CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: ASSESSOR LEGISLATIVO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com questões objetivas, sem repetição ou falha.
b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
2.

7.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃORESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta
cor preta ou azul.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-RESPOSTA
SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas alternativas que só uma responde, adequadamente, ao quesito
proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

8.

SERÁ ELIMINADO do CERTAME PÚBLICO o candidato que:

a)

Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

3.
4.

5.
6.

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA.
9.

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7.
Catar: perfil do país-sede da Copa de 2022.
Outrora um dos países mais pobres do Golfo Pérsico, o
Catar é hoje um dos emirados mais ricos da região graças
às suas reservas de petróleo e gás. Estas últimas estão
entre as três maiores do mundo, atrás apenas da Rússia e
do Irã.
O dinheiro do petróleo financia um Estado social
abrangente, com inúmeros serviços gratuitos ou
fortemente subsidiados, mas há inúmeras denúncias
sobre o emprego de mão-de-obra estrangeira em
condições análogas à escravidão. Até 2016, vigorava no
emirado um sistema conhecido como kafala, que impedia
os trabalhadores de mudar de emprego ou mesmo sair
do país sem a permissão do seu empregador, segundo a
Anistia Internacional.
Uma análise do jornal britânico Guardian indicou que
mais de 6,5 mil trabalhadores estrangeiros haviam
morrido durante a construção de novos hotéis, estádios e
infraestrutura relacionados à Copa do Mundo, até
dezembro de 2020 - em dez anos desde que o país
ganhou o direito de sediar a Copa.
[...]
O Catar é governado pelo emir Hamad al-Thani, que
substituiu o pai em uma transferência de poder pacífica
em junho de 2013.
Como seu pai, Hamad al-Thani foi educado na Inglaterra:
frequentou a escola Sherborne em Dorset e Sandhurst, a
academia militar britânica.
Suas prioridades de governo são a diversificação da
economia e o investimento na infraestrutura nacional,
mas na prática a sua administração tem sido marcada por
tensões regionais e o bloqueio de quatro anos liderado
pela Arábia Saudita.
A influente emissora de televisão pan-árabe Al-Jazeera,
que é controlada pelo governo, elevou a presença do
Catar na mídia internacional. Mas no plano interno a AlJazeera, assim como o resto da mídia nacional, evita fazer
críticas ao Estado e ao governo.
O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, embora as autoridades censurem conteúdos
pornográficos ou considerados ofensivos ao islã.
[...]
https://www.bbc.com

1. O texto lido deve ser classificado como
predominantemente:
a) argumentativo.
b) expositivo.
c) publicitário.
d) injuntivo.
_______________________________________________
2. “[...] que substituiu o pai em uma transferência de
poder pacífica em junho de 2013.” 4º§
A palavra que apresenta sentido diferente do termo
destacado na frase acima é:
a) plácido.
b) aplacado.
c) bonançoso.
d) pávido.
_______________________________________________
3. “O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, embora as autoridades censurem [...].” 8º§
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra
destacada nesse trecho altera seu sentido.
a) O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, ainda que as autoridades censurem [...]
b) O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, contanto que as autoridades censurem [...]
c) O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, mesmo que as autoridades censurem [...]
d) O nível de utilização da internet no Catar é muito
elevado, conquanto as autoridades censurem [...]
_______________________________________________
4. Assinale a opção em que a substituição sugerida para
o termo destacado na frase, com as devidas adaptações,
provoca erro gramatical ou incoerência textual.
a) [...] o Catar é hoje um dos emirados mais ricos [...]
1º§ = região governada por um emir.
b) [...] mas há inúmeras denúncias [...].” 2º§ = contudo
c) “Outrora um dos países mais pobres [...].” 1º§ =
Noutro tempo
d) “[...] condições análogas à escravidão [...].” 2º§ = à
serviço escravo
_______________________________________________
5. O verbo sublinhado que apresenta sentido de ação
passada não concluída é:
a) “Até 2016, vigorava no emirado um sistema
conhecido como kafala [...].” 2º§

b) “[...] em dez anos desde que o país ganhou o direito
de sediar a Copa.” 3º§
c) “[...] que substituiu o pai em uma transferência de
poder pacífica em junho de 2013.” 4º§
d) “O dinheiro do petróleo financia um Estado social
abrangente, com inúmeros serviços [...].” 2º§
_______________________________________________
6. “A influente emissora de televisão pan-árabe AlJazeera, que é controlada pelo governo, elevou a
presença do Catar na mídia internacional.” 7º§

10. Marque a opção em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
a) mecher – enxergar – picina – descanso.
b) empecilho – privilégio – discussão – vantagem.
c) extravazar - elucidar – geada – rúbrica.
d) pesquisar – gasoso – quizer – analisar.
_______________________________________________
11. Assinale a alternativa na qual o emprego dos porquês
esteja CORRETO.

O emprego das vírgulas, nesse período do texto, justificase em função de que:

a) As ruas estão fechadas por que o calçamento será
trocado.

a) é obrigatório o emprego de vírgulas separando
orações coordenadas assindéticas.

b) Queria saber porque ela ainda não está aqui.

b) é obrigatório o emprego de vírgulas separando
oração principal e oração substantiva.
c) o período é composto por oração principal e
subordinada adjetiva explicativa.
d) o período é composto por oração principal e
subordinada adverbial conformativa.
_______________________________________________
7. Exerce a mesma função sintática de “um Estado
social abrangente”, no segundo parágrafo, a expressão:
a) “uma análise do jornal britânico” 3º§
b) “do seu empregador” 2º§
c) “em uma transferência de poder” 4º§
d) “conteúdos pornográficos” 8º§
_______________________________________________

c) Será que minha redação não foi corrigida porque a
professora não entendeu minha letra?
d) Qual é o por que desse estranhamento todo?
_______________________________________________
12. No período “Os alunos QUE continuarem seus
estudos nesta escola terão desconto de 10% nas
mensalidades”, o termo “QUE”, no contexto em que foi
empregado, é:
a) um pronome relativo
b) uma conjunção subordinativa integrante
c) uma conjunção coordenativa explicativa
d) uma conjunção adverbial consecutiva
_______________________________________________
13. Observe o trecho que segue:
“Saiba que o CHORO só durará uma noite”

8. Em qual alternativa a concordância verbal está de
acordo com o padrão culto da língua portuguesa?

A palavra em destaque foi formada pelo seguinte
processo de formação de palavras:

a)
b)
c)
d)

a) Palavra Primitiva
b) Derivação Imprópria
c) Derivação Parassintética
d) Derivação Regressiva
_______________________________________________

A maioria dos jornalistas aprovou a ideia.
Haviam torcedores de variados lugares no estádio.
Precisam-se de guias em pontos turísticos do Catar.
A atitude dos torcedores daquele país comoveram os
jornalistas.
______________________________________________
9. Assinale a alternativa em que a dupla construção
destacada na frase está correta.
a) Conheço o técnico/os técnicos americano e francês.
b) O time perdeu bastante/bastantes oportunidades
para marcar.
c) O hotel oferece atendimento e localização
perfeita/perfeitos.
d) Em certas situações, é necessário/necessária
paciência.
_______________________________________________

14. Em qual frase as normas de concordância verbal,
levando em consideração o padrão da norma culta, estão
completamente observadas?
a) Vende-se carros esportivos e antigos.
b) Os Emirados Árabes Unidos passará por uma crise
financeira sem precedentes.
c) Precisa-se de professores que falem dois idiomas.
d) Devem haver outras formas de falar sobre o assunto.
_______________________________________________
15. No trecho “Pareceu-me QUE ELE NÃO TINHA
ENTENDIDO O ASSUNTO”, a oração em destaque é
classificada como

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
b) Oração Subordinada Substantiva Predicativa
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
d) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
_______________________________________________
RACIOCÍNIO LÓGICO
16. Considere a matriz A3x2 , de tal forma que os termos

aij (sendo:

i representa o número de colunas e j

representa o número de linhas)são dados pela lei de
formação:
quando i=j, tem-se aij = 0
quando i # j, tem-se aij = -1
Então a soma dos termos a32 , a33 e a34 será dada por:
a) -1
b) -2
c) 0
d) 2
_______________________________________________
17. Guilherme é dono de um supermercado e fez uma
pesquisa de preferência entre duas marcas de um
determinado produto entre seus clientes. Após
entrevistar 600 clientes, forma obtidos os seguintes
resultados:

19. Carlos é professor de matemática e propôs o
seguinte problema para seus alunos:
“Uma determinada progressão aritmética de razão igual
a 4 começa com o número 12. Qual será o seu 51º
termo?
a) 200
b) 212
c) 216
d) 604
_______________________________________________
20. Em um determinado auditório há 4 portas. Uma
pessoa resolveu sair por uma porta diferente da que
utilizou para entrar. Dessa forma, qual é o número de
possibilidades diferentes que essa pessoa terá para
entrar e sair desse auditório?
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
_______________________________________________
INFORMÁTICA
21. Em qual guia, do editor de texto MS-Word versão
mais recente, é possível encontrar o grupo representado
na imagem abaixo?

Marca A: 440 clientes.
Marca B: 120 clientes.
Nenhuma das marcas: 80 clientes.
Dessa forma, o número de clientes que gostam de ambas
as marcas citadas é:
a) 20
b) 40
c) 60
d) 80
_______________________________________________
18. Sofia é apaixonada por livros e possui uma grande
estante em seu quarto. Em uma determinada prateleira
há 8 livros: 5 de romance e 3 de fantasia. Para organizar
esses livros, Sofia opta por colocar juntos os livros que
pertencem ao mesmo gênero. Desse modo, qual é o
número de maneiras diferentes que ela poderá
reorganizar seus livros nessa prateleira.
a) 120
b) 240
c) 720
d) 1440
_______________________________________________

a) Revisão.
b) Design.
c) Inserir.
d) Exibir.
_______________________________________________
22. Para que o usuário do MS-Word divida a janela de
um documento, qual atalho pode ser utilizado?
a) Shift + F2.
b) Ctrl + Z.
c) Alt + Shift + C.
d) Ctrl + Alt + S.
_______________________________________________
23. Sobre o ícone abaixo é correto afirmar que:

a) permite a escolha do espaçamento entre as linhas do
texto ou entre parágrafos.
b) alinha o texto uniformemente entre as margens
esquerda e direita.
c) permite a aplicação de uma cor de fundo no
parágrafo onde o cursor está posicionado.
d) centraliza o conteúdo na página.
_______________________________________________

assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as
seguintes atribuições, EXCETO:

24. O MS-Word NÃO permite que o usuário salve os
arquivos na extensão:

c) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os seus serviços públicos.

a) .dotx.
b) .odt.
c) .xps.
d) .xlw.
_______________________________________________

d) sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais e
estaduais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua
utilização.
_______________________________________________

25. Assinale a alternativa que corresponda ao atalho que
abra o Menu Iniciar, no sistema operacional Windows.
a) Ctrl + Esc.
b) F10.
c) Ctrl + Shift + Esc.
d) Alt + Tab.
_______________________________________________
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
26. As questões 26 a 35 se referem ao disposto na Lei
Orgânica do Município de Socorro.
Analise as afirmativas.
O Município de Socorro é uma unidade do território do
Estado de São Paulo, com personalidade jurídica de
direito público interno e autonomia, nos termos
assegurados pela Constituição Federal. São objetivos
fundamentais do Município:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento do Município;
III – erradicar a pobreza e a marginalidade;
IV – reduzir as desigualdades sociais;
V – promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, cor, sexo, religião e quaisquer outras formas de
discriminação;
VI – garantir a efetivação exclusiva dos direitos sociais.
Estão corretas as afirmativas.
a) I, II, III, IV, V e VI.
b) I, II, III, IV e V, apenas.
c) III, IV, V e VI, apenas.
d) I, II, IV e V, apenas.
_______________________________________________
27. Ao Município de Socorro compete dispor sobre

a) elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a
despesa, com base em planejamento adequado.
b) instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
fixar e cobrar preços.

28. Analise as afirmativas.
Ao Município de Socorro compete, em comum com a
União, com os Estados e com o Distrito Federal,
observadas as normas de cooperação fixadas na lei
complementar:
I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
Instituições Democráticas e conservar o Patrimônio
Público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico e cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
Estão corretas as afirmativas.
a) I, II, III, IV, V e VI.
b) I, II, III, IV e V, apenas.
c) III, IV, V e VI, apenas.
d) I, II, IV e V, apenas.
_______________________________________________
29. Á Câmara compete, privativamente, as seguintes
atribuições, EXCETO:
a) Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos
referentes à administração.
b) Aprovar o Plano Diretor Urbano e o Plano Municipal
de Desenvolvimento Rural Integrado.

c) Criar conselhos políticos, técnicos ou mistos que
emitirão pareceres às comissões permanentes e aos
Vereadores antes da votação.

b) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto
favorável da maioria simples dos membros da
Câmara Municipal.

d) Zelar pela preservação de sua competência
administrativa, sustando os atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.
_______________________________________________

c) As leis que dispõem sobre alienação de bens imóveis
e autorização para a obtenção de empréstimos de
órgãos particulares e públicos exigem, para sua
aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara.

30. Cabe a Câmara, com a sanção do Prefeito, EXCETO:

d) A votação e a discussão da matéria constante da
ordem do dia só poderão ser efetuadas com a
presença da maioria absoluta dos membros da
Câmara Municipal.
_______________________________________________

a) Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive
suplementando a legislação federal e estadual.
b) Legislar sobre tributos municipais, bem como
autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de
dívidas.
c) conceder título de cidadão honorário a pessoas que
reconhecidamente tenham prestado serviços ao
município, mediante decreto legislativo, aprovado
pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus
membros.
d) Votar o orçamento anual e o plurianual de
investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, bem
como autorizar aberturas de créditos suplementares
e especiais.
_______________________________________________
31. Analise as afirmativas. O processo legislativo
compreende:
I – emendas à Lei Orgânica do Município;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – decretos legislativos;
V – resoluções.
Estão corretas as afirmativas.
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, III e IV, apenas.
c) III, IV e V, apenas.
d) I, II, IV e V, apenas.
_______________________________________________

33. Sobre a Fiscalização Contábil, Financeira
Orçamentária, Operacional e Patrimonial, marque a
alternativa INCORRETA.
a) 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.
b) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Município e das
entidades da administração direita e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pela Câmara e pela Prefeitura Municipal mediante
controle interno e pelo sistema de controle externo
de cada Poder.
c) Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade
pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelo
quais o Município responda ou que em nome desta
assuma obrigações de natureza pecuniária.
d) As contas do Município ficarão à disposição dos
cidadãos durante 60 (sessenta) dias, a partir de 15
(quinze) de abril de cada exercício, no horário de
funcionamento da Câmara Municipal, em local de
fácil acesso ao público.
______________________________________________
34. Analise as afirmativas.

32. As Leis Complementares e suas alterações exigem,
para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara. Marque a alternativa
INCORRETA.

I.
A administração municipal compreende:
administração direta, Secretarias ou órgãos equiparados
e administração indireta ou fundacional, entidades
dotadas de personalidade jurídica própria.

a) A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe exclusivamente ao Presidente da Câmara e aos
cidadãos, observado o disposto em lei.

II.
A realização de obras públicas municipais deverá
estar adequada às diretrizes do Plano Diretor Urbano e
do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Integrado.
III.

Constituem bens municipais todas as coisas

móveis, diretos e ações que, a qualquer título, pertencem
ao Município.
IV.
O município estabelecerá em lei o regime jurídico
de seus servidores, atendendo às disposições, aos
princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela
Constituição Federal.
Estão corretas as afirmativas.
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) III e IV apenas.
_______________________________________________
35. Compete ao Município instituir os seguintes tributos,
EXCETO:
a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana.
b) Imposto sobre a propriedade de motores
automotores.
c) Imposto sobre a Transmissão "Inter-Vivos", a
qualquer título por ato oneroso.
d) Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis
Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel, Gás de
Cozinha e Querosene.
_______________________________________________
36. As questões 36 a 40 se referem ao disposto na
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de
Socorro

Município e compõe-se de vereadores eleitos nas
condições e termos da legislação vigente. Marque a
alternativa INCORRETA.
a) A legislatura compreenderá quatro sessões
legislativas, com início cada uma em 1° de janeiro e
término em 31 de dezembro de cada ano.
b) Serão considerados como de recesso legislativo os
períodos de 16 de dezembro a 31 de janeiro de cada
ano.
c) A sessão legislativa poderá ser interrompida sem a
aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.
d) Na sede da Câmara não se realizarão atividades
estranhas às suas finalidades, sem prévia autorização
da Presidência.
_______________________________________________
38. Analise as afirmativas. São deveres do vereador,
além de outros previstos na legislação vigente:
I.

II.

III.
IV.

A Câmara Municipal tem funções legislativas, exerce
atribuições de fiscalização externa, financeira e
orçamentária, de controle e assessoramento dos Atos do
Executivo e pratica atos de administração interna.
Marque a alternativa INCORRETA.
a) A função legislativa consiste em deliberar por meio
de leis, de decretos legislativos e de resolução sobre
todas as matérias de competência do Município,
respeitadas as reservas constitucionais da União e do
Estado.

V.

respeitar, defender e cumprir as Constituições
Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e
demais leis;
agir com respeito ao Executivo e ao Legislativo,
colaborando para o bom desempenho de cada
um desses Poderes;
ser titular de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.
usar de suas prerrogativas exclusivamente para
atender ao interesse público;
obedecer às normas regimentais.

Estão corretas as afirmativas.
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, III e IV, apenas.
c) I, II, IV e V, apenas.
d) III, IV e V, apenas.
_______________________________________________

b) A função de controle é de caráter político
administrativo e se exerce sobre o Prefeito e seus
Auxiliares Diretos, Mesa do Legislativo e Vereadores e
Agentes Administrativos sujeitos à ação hierárquica.

39. Complete a lacuna
O vereador membro de Comissão Permanente que deixar
de comparecer às suas reuniões, sem motivo justificado,
sofrerá a cada falta o desconto de ________________
nos subsídios devidos no mês respectivo.

c) A função de assessoramento consiste em sugerir
medidas de interesse público ao Executivo.

Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna acima:

d) A função administrativa é restrita à sua organização
interna, à regulamentação de seu funcionalismo e à
estrutura e direção de seus serviços auxiliares.
_______________________________________________
37. A Câmara Municipal é o órgão legislativo do

a) 5% (cinco por cento)
b) 10% (dez por cento)
c) 15% (quinze por cento)
d) 20% (vinte por cento)
_______________________________________________

40. É o órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião de vereadores em
exercício em local e forma estabelecidos neste regimento
e número de conformidade com a Lei Orgânica do
Município:
a) Comissão
b) Departamentos de Serviços Internos
c) Mesa
d) Plenário
_______________________________________________
BOA SORTE.

