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CARGO: AUXILIAR LEGISLATIVO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Direito e avesso 
 

Conheci uma moça que escondia como um crime certa 
feia cicatriz de queimadura que tinha no corpo. De pequena 
a mãe lhe ensinara a ocultar aquela marca de fogo e nem sei 
que impulso de desabafo levou-a a me falar nela; e creio que 
logo se arrependeu, pois me obrigou a jurar que jamais repe-
tiria a alguém o seu segredo. Se agora o conto é porque a 
moça é morta e a sua cicatriz já estará em nada, levada com 
o resto pelas águas de março, que levam tudo.  

Lembrou-me isso ao escutar outra moça, também vaidosa 
e bonita, que discorria perante várias pessoas a respeito de 
uma deformação congênita que ela, moça, tem no coração. Fa-
lava daquilo com mal disfarçado orgulho, como se ter coração 
defeituoso fosse uma distinção aristocrática que se ganha de 
nascença e não está ao alcance de qualquer um.  

E aí saí pensando em como as pessoas são estranhas. 
Qualquer deformação, por mais mínima, sendo em parte visível 
do nosso corpo, a gente a combate, a disfarça, oculta como um 
vício feio. Este senhor, por exemplo, que nos explica, abundan-
temente, ser vítima de divertículos (excrescências em forma de 
apêndice que apareceram no duodeno), teria o mesmo gosto 
em gabar-se da anomalia se em lugar dos divertículos tivesse 
lobinhos no nariz? Nunca vi ninguém expor com orgulho a sua 
mão de seis dedos, a sua orelha malformada; mas a má-forma-
ção interna é marca de originalidade, que se descreve aos outros 
com evidente orgulho.  

Doença interna só se esconde por medo da morte – isto 
é, por medo de que, a notícia se espalhando, chegue a morte 
mais depressa. Não sendo por isso, quem tem um sopro no 
coração se gaba dele como de falar japonês.  

Parece que o principal entendimento é o estético. Pois se 
todos gostam de se distinguir da multidão, nem que seja por 
uma anomalia, fazem ao mesmo tempo questão de que essa 
anomalia não seja visivelmente deformante. Ter o coração do 
lado direito é uma glória, mas um braço menor que o outro é 
uma tragédia. Alguém com os dois olhos límpidos pode gostar 
de épater uma roda de conversa, explicando que não enxerga 
coisíssima nenhuma por um daqueles límpidos olhos, e permi-
tirá mesmo que os circunstantes curiosos lhe examinem o olho 
cego e constatem de perto que realmente não se nota diferença 
nenhuma com o olho são. Mas tivesse aquela pessoa o olho que 
não enxerga coalhado pela gota-serena, jamais se referiria ao 
defeito em público; e, caso o fizesse, por excentricidade de tem-
peramento sarcástico ou masoquista, os circunstantes bem-           
-educados se sentiriam na obrigação de desviar e mudar de 
assunto.  

Mulheres discutem com prazer seus casos ginecológi-
cos; uma diz abertamente que já não tem um ovário, outra, 
que o médico lhe diagnosticou um útero infantil. Mas, se ela 
tivesse um pé infantil, ou seios senis, será que os declararia 
com a mesma complacência?  

Antigamente havia as doenças secretas, que só se nomea-
vam em segredo ou sob pseudônimo. De um tísico, por exem-
plo, se dizia que estava “fraco do peito”; e talvez tal reserva 
nascesse do medo do contágio, que todo mundo tinha. Mas 
dos malucos também se dizia que “estavam nervosos” e do 
câncer ainda hoje se faz mistério – e nem câncer e nem doidice 
pegam.  

Não somos todos mesmo muito estranhos? Gostamos 
de ser diferentes – contanto que a diferença não se veja. O 
bastante para chamar atenção, mas não tanto que pareça 
feio.  

(Rachel de Queiroz. O melhor da crônica brasileira. 10ª Ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2010.) 

 

Questão 01 
Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras 
do século XX, Rachel de Queiroz deixou romances, todos acla-
mados pela crítica, inúmeras traduções de autores clássicos, 
peças de teatro, livros infanto-juvenis e memorialistas. É possí-
vel inferir que o assunto tratado em “Direito e Avesso” pela 
autora é: 
A) A profunda capacidade de compreensão existencial do ser 

humano. 
B) A insensatez e a excentricidade de ser diferente desde que 

ninguém perceba. 
C) A impossibilidade de uma explicação racional para defor-

mações e anomalias. 
D) A distância entre o evidente orgulho de doenças secretas 

e o incontestável medo do contágio. 
 

Questão 02 

Ao afirmar que “Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, 
como se ter coração defeituoso fosse uma distinção aristocrá-
tica que se ganha de nascença e não está ao alcance de qual-
quer um.” (2º§), em relação ao sentido, a narradora exprime 
uma 
A) condição para as questões de anomalias visivelmente de-

formantes. 
B) causa para os fenômenos relacionados a doenças secre-

tas e diagnósticos misteriosos. 
C) comparação entre a explicação da deformação congênita 

correspondente a uma delicada diferença.   
D) consequência para as explicações discretas e má-forma-

ções internas como marcas de originalidade. 
 

Questão 03 

A palavra em destaque pode ser substituída sem prejuízo 
de sentido pela expressão indicada em: 
A) “[...] será que os declararia com a mesma complacência?” 

(6º§) – veracidade  
B) “E aí saí pensando em como as pessoas são estranhas.” 

(3º§) – impressionantes  
C) “Lembrou-me isso ao escutar outra moça, também vaidosa 

e bonita, [...]” (2º§) – exultante  
D) “[...] teria o mesmo gosto em gabar-se da anomalia se em 

lugar dos divertículos tivesse lobinhos no nariz?” (3º§) – 
deformidade  
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Questão 04 
De acordo com as ideias expostas no 5º§ do texto, é correto 
afirmar que a autora 
A) apesar de discernir sobre qualquer mínima deformação, 

aprova as excentricidades atuais. 
B) admite na estética um instrumento de exclusão social que 

caracteriza um retrocesso social e cultural. 
C) reconhece que a estética ampara tal discussão, já que qual-

quer anomalia não deve ser visivelmente deformante. 
D) é contrária ao entendimento estético, pois as doenças 

devem ser debatidas em segredo ou sob pseudônimo. 
 

Questão 05 
De acordo com as características de construção textual apre-
sentadas, é correto afirmar que há o predomínio de uma 
A) narração, pois trata, de certa forma, o campo ficcional como 

possibilidade real. 
B) instrução, porque tem como principal característica instruir 

e informar o leitor. 
C) prescrição, porque estabelece como precondição o cumpri-

mento dos elementos expostos. 
D) argumentação, pois expressa um ponto de vista reflexivo 

a respeito de alguma temática do cotidiano. 
 

Questão 06 
Considerando que o título se refere a uma síntese precisa do 
texto, tendo uma função estratégica na articulação textual, é 
possível depreender que a expressão “Direito e avesso” trata-
-se de uma: 
A) Ironia. 
B) Contradição. 
C) Redundância. 
D) Personificação. 
 

Questão 07 
No excerto “Mas tivesse aquela pessoa o olho que não enxerga 
coalhado pela gota-serena, jamais se referiria ao defeito em 
público; e, caso o fizesse, por excentricidade de temperamento 
sarcástico ou masoquista, os circunstantes bem-educados se 
sentiriam na obrigação de desviar e mudar de assunto.” (5º§), 
os termos em destaque expressam, respectivamente, a ideia 
de 
A) contraste e condição. 
B) consequência e dúvida. 
C) causa e proporcionalidade. 
D) acrescentamento e alternância. 
 

Questão 08 
No 7º§, as expressões “fraco do peito” e “estavam nervosos” 
aparecem entre aspas para demonstrar que 
A) houve recorrência de informações no mesmo período sem 

comprometer a coesão. 
B) há um sentido irônico no uso das expressões destacando 

certas doenças secretas. 
C) estão sendo empregadas em um sentido geral, referindo‐

-se a um suporte do texto. 
D) há um neologismo criado pela autora ao atribuir a tais locu-

ções um sentido não usual. 
 

Questão 09 
O fragmento de texto que NÃO apresenta nenhum tipo de 
intensificação é: 
A) “Não somos todos mesmo muito estranhos?” (8º§) 
B) “[...] isto é, por medo de que, a notícia se espalhando, chegue 

a morte mais depressa.” (4º§) 
C) “Não sendo por isso, quem tem um sopro no coração se 

gaba dele como de falar japonês.” (4º§) 
D) “Qualquer deformação, por mais mínima, sendo em parte 

visível do nosso corpo, a gente a combate, [...]” (3º§) 
 

Questão 10 
Os termos em destaque têm sua relação semântica correta-
mente identificada em: 
A) “O bastante para chamar atenção, [...]” (8º§) – afirmação  
B) “[...] e a sua cicatriz já estará em nada, [...]” (1º§) – tem-

poralidade 
C) “Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, [...]” (2º§) – 

conformidade  
D) “[...] mas a má-formação interna é marca de originalidade, 

[...]” (3º§) – explicação  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Para passar as férias de fim de ano na praia, Jonnas deseja levar 
um total de x camisetas e uma quantidade menor de shorts. 
Sabe-se que ele pretende levar 3 unidades de shorts a menos 
que camisetas e que, ao combinar todas as camisetas com cada 
um dos shorts, será possível fazer um total de 28 combinações 
diferentes. Dessa forma, pode-se determinar que a quantidade 
de camisetas que Jonnas pretende levar para praia é 
A) 4 camisetas. 
B) 5 camisetas. 
C) 7 camisetas. 
D) 8 camisetas. 
 

Questão 12 
X, M e N são números naturais diferentes de zero e diferentes 
entre si. Ao dividir X por M obtém-se 4 unidades de resto e ao 
dividir X por N o resto passa a ser de 2 unidades. Dessa forma, 
o menor produto entre os possíveis valores de M e N é: 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 15 
 

Questão 13 
Alice ganhou de aniversário um kit de pintura que continha um 
cavalete, um pincel, algumas telas e 4 potes de tintas de cores 
diferentes. De acordo com o manual de instruções do brin-
quedo para criar novas opções de cores pode-se misturar as 
tintas, sendo possível misturar duas, três ou até as quatro 
cores de uma vez. Neste caso, se ela realizar todas as combina-
ções de tintas possíveis, quantas opções de cores Alice terá em 
seu kit de pintura? 
A) 14 cores. 
B) 15 cores. 
C) 16 cores. 
D) 17 cores. 
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Questão 14 
Observe as premissas: 
● Todo cachorro é um quadrúpede. 
● Todo cachorro é um animal. 
● Existem animais que não são quadrúpedes. 
Se o conjunto dos cachorros for representado por C, o con-
junto dos animais for representado por A e o conjunto de qua-
drúpedes for representado por Q, qual das opções melhor re-

presenta uma relação entre os três conjuntos? 
A) A ⊅ C 
B) Q ⊃ A 
C) C ⊈ A 
D) C ⊆ A 
 

Questão 15 
Tomadas e interruptores modulares estão conquistando cada 
vez mais o público que deseja construir ou reformar por sua 
praticidade e facilidade de instalação. É possível colocar até 3 
módulos por ponto, em uma caixa 4x2, com a vantagem de se 
aproveitar o suporte que fica preso à parede e combinar as 
tomadas e interruptores da forma que for mais conveniente. 
Se um cliente vai até uma loja de material de construção e 
compra 3 módulos de tomada e 3 módulos de interruptor, a 
quantidade de combinações diferentes que ele pode fazer em 
um único suporte, sabendo-se que em cada suporte podem ser 
colocados até 3 módulos e que os módulos de interruptores 
não podem ficar abaixo dos módulos das tomadas está com-
preendido entre: 
 

 
 

A) 1 e 10 combinações. 
B) 11 e 20 combinações. 
C) 21 e 30 combinações. 
D) 31 e 40 combinações. 
 

Questão 16 
Guilherme é um excelente cozinheiro e adora fazer pizzas em 
casa; sozinho ele consegue montar 5 pizzas em 12 minutos. Em 
um final de semana, Guilherme irá receber alguns amigos para 
comemorar seu aniversário e resolve então fazer 30 pizzas 
para servir seus convidados e, para não ficar muito tempo na 
cozinha, pedirá ajuda a mais dois amigos igualmente eficientes 
para montá-las. De acordo com essa situação, quanto tempo 
os três levarão para montar todas as 30 pizzas? 
A) 6 min. 
B) 18 min. 
C) 24 min. 
D) 30 min. 
 
 

Questão 17 
Thiago e Patrícia se mudaram para uma nova cidade e como 
precisam de uma nova opção de lazer, decidiram procurar um 
clube campestre onde poderiam praticar esportes. Na secretaria 
do clube foram informados que para se tornarem membros per-
manentes do clube deveriam pagar uma quota de R$ 1.900,00, 
uma única vez, além de uma mensalidade de R$ 100,00 que daria 
aos dois o direito de frequentarem o clube sem nenhuma restri-
ção, ou, caso não desejem se tornar membros permanentes, 
poderiam pagar uma contribuição individual de R$ 85,00 men-
sais, para cada um, podendo ser cancelada a qualquer mo-
mento. Neste caso, para que seja mais vantajoso econo-
micamente comprar a quota do clube, qual deve ser o tem-
po mínimo, em meses, que eles deverão frequentar o clube? 
A) 25 meses. 
B) 26 meses. 
C) 27 meses. 
D) 28 meses. 
 

Questão 18 
Confiante de que sua seleção do coração seria campeã invicta 
da copa do mundo de futebol, um torcedor decidiu apostar na 
vitória desse time em todos os jogos que irá disputar. Para 
tentar conseguir um grande valor em dinheiro até o final do 
campeonato, o torcedor decidiu que cada vez que ganhasse 
uma aposta, apostaria novamente todo o dinheiro recebido, o 
capital inicial mais o lucro, sempre na vitória do seu time. Con-
sidere que no primeiro dos sete jogos da copa, ele apostou 
uma quantia de R$ 640,00 e que a banca de apostas paga, ao 
todo, 150% do valor apostado para o vencedor de cada aposta. 

Logo, se o time do torcedor em questão ganhar todos os 7 jogos 
da copa, qual será o lucro obtido por ele ao final do campeo-
nato? 
A) R$ 6.080,00 
B) R$ 6.720,00 
C) R$ 10.295,00 
D) R$ 10.935,00 
 

Questão 19 
Um marceneiro deseja construir um banco para seu jardim. 
Esse banco deve ter um encosto inclinado para trás, como 
mostra a figura, com as seguintes dimensões: 
 

 
 

Após o marceneiro construir o banco exatamente igual ao 
projeto, qual será a sua altura em relação ao solo, represen-
tada na figura por h? 
A) 50 cm 
B) 65 cm 
C) 75 cm 
D) 90 cm 

 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%8A%85
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%8A%83
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Questão 20 
O andaime é um equipamento de estrutura provisória essen-
cial para uma obra, pois facilita o acesso a áreas localizadas em 
grandes alturas, o que torna o aluguel desse equipamento 
muito recorrente. Ao alugar um andaime precisamos determi-
nar primeiro a quantidade de peças necessárias para que ele 
atinja determinada altura, pois cada peça tem um determi-
nado preço e o valor total do aluguel é composto pelo valor de 
cada uma dessas peças. Para cada metro de altura são necessá-
rios dois painéis que devem ser colocados paralelamente; esses 
painéis são sustentados por barras diagonais, usadas para unir 
as torres e a cada 3 metros de altura devem ser usadas 4 barras 
diagonais. Para a locação, sabe-se que cada barra diagonal cus-
ta metade do preço dos painéis e, para montar uma estrutura 
de andaime de 30 metros se gasta um total de R$ 800,00 com 
painéis e barras diagonais. 
 

 
 

Com base nessa informação podemos concluir que o preço 
do aluguel de cada barra diagonal é de: 

A) R$ 5,00 
B) R$ 7,50 
C) R$ 10,00 
D) R$ 12,50 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21  
“Minas Gerais está no imaginário do Brasil profundo que os 
modernistas tiveram”, afirma Alexandre Milagres, diretor de mu-
seus da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). “Para 
entender o contexto, temos que ir até antes da Semana de Arte 
Moderna. Quando Mário de Andrade vem a Minas, em 1919, se 
encontrar com (o também poeta) Alphonsus de Guimaraens, ele 
leva para São Paulo esse olhar que mostra como a brasilidade 
daqui é necessária. E quando retorna, em 1924 (na célebre cara-
vana paulista que veio conhecer as festividades da semana santa, 
viagem da qual fizeram parte Oswald de Andrade e Tarsila do 
Amaral), ele vem entender como são as manifestações popula-
res em Minas”, afirma. 

(Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/cultura/2022/ 
02/22/interna_cultura,1346628/museu-mineiro-homenageia-a-semana-de-

22-com-trabalhos-de-22-artistas.shtml. Acesso em: 10/01/2023.) 

 

São consideras manifestações populares mineiras, EXCETO: 
A) Quadrilha. 
B) Folia de Reis. 
C)  Festa do Rosário. 
D)  Festa Nacional do Pinhão. 

Questão 22 
 

Santos-Dumont: 149 anos do Pai da Aviação  
e Patrono da Aeronáutica Brasileira 

 

O mês de julho é representativo para a Força Aérea Brasi-
leira (FAB), pois se comemora o aniversário de nascimento 
de Alberto Santos Dumont, o precursor daquela que seria 
considerada uma das invenções mais extraordinárias da his-
tória da humanidade e que impulsionou a indústria aeronáu-
tica: o avião. 

(Disponível em: Agência Força Aérea. Aspirante Susanna Scarlet, 
publicada em: 20/07/2022.) 

 

Sobre Alberto Santos Dumont, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) Ao completar 18 anos, seu pai decidiu mandá-lo para Paris 

enquanto o resto da família se mudou para a Europa após 
o acidente de seu pai, que ficou paraplégico depois de cair 
de um cavalo. 

B) Morou em Londres entre 1898 e 1910 no momento em 
que a Europa passava por uma ebulição cultural e cientí-
fica onde teve a oportunidade de construir suas próprias 
aeronaves; não obteve sucesso na construção dos balões 
dirigíveis. 

C) A boa condição financeira familiar proporcionou oportu-
nidades e experiências obtendo uma ampla visão global, 
assim como domínio fluente dos idiomas: espanhol, fran-
cês e inglês decorrentes das viagens realizadas pela Amé-
rica Latina e pela Europa. 

D) No segundo voo do 14 BIS, em 12 de novembro de 1906, em 
Bagatelle, o brasileiro conseguiu voar 220 metros. Seu traba-
lho no campo da Aeronáutica é expressivo, sendo o inventor 
do primeiro motor a explosão útil na aerostação e do motor 
de cilindros opostos, além de ter incentivado a criação de 
outros objetos, como o relógio de pulso, já que precisava 
medir os intervalos de tempo de voo. 

 

Questão 23 
Em relação ao feminicídio, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Com a aprovação da Lei nº 13.104/2015 foi incluído no rol 

do crime de homicídio; além disso, a circunstância qualifica-
dora do crime de homicídio foi incluída no rol de crimes 
hediondos. 

B) Refere-se a todo homicídio praticado contra a mulher por 
razões da condição do gênero feminino e em decorrência 
da violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher. 

C) O Mapa da Violência de 2015 demonstrou através de índices 
que, no Brasil, a taxa de homicídios contra as mulheres vem 
diminuindo consideravelmente em detrimento das leis ins-
tauradas e a forma de como o Estado vem intensificando as 
ações no enfrentamento deste problema social. 

D) Considera-se violência doméstica e familiar quando o crime 
resulta da violência doméstica ou familiar praticada contra a 
vítima. Nesse caso, a morte consumada ou tentada é resul-
tante da prática de um familiar ou de uma pessoa com quem 
a vítima conviveu ou mantinha laço de afetividade. 
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Questão 24 
“A Rússia continuará desenvolvendo sua tríade nuclear de 
mísseis balísticos, submarinos e bombardeiros estratégicos 
porque essas armas são a principal garantia de sua sobera-
nia”, disse o ministro da Defesa Sergei Choigu: “continuaremos 
desenvolvendo a tríade nuclear e mantendo sua prontidão de 
combate, já que o escudo nuclear foi e continua sendo a principal 
garantia da soberania e integridade territorial de nosso Estado. 
Também aumentaremos as capacidades de combate das forças 
aeroespaciais – tanto em termos de trabalho de caças e bom-
bardeiros em áreas onde sistemas modernos de defesa aérea 
estão em operação quanto em termos de melhoria de veículos 
aéreos não tripulados”. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-
continuara-desenvolvendo-armas-nucleares-diz-ministro-da-defesa/. 

Acesso em: 10/01/2023.) 

 

Sobre a Rússia, marque V paras as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) É considerada uma das nações mais influentes do Leste 

Asiático, centro da principal tensão geopolítica no mundo, 
englobando Ucrânia; Coreia; Crimeia; e, China. 

(     ) Em extensão territorial é considerado o maior país do 
mundo com área superior a 17 milhões de km². 

(     ) A economia Russa é baseada na exploração dos recursos 
naturais, sendo eles exclusivamente o petróleo e o miné-
rio. 

(     ) A população Russa inicialmente se instalou no amplo 
território por volta de 2.000 anos antes da era atual, 
situando no sul do país, próximo de onde hoje está a 
Ucrânia. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, F, F, F. 
 

Questão 25   
Minas Gerais é um celeiro de grandes nomes e manifestações 
da arte e cultura do país. As primeiras manifestações culturais 
do estado foram pinturas rupestres que ainda são encontradas 
nos sítios arqueológicos de Lagoa Santa, Serra do Cipó e Cocais. 
Já as primeiras manifestações artísticas de Minas foram revela-
das no período colonial brasileiro. Diversos templos religiosos 
foram construídos e preservados em cidades de fama inter-
nacional como Ouro Preto, Diamantina e Congonhas do Campo, 
ricas pela profusão de obras-primas do estilo Barroco nas quais 
se destacam os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleija-
dinho, e Mestre Athaíde. 

(Disponível em: https://www.mg.gov.br/pagina/artes-visuais. Acesso 
em: 10/01/2023.) 

  

Sobre Antônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como 
Aleijadinho, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Era filho do mestre de obras português Manuel Francisco 

Lisboa e da escravizada Isabel. 
B) Seu talento tem maior representatividade e síntese na obra 

dos “Passos da Paixão” da Igreja de São Francisco de Assis, 
em Ouro Preto. 

C) Arquiteto, escultor e entalhador, nasceu em Vila Rica, hoje 
Ouro Preto, sendo considerado como a maior expressão da 
arte brasileira de todos os tempos. 

D) Suas obras estão disseminadas por toda a antiga região do 
ouro; algumas peças de sua autoria estão presentes em acer-
vos museológicos e coleções particulares.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 26 
Conforme determina a Lei Orgânica, o município de Santos 
Dumont como entidade garantirá vida digna aos seus mora-
dores e será administrado com: 
A) Observância à anterioridade. 
B) Descentralização administrativa. 
C) Transparência, de acordo com a conivência do Prefeito. 
D) Participação exclusiva dos representantes eleitos pelo povo. 
 

Questão 27 
Considerando que a Lei Orgânica do Município de Santos 
Dumont traz que o uso de bens municipais por terceiros po-
derá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, 
quando houver interesse público devidamente justificado, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A concessão de uso de bens públicos de uso somente será 

outorgada mediante autorização legislativa. 
B) A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem pú-

blico, será feita a título precário por decreto.  
C) A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem pú-

blico, será feita por Portaria, para atividades ou usos es-
pecíficos e transitórios. 

D) A concessão, permissão ou autorização poderá ser a título 
oneroso ou gratuito e será concedida apenas aos moradores 
da cidade de Santos Dumont. 

 

Questão 28 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santos Dumont, 
assinale a afirmativa que indica assuntos de competência mu-
nicipal sobre os quais cabe à Câmara dispor, com a sanção do 
Prefeito. 
A) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer suas re-

núncias e afastá-los definitivamente dos cargos. 
B) Autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo 

externo de qualquer natureza, de interesse do município. 
C) Tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, 

deliberando sobre o Parecer Prévio no prazo máximo de 
sessenta dias de seu recebimento. 

D) Planejamento urbano: plano diretor, em especial, plane-
jamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do 
solo, código de obras e das edificações. 

 

Questão 29 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santos Dumont, 
a Câmara Municipal deliberará, mediante resolução, sobre 
assunto de sua economia interna, e nos demais casos de sua 
competência privativa, por meio de: 
A) Lei ordinária. 
B) Lei complementar. 
C) Medida provisória. 
D) Decreto legislativo. 



     

 

      
                                                      7 

        

CARGO: AUXILIAR LEGISLATIVO – TIPO 1 – BRANCA (M) 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG 
 

Ω 

Questão 30 
O plano de cargos, funções gratificadas e salários, do quadro 
de servidores da Câmara Municipal de Santos Dumont, ori-
enta-se pelos princípios, constitucionais da legalidade; impes-
soalidade; moralidade; publicidade; e, eficiência. NÃO indica 
uma das diretrizes do Plano: 
A) Isonomia remuneratória. 
B) Desenvolvimento permanente do servidor. 
C) Incentivo ao crescimento profissional e alcance a cargo 

eletivo. 
D) Igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qua-

lificação profissional e no esforço pessoal. 
 

Questão 31 
Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 25/2022, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal 
de Santos Dumont, assinale a afirmativa INCORRETA que trata 
do acesso a cargo, carreiras e funções gratificadas. 
A) O acesso às classes e níveis subsequentes dar-se-á medi-

ante promoção horizontal ou vertical. 
B) O ingresso inicial na carreira dar-se-á mediante concurso 

público de provas ou provas e títulos, nas classes de níveis 
iniciais dos cargos efetivos. 

C) O acesso às funções gratificadas se fará por ato do Presi-
dente da Câmara Municipal, ou representante devida-
mente constituído, atendidos os requisitos mínimos de cada 
função. 

D) A lei municipal de autoria do Chefe do Executivo, apro-
vada por maioria absoluta dos Vereadores eleitos, po-
derá efetivar servidor comissionado, em exercício a mais 
de vinte anos. 

 

Questão 32 
Conforme disposto da LC nº 25/2022, que trata sobre a 
Organização Administrativa e o Plano de Cargos, Funções 
Gratificadas e Salários, do quadro de servidores da Câmara 
Municipal de Santos Dumont, é vedada a acumulação re-
munerada de cargos ou funções públicas, sendo permitida 
na seguinte hipótese:  
A) Exercício de cargo efetivo com cargo de provimento em 

comissão, caso em que se fará jus à remuneração mais alta. 
B) Exercício de cargo efetivo de nível médio com cargo de pro-

vimento de nível superior, fazendo jus ao recebimento de 
ambas as remunerações. 

C) Poderá haver a cumulação de funções gratificadas, desde 
que sejam cargos técnico ou científico, com profissões re-
gulamentadas, recebendo ambas as gratificações. 

D) Desde que haja compatibilidade de horários, poderá cu-
mular o cargo em comissão com função gratificada, rece-
bendo o salário mais alto acrescido das gratificações. 

 

Questão 33 
Segundo o IBGE, a população estimada de Santos Dumont é 
de 46.000 habitantes. Considerando esse quantitativo e o que 
dispõe a Constituição Federal sobre a composição das Câma-
ras Municipais, qual o limite máximo de Vereadores permiti-
do para o município? 
A) 13 
B) 15 
C) 17 
D) 19 

Questão 34 
Determinado servidor municipal está sendo processado por 
atos de improbidade administrativa, uma vez que estava co-
brando, para seu proveito, valores dos proprietários rurais 
para que maquinários da Prefeitura prestassem serviços 
em suas fazendas. Considerando o que dispõe a Lei de Im-
probidade Administrativa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O mero exercício da função ou desempenho de compe-

tências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim 
ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa.  

B) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário 
ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à 
obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do 
patrimônio transferido.  

C) A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei 
prescreve em cinco anos, contados a partir da ocorrência 
do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em 
que cessou a permanência.  

D) Na ação por improbidade administrativa poderá ser for-
mulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de 
indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a in-
tegral recomposição do erário ou do acréscimo patrimo-
nial resultante de enriquecimento ilícito.   

 

Questão 35 
A Constituição de 1988 assegura a todos o acesso a informa-
ções, tanto é que prevê o remédio constitucional do habeas 
data, que pode ser concedido: 
A) Quando sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 

ou coação em sua liberdade. 
B) Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-             

-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
C) Para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal 

ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

D) Quando a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 36 
Sobre o tratamento que a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil dá ao Poder Legislativo, assinale a afirma-
tiva INCORRETA  
A) Cada Território elegerá quatro Deputados. 
B) Salvo disposição constitucional em contrário, as delibera-

ções de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por 
maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus mem-
bros. 

C) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente 
da República, autorizar, em terras indígenas, a explora-
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e a lavra de riquezas minerais. 

D) Compete privativamente à Câmara dos Deputados proce-
der à tomada de contas do Presidente da República, quando 
não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa. 
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Questão 37 
Sobre os princípios administrativos, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O princípio da impessoalidade pode ser analisado também 

sob os aspectos do dever de atendimento ao interesse pú-
blico e no sentido de que a atividade administrativa seja 
imputada ao órgão ou entidade e não ao próprio agente.  

II. Pelo princípio da razoabilidade, há proibição do excesso 
do Poder Público.  

III. Através do princípio da autotutela, a Administração Pú-
blica pode rever os próprios atos, seja revogando-os quando 
ilegais, ou anulando-os, quando inconvenientes ou inopor-
tunos. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) I e II.  
C) I e III.   
D) II e III. 
 

Questão 38 
Explica a doutrina “Para que o ente federativo, a exemplo da 
União, possa exercer o seu grande leque de atribuições e res-
ponsabilidades, considerando que é titular e executor das ativi-
dades administrativas, é preciso uma organização e distribuição 
interna dessas competências (uma divisão interna de tarefas), o 
que se denomina ________________. A _________________, 
que é um fenômeno de distribuição interna de partes de 
competências decisórias, agrupadas em unidades individua-
lizadas, refere-se à organização interna de cada pessoa jurí-
dica. Ela não prejudica a unidade monolítica do Estado, pois 
todos os órgãos e agentes permanecem ligados por um con-
sistente vínculo denominado hierarquia, podendo ser em ra-
zão da matéria, do grau de hierarquia ou do território, como 
ocorre na distribuição das atividades entre os órgãos públi-
cos”.  
(MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014, 

P. 99.) 
Assinale a alternativa que complementa correta e sequen-
cialmente a afirmativa anterior. 
A) descentralização / descentralização 
B) desconcentração / desconcentração 
C) desconcentração / descentralização   
D) descentralização política / desconcentração  
 

Questão 39 
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, constitui ato de impro-
bidade administrativa que causa prejuízo ao erário: 
A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
B) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta 

ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

C) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de ter-
ceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercado-
ria, bem ou serviço.  

D) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para fa-
cilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior 
ao valor de mercado. 

Questão 40 
Sobre o tratamento que a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil dá ao Processo Legislativo, assinale a afir-
mativa INCORRETA.    
A) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o res-
pectivo número de ordem. 

B) A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores terão início no Senado Federal. 

C) São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração. 

D) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente po-
derá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão 
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos mem-
bros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

 

Questão 41 
Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil 
que 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 na refe-
rida Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos, EXCETO: 
A) Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça.   
B) Cooperação das associações representativas no planeja-

mento municipal. 
C) Inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, pala-

vras e votos no exercício do mandato e na circunscrição 
do município. 

D) Iniciativa popular de projetos de lei de interesse especí-
fico do município, da cidade ou de bairros, através de ma-
nifestação de, pelo menos, três por cento do eleitorado. 

 

Questão 42 
Os executivos enfrentam uma variedade de situações éticas. 
Inúmeras questões éticas decorrem também da forma como 
os funcionários tratam a organização. Quando ocorre uma de-
cisão que beneficia o indivíduo em detrimento da organização 
denomina-se: 
A) Sigilo. 
B) Honestidade. 
C) Confidencialidade. 
D) Conflitos de intereses. 
 

Questão 43 
Quando uma entidade é dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, com patrimônio próprio, criação autorizada por 

lei para a exploração de atividade econômica ou serviço, com 

participação do poder público e de particulares em seu capital 

e em sua administração denomina-se: 
A) Fundação. 
B) Autarquia. 
C) Empresas Pública. 
D) Sociedade de economia mista. 
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Questão 44 
“Funcionários felizes são funcionários produtivos. Nas empre-
sas de transporte ferroviário América Latina Logística (ALL), o 
dinamismo e as metas desafiadoras são dois importantes com-
bustíveis para a satisfação dos funcionários. Sendo considerada 
uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o guia 
Você S/A Exame, na ALL, a meritocracia tem um papel pre-
ponderante e os trabalhadores recebem o reconhecimento 
merecido pelos bons serviços prestados, o que é demonstrado 
pelas oportunidades de ascensão e pelo plano de carreira da 
companhia. O fator que motiva, mas não necessariamente é o 
mesmo que nos faz feliz é ______________.” Assinale a alter-
nativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) a saúde 
B) o salário 
C) a amizade 
D) o respeito 
 

Questão 45 
A comunicação conecta indivíduos e grupos em um sistema so-
cial. Observa-se na comunicação interpessoal um pequeno 
grupo, em que os padrões surgem quando o trabalho do grupo 
prossegue e a informação flui de alguns membros para outros. 
Sobre o tema, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Na rede de roda. 
2. Na rede em cadeia. 
3. Na rede em círculo. 
4. Na rede de todos os canais. 
(     ) Cada pessoa se comunica com a pessoa de cada lado e 

com mais ninguém.    
(     ) Todos os membros se comunicam com os demais mem-

bros.     
(     ) A informação flui entre a pessoa que está na ponta de 

cada mensagem e a pessoa do meio.     
(     ) Cada membro se comunica com a pessoa acima e abaixo, 

exceto pelos indivíduos de cada ponta, que se comunicam 
com apenas uma pessoa. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 4, 2. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 

Questão 46 
“A visão inspiradora de Steve Jobs, cofundador e ex-CEO da 
Apple, faz com que a utilização do estado da arte da tecnologia 
se torne fácil para as pessoas. Por meio dessa visão, Jobs inspi-
rava, motivava e liderava os funcionários no desenvolvimento 
de produtos como os computadores Macintosh, os tocadores 
de música iPod e os iPhones. ‘O iPhone é como ter a vida em 
seu bolso”, dizia Jobs; ‘o aparelho de entrada da Apple no mer-
cado de celulares inclui iPod, câmera, alarme e capacidade de 
comunicação com a internet por meio de uma tela touch 
screen de fácil utilização.’ Jobs era um exemplo de líder 
_______________.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) situacional 
B) carismático 
C) autocrático 
D) democrático 

Questão 47 
Sobre as implicações para os gestores consideradas na mo-
tivação dos funcionários, analise as afirmativas a seguir. 

I. Reconhecer as diferenças individuais.  

II. Os funcionários têm necessidades diferentes; por isso, terá 
que empregar o tempo necessário para compreender o que 
é importante para cada um deles. 

III. Utilizar os objetivos e o feedback, pois os funcionários preci-
sam ter metas específicas e difíceis, bem como feedback 
com relação a seu progresso em direção a metas. 

IV. Permitir que os funcionários participem das decisões que 
os afetam. Eles podem contribuir para fixar objetivos de 
trabalho, escolher os próprios pacotes de benefícios e 
solucionar problemas de qualidade e produtividade. 

V. Vincular as recompensas ao desempenho, pois as recom-
pensas devem estar de acordo com o desempenho, e os 
funcionários precisam perceber esse vínculo entre os dois. 

VI. Verificar a equidade do sistema, onde os funcionários preci-
sam perceber que a experiência, as habilidades, as capacida-
des, o esforço e outras contribuições óbvias devem explicar 
as diferenças de desempenho e, por conseguinte, a remu-
neração, as atribuições de tarefas e outras recompensas ób-
vias. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV, V e VI. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II, V e VI, apenas. 
D) III, IV, V e VI, apenas. 
 

Questão 48 
Fazendo uso do Microsoft Word 2013, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, considere um documento que está 
sendo editado, e em determinado momento deve-se “lançar 
mão” do recurso de diagramas para ilustrar de forma mais 
clara alguma situação. Esse diagrama precisa mostrar elemen-
tos convergentes, divergentes, sobrepostos, de contenção ou 
de fusão etc. O diagrama ideal para tal situação é: 
A) Lista. 
B) Relação. 
C) Pirâmide. 
D) Hierarquia. 
 

Questão 49 
Ao término de um determinado período, a chefia do setor no 
qual você está lotado solicitou a elaboração de uma apresenta-
ção, em que deverão ser demonstrados os recursos distribuí-
dos e as ações realizadas por quem os recebeu. Para realizar 
essa tarefa, deve-se usar do Microsoft PowerPoint 2013, Confi-
guração Local, Idioma Português-Brasil. Ao término dessa ta-
refa, uma palavra foi escrita de forma errada; ela aparece vá-
rias vezes nos slides e precisa ser corrigida. Para isso, de forma 
mais ágil, é possível usar um atalho de teclado para abrir a 
caixa de diálogo “Substituir” e, com isso, substituir a palavra 
pela correta. Assinale-o. 
A) Ctrl + F 
B) Ctrl + P 
C) Ctrl + U   
D) Ctrl + Z 
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Questão 50 
Considere uma planilha do Microsoft Excel 2016, Configura-
ção Local, Idioma Português-Brasil, em que o usuário em-
prega uma fórmula. Caso tal fórmula esteja incorreta e essa 
célula esteja ativa, é exibido um botão de erro próximo a 
ela. O código de erro apresentado é: ##### Assinale, a se-
guir, o significado desse código. 
A) “A fórmula tenta dividir por zero.” 
B) “A fórmula tem o tipo de argumento errado.” 
C) “A fórmula contém texto que o Excel não conhece.” 
D) “A coluna não é larga o suficiente para exibir um valor.” 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É obrigatório o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com a respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, 
smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de 
qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do 
descrito. 

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível Médio; 
e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para o cargo de Nível Fundamental Incompleto. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para todos os cargos de Nível Superior e Médio e 3 (três) horas para o cargo de 
nível Fundamental Incompleto. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

 - A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. Será disponibilizado, ainda, um ponto de acesso à Internet para o candidato no endereço indicado no item 1.12 do 
Edital. 




