Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PROVA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS

A

Analista Legislativo
Confira se este Caderno destina-se ao Cargo para o qual você está inscrito.
Após a autorização do Fiscal, confira se este Caderno contém 50 (cinquenta) questões numeradas de 01 a 50.
Verifique se todas as páginas estão com a numeração correta.

INSTRUÇÕES

1

Você receberá 1 (um) Cartão-Resposta. Confira seu nome, número de inscrição e cargo para o qual você
está inscrito e assine, à caneta, APENAS NO LOCAL DETERMINADO.
TENHA MUITO CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA, POIS NÃO SERÁ FORNECIDA UMA 2ª VIA.

2

VOCÊ RECEBEU A PROVA “A”. MARQUE NO CARTÃO-RESPOSTA CONFORME A IMAGEM
ABAIXO. SE ESTA MARCAÇÃO NÃO FOR FEITA, SEU CARTÃO NÃO SERÁ CORRIGIDO.

A
3

B

Você só deverá marcar o Cartão-Resposta, quando tiver certeza da opção escolhida para cada questão.
Ao marcar o Cartão-Resposta, utilize caneta azul ou preta e preencha o Cartão conforme o modelo a
seguir.

A

B

C

D

4

Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) opções classificadas com as letras (A), (B), (C)
e (D). Apenas uma responde corretamente à pergunta. A marcação de mais de uma opção anula a
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ASSINALADAS ESTEJA CORRETA.

5

Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve, pelo menos, os 30 (trinta) minutos finais
para marcar seu Cartão-Resposta.

6

Somente será autorizada a saída dos primeiros candidatos após decorridos 90 (noventa) minutos do início
da prova.

7

Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até que todos concluam a prova, ou termine o tempo
de duração da mesma, e deverão retirar-se juntos.

8

Para qualquer tipo de rascunho é permitida apenas a utilização das folhas deste caderno.

9

Quando terminar, entregue ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.

10

Você NÃO poderá levar este Caderno de Questões.

AMANHÃ, DIA 01/08, APÓS AS 14H, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA FUNRIO (www.funrio.org.br),
O GABARITO E O CADERNO DE QUESTÕES.
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Língua Portuguesa

Quando no futuro eles olharem para nós
Vivemos numa época assustadora, em que é difícil imaginar os seres humanos
como criaturas racionais. Onde quer que estejamos, deparamo-nos com a brutalidade e a
estupidez, a tal ponto que nada mais há para se ver: retornamos ao barbarismo, processo
que somos incapazes de deter. Contudo, embora isso seja real, creio que se deu um
agravamento generalizado; e, exatamente porque as coisas estão tão assustadoras,
ficamos paralisados, e não percebemos – ou, se percebemos, não lhes damos a devida
atenção – as forças igualmente poderosas que existem do outro lado: a razão, a sanidade e
a civilidade.
Creio que, quando a futura humanidade olhar para o nosso tempo, ficará
espantada, particularmente, com o fato de que nos conhecemos mais agora do que nossos
ancestrais se conheciam. Mas muito pouco do que sabemos foi posto em prática. Houve
uma explosão de informações a nosso respeito, informações resultantes da capacidade
ainda infantil da humanidade de se observar objetivamente. Isso diz respeito aos nossos
padrões de comportamento. As ciências em questão são às vezes chamadas de ciências do
comportamento e estudam como nos comportamos como indivíduos e em grupo, e não
como imaginamos que nos comportamos e, agimos. Estudam nosso comportamento da
mesma maneira que estudamos, imparcialmente, o comportamento de outras espécies.
Essas ciências sociais ou comportamentais são precisamente o resultado de nossa
capacidade de agirmos de maneira imparcial em relação a nós mesmos. Uma enorme
gama de novas informações é obtida através de universidades, institutos de pesquisa e
talentosos diletantes. Entretanto, nossa maneira de nos governarmos não se modificou.
Nossa mão esquerda não sabe – não quer saber – o que faz a direita.
Creio que essa seja a coisa mais extraordinária que há para ser estudada a nosso
respeito, como espécie. E a humanidade do futuro irá se admirar disso, assim como nos
admiramos da cegueira e da inflexibilidade de nossos ancestrais.
LESSING, Doris. Prisões que escolhemos para viver. Trad. Jacqueline K. G. Gama. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1996. Adaptado

Questão 01
De acordo com a autora do texto lido, os seres humanos passaram a ignorar posturas civilizadas e se comportar
como bárbaros, devido
(A) ao excesso de informações obtidas pelas ciências sociais.
(B) a mudanças profundas no modo de governabilidade da humanidade.
(C) à paralisia da ação diante do excesso de brutalidade e estupidez.
(D) à inflexibilidade de comportamento e cegueira dos ancestrais.

Questão 02
A visão da autora, neste texto, sobre o modo de comportamento dos seres humanos, na época atual, pode ser
qualificada como
(A) utópica, porque admite o olhar curioso da futura humanidade para o nosso tempo.
(B) pessimista, porque não vê solução para o barbarismo dominante no mundo.
(C) diletante, porque não apresenta argumentos bem fundamentados para a defesa de sua tese.
(D) ingênua, porque transfere para o futuro da humanidade a solução dos problemas do presente.
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Questão 03
Considerando-se, no contexto do texto lido, o trecho Nossa mão esquerda não sabe não quer saber o que faz a direita,
é correto afirmar que, nele, a autora se utiliza de
(A) linguagem figurada para mostrar que não aplicamos os conhecimentos conquistados pelas ciências
sociais.
(B) um recurso metonímico para ilustrar a falta de integração dos dois lados do cérebro humano.
(C) uma paráfrase bíblica para apresentar a cisão do comportamento humano entre o Bem e o Mal.
(D) recurso da personificação para destacar a importância do trabalho com as mãos para a evolução da
humanidade.

Questão 04
Segundo a autora, o olhar da futura humanidade para o nosso tempo será marcado pelo espanto diante da
barbárie imperante, porque constatará que
(A) apesar da ampliação de conhecimentos sobre o comportamento humano, não aplicamos essas descobertas
em benefício próprio.
(B) as informações da ciência a respeito de nossos padrões de comportamento foram tratadas subjetivamente.
(C) nos mantivemos infantilizados apesar de sermos racionais, civilizados e cientificamente avançados.
(D) as universidades e os institutos de pesquisa não produziram resultados imparciais sobre o comportamento
da espécie humana.

Questão 05
Em Contudo, embora isso seja real, creio que se deu um agravamento generalizado; e, exatamente porque as coisas estão
tão assustadoras, ficamos paralisados[...], a conjunção embora e o advérbio tão estabelecem, nesse enunciado,
relações de sentido, respectivamente, de
(A) causa e consequência.
(B) concessão e intensidade.
(C) restrição e quantidade.
(D) oposição e comparação.

Questão 06
Assinale a alternativa em que a reescritura do seguinte período retirado do texto lido mantém a clareza de
sentido e a correção sintática.
Creio que, quando a futura humanidade olhar para o nosso tempo, ficará espantada, particularmente, com o
fato de que nos conhecemos mais agora do que nossos ancestrais se conheciam.
(A) Ficará espantada, quando olhar para o nosso tempo a humanidade com o fato de que nos conhecemos mais
agora do que nossos ancestrais, creio que particularmente se conheciam.
(B) Quando a futura humanidade, creio que, olhar para o nosso tempo, particularmente, com o fato de que nos
conhecemos mais do que nossos ancestrais se conheciam, ficará espantada.
(C) Particularmente, conhecemo-nos mais agora do que nossos ancestrais se conheciam, mas creio que a futura
humanidade quando olhar para o nosso tempo ficará espantada.
(D) Quando a futura humanidade olhar para o nosso tempo, creio que ficará particularmente espantada com o
fato de que nos conhecemos mais agora do que nossos ancestrais se conheciam.
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Questão 07
Sobre as ciências sociais ou comportamentais, a autora afirma que estudam nosso comportamento da mesma
maneira que estudamos, imparcialmente, o comportamento de outras espécies.
Sendo assim, pode-se afirmar que esse estudo ocorre de forma
(A) única e sem igual.
(B) comparativa e genérica.
(C) genérica e sem igual
(D) objetiva e justa.

Questão 08
As ciências em questão são às vezes chamadas de ciências do comportamento [...]
Diferentemente desse fragmento, o acento grave empregado na expressão “às vezes” não ocorreria no caso a
seguir.
(A) As vezes, é difícil imaginar o ser humano como racional.
(B) Não é possível que as vezes pensemos assim.
(C) As vezes em que imaginei isso me apavorei.
(D) Espero que as vezes sejamos capazes de estudar mais

Questão 09
No fragmento Nossa mão esquerda não sabe [...], a palavra esquerda assume, morfologicamente, um valor
(A) adjetivo.
(B) substantivo.
(C) adverbial.
(D) verbal.

Questão 10
Estudam nosso comportamento da mesma maneira que estudamos, imparcialmente, o comportamento de outras espécies.
O advérbio em destaque, nesse período, estabelece uma relação sintática com o seguinte termo:
(A) maneira.
(B) espécies.
(C) estudamos.
(D) comportamento.
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Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu

Questão 11
De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de
1992), o processo disciplinar poderá ser revisto na seguinte situação:
(A) somente a pedido do servidor, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
(B) a pedido do servidor ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de
justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
(C) a pedido do servidor ou de ofício, somente quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis
de justificar a inocência do punido.
(D) a pedido do servidor ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de
justificar a inocência do punido e a inadequação da penalidade aplicada.

Questão 12
A nomeação de acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de
dezembro de 1992) se dará em caráter
(A) temporário, para cargos de confiança, de livre exoneração.
(B) efetivo, para cargos de confiança, de livre exoneração.
(C) efetivo, somente para cargos de livre exoneração.
(D) temporário, apenas para cargos de confiança.

Questão 13
No que se refere ao adicional de periculosidade e insalubridade, previsto no Estatuto dos Funcionários do
Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de 1992), é INCORRETO afirmar que
(A) haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos,
insalubres ou perigosos.
(B) serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, na concessão desses adicionais.
(C) o direito a esse adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua
concessão.
(D) os funcionários que trabalhem com eventualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radiativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.

Questão 14
De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei 2378 de 29 de dezembro de
1992), NÃO se concederá licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo, se afastar do cargo em
virtude de
(A) licença para acompanhar filho.
(B) licença para tratamento de sua saúde.
(C) licença para tratar de interesses particulares.
(D) condenação e pena restritiva de direitos por sentença definitiva.
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Questão 15
Além das ausências ao serviço previstas no Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº
2378 de 29 de dezembro de 1992), são considerados como de efetivo exercício os seguintes afastamentos,
EXCETO em caso de
(A) júri e outros serviços obrigatórios por lei.
(B) licença para desempenho de mandato classista, inclusive para efeito de promoção por merecimento.
(C) participação em programa de treinamento regularmente instituído.
(D) missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu

Questão 16
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, ao Município compete, privativamente,
(A) cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências,
incluídos os idosos.
(B) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos.
(C) regulamentar a utilização das vias, logradouros públicos e áreas de uso comum do povo e seus subsolos
por concessionárias e permissionárias de serviços públicos.
(D) suplementar a legislação federal e estadual no que diz respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptálas à realidade e às necessidades locais.

Questão 17
As deliberações da Câmara Legislativa, quando tratar de autorização para instrução de processo contra o
Prefeito e o Vice-Prefeito, dar-se-ão pelo
(A) plenário em voto aberto ou secreto, à escolha do Presidente da Câmara.
(B) Presidente da Câmara em voto secreto.
(C) plenário em voto secreto.
(D) plenário em voto aberto.

Questão 18
Conforme a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, o vereador perderá o mandato por
(A) extinção, quando o declarar a Justiça eleitoral.
(B) cassação, quando perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
(C) extinção, quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
(D) cassação, quando assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a
posse em virtude de concurso público.

Questão 19
Na Câmara Municipal, a sessão legislativa extraordinária
(A) somente será aberta com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Casa.
(B) não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária.
(C) será convocada por qualquer dos vereadores.
(D) somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada.
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU / CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
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Questão 20
Analise estas assertivas.
I. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
município especialmente sobre isenção e anistia em matéria tributária, bem como remissão de dívidas.
II. Perderá o mandato o Vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar
ou atentatório às instituições vigentes.
III. É de iniciativa exclusiva do Prefeito a lei que disponha sobre autorização para a abertura de créditos
suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da
Câmara.
IV. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da
Câmara, que produza efeitos externos, não dependendo, porém, de sanção do Prefeito.
Logo, estão CORRETAS as seguintes assertivas:
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) somente I e II.
(D) II, III e IV.

Regimento Interno da Câmara de Nova Iguaçu

Questão 21
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, sobre as suas funções, é
INCORRETO afirmar que
(A) a função administrativa é restrita à sua organização interna somente à regulamentação de seu
funcionalismo.
(B) a função legislativa consiste em deliberar, por meio de emendas à Lei Orgânica, Leis, Decretos Legislativos
e Resoluções, sobre todas as matérias de competência do Município.
(C) a função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o Prefeito, os Secretários
Municipais, a Mesa do Legislativo e os Vereadores, mas não se exerce sobre os agentes administrativos,
sujeitos à ação hierárquica.
(D) a Câmara Municipal se compõe de Vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente e tem
sua sede nesta cidade.

Questão 22
Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos, assegurado o
direito de ampla defesa, mediante
(A) projeto de resolução aprovado por maioria simples, dos membros da Câmara.
(B) processo de destituição aprovado por dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara.
(C) projeto de resolução aprovado por dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara.
(D) processo de destituição aprovado por maioria simples, no mínimo, dos membros da Câmara.
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Questão 23
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, é INCORRETO afirmar que o
Plenário deliberará por maioria
(A) absoluta sobre matéria tributária.
(B) absoluta sobre emendas à Lei Orgânica.
(C) qualificada sobre destituição dos membros da mesa.
(D) absoluta sobre concessão de serviços públicos.

Questão 24
Prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu que as Comissões permanentes serão
compostas, cada uma de
(A) três membros efetivos nomeados pelo presidente da Câmara, por um período de dois anos.
(B) quatro membros efetivos nomeados pelo vice-presidente da Câmara, por um período de dois anos.
(C) três membros efetivos nomeados pelo presidente da Câmara, por um período de quatro anos.
(D) três membros efetivos nomeados pelo vice-presidente da Câmara, por um período de quatro anos.

Questão 25
Analise as assertivas a seguir.
I. As sessões da Câmara terão a duração máxima de 3 (três) horas, podendo ser prorrogadas por deliberação
do Presidente ou a requerimento verbal de qualquer Vereador, aprovado pelo Plenário.
II. A suspensão da sessão para permitir, quando for o caso, que a Comissão Permanente possa apresentar
parecer verbal ou escrito, não poderá exceder a 10 (dez) minutos.
III. A sessão será encerrada antes da hora regimental para recepcionar visitantes ilustres.
Assim, a alternativa que contempla a(s) assertiva(s) CORRETA(S) é a seguinte:
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D) I, somente.
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Noções de Informática

Questão 26
No sistema operacional Linux, os arquivos que pertencem à pasta . /etc tratam de
(A) dispositivos de hardware ligados à placa mãe.
(B) temporalidades de texto.
(C) diretórios pessoais dos usuários.
(D) configurações do sistema.

Questão 27
Quando um usuário quer desfazer uma operação no MS Word 2010, as teclas de atalho utilizadas para isso são
CTRL mais
(A) E.
(B) Z.
(C) M.
(D) F.

Questão 28
O protocolo utilizado nos navegadores da internet para transmissão dos hipertextos é o
(A) BCP.
(B) RARP.
(C) HTTP.
(D) SNMP.

Questão 29
Para abrir uma nova guia no Google Chrome, as teclas de atalho usadas são CTRL mais
(A) J.
(B) T.
(C) N.
(D) P.

Questão 30
A execução da função MOD em uma planilha do MS Excel 2013 retorna
(A) o resto da divisão de um número por um divisor.
(B) o valor mais repetido entre as células marcadas.
(C) a matriz de valores repetidos a partir de outra função.
(D) as alterações feitas em uma cadeia de caracteres.
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Conhecimentos Específicos

Questão 31
A Constituição Federal poderá ser emendada, mediante proposta de(o)
(A) prefeito de município com população superior a vinte mil habitantes.
(B) Procurador Geral da República.
(C) mais de três quintos das Câmaras de Vereadores das unidades da Federação.
(D) um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados.

Questão 32
NÃO constitui ato de improbidade administrativa,
(A) adquirir no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
(B) perceber vencimento e demais componentes do sistema remuneratório em observação à natureza, ao grau
de responsabilidade e à complexidade dos cargos componentes de cada carreira, dos requisitos para a
investidura e das peculiaridades dos cargos.
(C) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
(D) exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse
suscetível de ser atingido por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a
atividade.

Questão 33
A Constituição da República dispõe que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Nesse contexto, pode-se afirmar que
(A) há exclusividade no exercício das funções legislativa e administrativa, respectivamente, pelos Poderes
Legislativo e Executivo, mas a função jurisdicional, em nível municipal, é exercida, em regra, pelo Poder
Legislativo.
(B) não há exclusividade no exercício das funções pelos Poderes, podendo, por exemplo, o Legislativo praticar
atos no exercício de função jurisdicional, como as decisões finais das Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPIs) que determinam condenações e prisões de envolvidos.
(C) não há exclusividade no exercício das funções pelos Poderes, podendo, por exemplo, o Judiciário, afora sua
função típica (jurisdicional), praticar atos no exercício de função normativa, como a elaboração dos
regimentos internos dos Tribunais.
(D) não há exclusividade no exercício das funções pelos Poderes, podendo, por exemplo, o Executivo, afora
sua função típica (administrativa), praticar atos no exercício de função jurisdicional, como impeachment de
membro do Legislativo.

Questão 34
Compete ao poder concedente de serviços públicos, EXCETO
(A) prestar serviço adequado, nos termos da lei, das normas técnicas aplicáveis e do contrato.
(B) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais e estimular o aumento da qualidade do serviço
concedido.
(C) regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.
(D) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas pertinentes e do contrato.
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Questão 35
Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contempla a única CORRETA.
(A) A presidência das agências reguladoras configura cargo de livre nomeação e livre exoneração.
(B) Apesar de os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo serem autônomos, eles apresentam dependência
técnica e política entre si, uma vez que, pelo sistema de freios e contrapesos, cada poder tem a prerrogativa
de controlar o outro.
(C) No presidencialismo brasileiro, a chefia de Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a
chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado.
(D) Integra os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação.

Questão 36
Compete aos municípios
(A) legislar sobre assuntos de interesse local.
(B) organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros.
(C) exercer a classificação, para efeito indicativo, de programas de rádio e televisão.
(D) conceder anistia e celebrar tratados comerciais.

Questão 37
Integram o rol dos direitos individuais, coletivos e difusos, respectivamente,
(A) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; direito à propriedade e
vedação da tortura.
(B) direito à segurança pública; direitos de consumidor e direito de herança.
(C) igualdade; liberdade de expressão e direitos dos povos indígenas.
(D) liberdade de locomoção; direitos da criança e do adolescente e direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

Questão 38
De acordo com a Constituição de 1988, NÃO constituem Direitos Fundamentais,
(A) a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
(B) a inviolabilidade do domicílio e a liberdade religiosa.
(C) a pena de morte e a igualdade racial.
(D) o devido processo legal e a inafastabilidade do controle jurisdicional.

Questão 39
Na ordem constitucional de 1988, os Direitos Fundamentais têm a seguinte característica:
(A) serem absolutos, ou seja, não poderem ser restringidos em nenhuma circunstância.
(B) serem dotados de aplicabilidade imediata, ou seja, diretamente da Constituição, sem necessidade de
mediação.
(C) terem eficácia horizontal, ou seja, serem oponíveis ao Estado.
(D) terem eficácia vertical, ou seja, serem oponíveis a particulares.
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Questão 40
São cláusulas pétreas na Constituição de 1988, EXCETO o(a)
(A) voto direto, secreto, universal e periódico.
(B) forma federativa de Estado.
(C) separação dos Poderes.
(D) bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

Questão 41
Analise as afirmações a seguir.
I. O Defensor Público Geral da União tem legitimidade constitucional para a propositura de Ação Direta e
Inconstitucionalidade (ADI) e de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).
II. É cabível Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que tenha por objeto direito préconstitucional.
III. Súmula aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de dois terços de seus membros, não
vincula a administração pública, mas somente os órgãos do Poder Judiciário.
Assim, a alternativa que contempla plenamente a(s) assertiva(s) verdadeira(s) é a seguinte:
(A) I, apenas.
(B) III e I, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e I, apenas.

Questão 42
Compete privativamente à União, legislar sobre
(A) responsabilidade por dano ao consumidor.
(B) proteção do meio ambiente e controle da poluição.
(C) proteção ao patrimônio histórico.
(D) populações indígenas.

Questão 43
Analise se as hipóteses a seguir são de intervenção do Estado em seus Municípios.
I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
III. Ocorrer o impeachment do chefe do executivo municipal, na forma da lei.
Logo, a alternativa que contempla plenamente a(s) hipótese(s) correta(s) é a seguinte:
(A) II e I, apenas.
(B) III e I, apenas.
(C) I, apenas.
(D) III, apenas.
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Questão 44
Pode-se afirmar que 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, sendo
(A) excepcional o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
(B) hipótese de dispensa de licitação a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
(C) vedada a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública.
(D) crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório.

Questão 45
Acerca dos direitos políticos e da ordem democrática previstos na Constituição Federal de 1988, é CORRETA
afirmação a seguir.
(A) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, os conscritos durante o período do serviço militar
obrigatório e os presos provisórios e definitivos.
(B) Exige-se a idade mínima de dezoito anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito
e Vice-Prefeito.
(C) Em regra, para concorrerem a outros cargos, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
(D) Enquanto o referendo é convocado previamente à criação do ato legislativo ou administrativo que trate do
assunto em pauta, o plebiscito é convocado, posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a
proposta.

Questão 46
É compatível com o exercício do mandato de vereador, nos termos da Lei Orgânica do Município de Nova
Iguaçu, o(a)
(A) exercício de outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal.
(B) inviolabilidade civil e penal, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
(C) manutenção de contrato com autarquia municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes.
(D) propriedade de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público
do município.

Questão 47
O Conselho Nacional de Justiça, criado por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, é um órgão de
composição plural.
A esse Conselho compete
(A) processar e julgar atos de improbidade administrativa atribuídos aos membros do Ministério Público.
(B) investigar e julgar nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal.
(C) expedir atos regulamentares, visando zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do
Estatuto da Magistratura.
(D) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
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Questão 48
A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
A esse respeito, é CORRETO afirmar que o(a)
(A) plano diretor, obrigatório para todas as cidades, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e
de expansão urbana.
(B) plano diretor será aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual e a política de desenvolvimento urbano
será executada pelo Poder Público municipal.
(C) propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação
da cidade expressas no plano diretor.
(D) desapropriação de imóveis urbanos será feita com prévia e justa indenização em dinheiro, inclusive a dos
imóveis públicos adquiridos por usucapião.

Questão 49
Analise estas assertivas sobre os Tribunais de Contas.
I. Tem por função fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
II. Serão integrados por brasileiros maiores de trinta anos nomeados dentre bacharéis em direito de reputação
ilibada.
III. Funcionam como órgãos auxiliares do Poder Legislativo no exercício do controle externo.
Logo, a alternativa que contempla plenamente a(s) assertiva(s) CORRETA(S) é a seguinte:
(A) I e III, apenas.
(B) III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 50
Sobre o direito à educação, é CORRETO afirmar que o(s)
(A) Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
(B) não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.
(C) Município responderá, privativamente, pela erradicação do analfabetismo e pela inclusão universitária.
(D) Municípios aplicarão, anualmente, dez por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
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Rascunho

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU / CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
16

