão do trabalho, ele resolveu mudar a formatação e
aumentar a quantidade de linhas por páginas. A nova formatação do trabalho permitiu que ele
utilizasse 50 linhas por página. É correto afirmar que Lucas deixou de imprimir:
a)
b)
c)
d)

20 páginas.
32 páginas.
34 páginas.
38 páginas.

06- Qual o resultado da expressão matemática abaixo:
[(

)
a)
b)
c)
d)

(

)]

– 1.
– 2.
1.
2.

07- Uma empresa deseja agilizar suas entregas. Para isso, aumentou seu quadro de
funcionários em mais dois entregadores. Com as novas contratações, o tempo médio para
cada entrega passou a ser de 25 minutos, constatando uma redução em 10 minutos no tempo
médio para entrega. Podemos afirmar que a quantidade de entregadores na empresa após as
contratações passou a ser:
a)
b)
c)
d)

4 entregadores.
5 entregadores.
7 entregadores.
12 entregadores.

08- Sobre a historia do Município de Quilombo-SC é correto afirmar:
(Fonte:www.camaraquilombo.sc.gov.br).

a) Que a criação do Município se deu em 19/10/1961, logo de sua instalação em
06/12/1961.
b) Que em 30 de janeiro de 1963, nesta Cidade de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
em conformidade com a Lei Orgânica dos Municípios, ás 15h, no edifício da Prefeitura
Municipal, e sob a presidência do Sr. Juiz Eleitoral da 78º Zona eleitoral de
Quilombo/SC, foram empossados os Vereadores da 1º Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores de Quilombo.
c) Que a 1º Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Quilombo, foi composta
por 7 (sete) vereadores eleitos em 15/11/1962 e diplomados: Primo Alberto Bodanese,
Francisco Rossetto, Hélio Antônio Farezin, Attilio Riedi, Jorge Gonçalves da Silva,
Eduvino Weirich e Alcides Ângelo Tecchio. Na ocasião, o Sr. Juiz Eleitoral designou ao
Sr. Hélio A. Farezin para secretariar os trabalhos da sessão de posse dos primeiros
vereadores.
d) Que atualmente o vereador André Vendruscolo é o presidente do Legislativo do
Município.

09- Sobre Santa Catarina analise as afirmações abaixo e responda:
I- A população de Santa Catarina estimada pelo IBGE em 2017 é de aproximadamente 6
milhões de habitantes.
II- O maior município do estado em área é Lages, enquanto o mais populoso é Joinville.
III- O menos populoso é Santiago do Sul, enquanto o menor em área é Lajeado Grande.
IV- Santa Catarina têm 295 municípios.
V- O estado de Santa Catarina foi dividido geograficamente em seis mesorregiões. Sendo elas
a Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, Sul Catarinense e
Vale do Itajaí.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e V estão incorretas.
Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, e III estão incorretas.

10- A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global, envolvendo a maioria das nações
do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares
opostas: os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100
milhões de militares mobilizados. Foi o conflito mais letal da história da humanidade,
resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Esse conflito durou de:
a)
b)
c)
d)

1929 a 1935.
1939 a 1945.
1940 a 1946.
1945 a 1951.

Conhecimentos Específicos
11- Das Funções da Câmara, Artigos 2º a 5º, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de emendas à Lei
Orgânica Municipal, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e
Resoluções sobre quaisquer matérias de competência do Município.
b) As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da
Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento
das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara,
sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
c) As funções de controle interno da Câmara implicam a vigilância dos negócios do
Executivo em geral, sob os prismas da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade, Eficiência e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas
sanatórias que se fizerem necessárias.
d) As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar os
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito quando tais agentes políticos cometem infrações
político- administrativas previstas na Legislação Federal aplicável.
12- Conforme artigo 13 em qual prazo o Vereador que não tomar posse na sessão prevista no
art. 11 deverá fazê-lo, do funcionamento ordinário da Câmara, salvo motivo justo aceito pela
Câmara Municipal e prestará compromisso individualmente utilizando a fórmula do art. 11 o
que poderá ser feito na Secretaria da Câmara.

a)
b)
c)
d)

De até 01 dia útil.
De até 03 dias.
De até 10 dias.
De até 15 dias.

13- DA FORMAÇÃO DA MESA E DE SUAS MODIFICAÇÕES, artigo 19, assinale a alternativa
correta:
a) A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente 1º Secretário
e 2º Secretário, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida somente uma recondução
para o mesmo cargo, sem intervalo.
b) A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente 1º Secretário
e 2º Secretário, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida recondução para o
mesmo cargo, sem intervalo.
c) A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente 1º Secretário
e 2º Secretário, com mandato de 2 (dois) anos, não sendo permitida recondução para o
mesmo cargo, sem intervalo.
d) A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente 1º Secretário
e 2º Secretário, com mandato de 1 (um) ano, não sendo permitida recondução para o
mesmo cargo, sem intervalo.
14- Conforme artigo 21, imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão, havendo
maioria absoluta dos membros da Câmara, para eleger os componentes da Mesa, que ficarão
automaticamente empossados. Sob a Presidência de qual Vereador:
a)
b)
c)
d)

Mais votado nas eleições.
O mais votado do Partido ou coligação que eleger o maior número de Vereadores.
O mais idoso do Partido ou coligação que eleger o maior número de Vereadores.
O mais idoso.

15- De acordo com o artigo 24, em caso de empate nas eleições para membro da Mesa,
proceder-se-á segundo escrutínio para desempate e, se o empate persistir, a terceiro
escrutínio, após o qual, se ainda não tiver havido definição, será proclamado vencedor:
a) O concorrente mais idoso.
b) Não deverá ser proclamado vencedor e o Presidente em Exercício deverá marcar nova
Sessão para eleição da mesa em até 03 dias úteis.
c) O concorrente mais votado nas eleições municipais.
d) Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.
16- As competências da Mesa Diretora estão estampadas nos incisos do artigo 32. Assinale a
alternativa a qual não é competência da Mesa Diretora descritas nos incisos do artigo 32:
a) Propor ao Plenário, projetos de lei complementar que criem, transformem e extingam
cargos, empregos ou funções do Executivo Municipal, bem como fixem as
correspondentes remunerações iniciais.
b) Propor as leis que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito, Vice Prefeito,
Vereadores e Secretários Municipais, na forma estabelecida na Lei Federal e na Lei
Orgânica Municipal.
c) Propor as resoluções e os decretos legislativos concessivos de licenças e afastamentos
ao Prefeito e aos Vereadores.
d) Elaborar e encaminhar no prazo legal, ao prefeito, após a aprovação pelo Plenário, a
proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída na proposta geral do
Município, prevalecendo, na hipótese da não aprovação pelo Plenário, a proposta
elaborada pela Mesa.

17- Conforme artigo 41, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de
quorum, o Presidente da Câmara somente poderá votar nas seguintes hipóteses: EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Quando for exigível o quorum de votação de 1/3 (um terço).
Em casos de desempate.
Quando da eleição ou destituição de membros da Mesa e das Comissões Permanentes.
Quando o escrutínio for secreto.

18- Assinale a alternativa a qual compreende ao número necessário de Vereadores para
subscreverem o requerimento, de acordo com o artigo 51, para se criar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
dirigido ao Presidente da Casa, independentemente de manifestação do Plenário, para
apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores:
a)
b)
c)
d)

Um único Vereador.
1/3 de Vereadores.
2/3 de Vereadores.
05 Vereadores.

19- De acordo com o Parágrafo Único do artigo 54, aprovada a redação final pela comissão
competente, o projeto de lei torna à mesa para ser encaminhada ao Poder Executivo, no prazo
de:
a)
b)
c)
d)

12 (doze) horas.
24 (vinte e quatro) horas.
48 (quarenta e oito) horas.
03 (três) dias úteis.

20- Conforme o §1º do artigo 70 qual o prazo para qualquer Comissão Permanente se
pronunciar, a contar da data do recebimento da matéria pelo seu Presidente, em se tratando de
proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, do processo de prestação de
contas do Município e quando se tratar de projeto de codificação.
a)
b)
c)
d)

03 dias.
08 dias.
15 dias.
24 dias.

21- De acordo com o artigo 120 o documento que se destina a regular as matérias de caráter
político ou administrativo, relativas a assuntos de economia interna da Câmara, como as
arroladas no artigo 45, inciso VI, é:
a) Decreto.
b) Portaria.
c) Projeto.
d) Resolução.
22- DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, artigo 139 - Recebida qualquer proposição
escrita, será encaminhada ao Presidente da Câmara, que determinará a sua tramitação:
a)
b)
c)
d)

Imediatamente na Primeira Sessão, observado o disposto neste capítulo.
No prazo máximo de 03 (três) dias, observado o disposto neste capítulo.
No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas observado o disposto neste capítulo.
No prazo máximo de uma Semana, observado o disposto neste capítulo.

23- De acordo com os incisos I, II e III do artigo 4º da Lei Orgânica de Quilombo – SC, os
símbolos do município são: EXCETO:
a)
b)
c)
d)

O Brasão.
A bandeira.
O escudo.
O hino.

24- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Quilombo são fundamentos da
administração pública municipal, direta, indireta e fundacional, exceto:
a)
b)
c)
d)

A delegação de competência.
Racionalização e produtividade.
Centralização.
Coordenação.

25- É de competência privativa do Município de Quilombo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Estabelecer as servidões administrativas necessárias aos seus serviços.
Instituir o sistema assistencial e previdenciário do município.
Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos.
Estimular a educação e a prática esportiva.

26- Em relação à Lei Orgânica do Município de Quilombo, assinale a alternativa incorreta:
a) O município pode celebrar convênio, consórcio e outros termos de ajuste com a união,
estados distrito federal e municípios.
b) A câmara municipal delibera, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia
interna e nos demais casos, de sua competência privativa, por decreto legislativo.
c) Cabe a câmara, conceder título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente
tenham prestado serviço ao município mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto
de no mínimo 3/4 de seus membros.
d) No caso de vaga ou de licença de vereador, o presidente convocará imediatamente o
suplente, que convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo
justo aceito pela câmara.
27- Assinale a alternativa que não compreende o processo Legislativo do Município de
Quilombo:
a)
b)
c)
d)

Instruções Normativas.
Decretos legislativos.
Medidas provisórias.
Leis delegadas.

28- São princípios da licitação, exceto:
a)
b)
c)
d)

Sigilo das propostas.
Julgamento objetivo.
Probidade administrativa.
Pessoalidade.

29- Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República assinale abaixo o
documento que é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente.
a)
b)
c)
d)

Ofício.
Aviso.
Memorando.
Exposição de Motivos.

30- O Windows possui alguns caracteres especiais, sendo que um deles é muito utilizado para
realização de pesquisas quando não sabemos exatamente o nome do arquivo que estamos a
procurar. Assinale abaixo a representação simbólica desse caractere:
a)
b)
c)
d)

%.
&.
*.
/.

