
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leia atentamente a canção a seguir, escrita por Belchior, compositor brasileiro, 

para responder às questões de 1 a 3. 

Como nossos pais

Não quero lhe falar meu grande amor  

De coisas que aprendi nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi  

E tudo o que aconteceu comigo  

5Viver é melhor que sonhar  

E eu sei que o amor é uma coisa boa  

Mas também sei  

Que qualquer canto é menor do que a vida  

De qualquer pessoa 

10Por isso cuidado meu bem 

Há perigo na esquina  

Eles venceram e o sinal  

Está fechado pra nós  

Que somos jovens... 

15Para abraçar seu irmão  

E beijar sua menina, na rua 

É que se fez o seu braço,  

O seu lábio e a sua voz... 

Você me pergunta pela minha paixão  

20Digo que estou encantada como uma nova 

invenção 

Eu vou ficar nesta cidade não vou voltar 

pro.sertão                                                              

Pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova 

estação 

Eu sinto tudo na ferida viva do meu 

coração... 

Já faz tempo eu vi você na rua  

25Cabelo ao vento, gente jovem reunida 

Na parede da memória esta lembrança 

É o quadro que dói mais... 

Minha dor é perceber  

Que apesar de termos feito tudo o que 

fizemos 

30Ainda somos os mesmos e vivemos  

Ainda somos os mesmos e vivemos  

Como os nossos pais... 

Nossos ídolos ainda são os mesmos  

E as aparências não enganam não  

35Você diz que depois deles não apareceu 

mais ninguém              

Você pode até dizer que eu tô por fora  

Ou então que eu tô inventando... 

Mas é você que ama o passado e que não 

vê  

É você que ama o passado e que não vê  

40Que o novo sempre vem... 

Hoje eu sei que quem me deu a ideia 

De uma nova consciência e juventude  

Tá em casa, guardado por Deus  

Contando vil metal... 

45Minha dor é perceber que apesar de 

termos  

Feito tudo, tudo, tudo, tudo o que fizemos  

Nós ainda somos os mesmos e vivemos  

Ainda somos os mesmos e vivemos  

Ainda somos os mesmos e vivemos  

50Como os nossos pais... 

 

01.  Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – A canção é um diálogo entre um eu-lírico feminino e um interlocutor.  

II – Os versos iniciais da canção procuram informar que o que será relatado são 

fatos, não histórias fictícias presentes em discos.  



III- Se trocarmos a palavra “tempo” por “anos”, no verso 24, a sentença ficaria 

adequada, segundo os padrões de norma culta de língua, assim: “ já fazem anos 

que vi você na rua”. 

São corretas as afirmativas: 

a. Apenas II. 

b. I e II. 

c. I, II e III. 

d. I e III. 

 

02.  Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – Nos versos 24 a 27, o eu-lírico indica um saudosismo em relação ao passado, 

quando era possível encontrar pessoas jovens nas ruas.  

II – Nos versos 28 a 32, o eu-lírico demonstra uma angústia por saber que, apesar 

de muito terem lutado, nada mudou. 

III – Nos versos 36 a 40, o eu-lírico demonstra certa esperança de que as coisas 

podem mudar.  

São corretas as afirmativas:  

a. Apenas II. 

b. Apenas III. 

c. I, II e III. 

d. II e III. 

 

03. A figura de linguagem presente nos versos “Ainda somos os mesmos e 

vivemos /Como os nossos pais...” é: 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Anacoluto 

d. Comparação 

 

Leia atentamente a tirinha a seguir para responder às questões 4 e 5 

 



 

04. Leia as afirmações a seguir: 

I – Mafalda ouve apenas parte do diálogo entre seus pais e infere algo equivocado, 

o que resulta no humor da tirinha. 

II – A expressão de Mafalda no último quadrinho demonstra ânimo com a proposta 

de passeio. 

III – No terceiro quadrinho, o advérbio “aonde” poderia ser substituído pelo advérbio 

“onde” sem prejuízo gramatical em relação à norma culta. 

São corretas as afirmativas: 

a. I e III 

b. II e III 

c.  I e II 

d. Apenas I 

 

05. A sentença “[...] dizem que o espetáculo é muito divertido”, presente no 

segundo quadrinho, é um exemplo de sujeito indeterminado. A alternativa 

cujo sujeito é de mesma classificação é: 

a. Estávamos presentes no momento da nomeação. 

b. Precisa-se de cozinheiro com prática. 

c.  Pedro e Joaquim discutem com frequência por causa de política. 

d.  Eles me disseram que o evento começaria às oito horas 

 

06. Indique a alternativa cuja partícula “se” exerce a mesma função que a 

partícula presente na frase: “Alugam-se casas”. 

a. Formou-se um time para a disputa do torneio. 



b. Ana machucou-se com a faca. 

c. Estarei aqui, se tudo der certo. 

d. Foi-se o tempo em que eu praticava esportes. 

 

07.  A única alternativa que não apresenta desvio em relação à regência 

nominal recomendada pela norma culta é: 

a. Por ser hábil com operações matemáticas, Francisco optou por fazer exatas. 

b. Esse filme é impróprio às crianças. 

c. O sindicato mostrou-se fiel aos trabalhadores. 

d.  Ele estava imbuído por tantos pensamentos.  

 

08. Quanto à flexão verbal, todas as frases estão corretas, segundo a norma 

culta da língua, exceto: 

a.  Quando você trouxer a encomenda, devolverei seu dinheiro. 

b. Se não contermos nossos desejos, seremos negativamente surpreendidos.  

c. Quando você vir a Paula, diga que estou com saudades.    

d. Os garotos se entretiveram ouvindo música, até que os pais se dispuseram a 

levá-los à festa. 

09. Assinale a alternativa em que a oração subordinada é da mesma 

classificação que a existente em “Nossa intenção era que todos vencessem a 

prova de resistência”. 

a. André achava que não iria chegar a tempo.  

b. O povo tem certeza de que a situação está crítica.  

c. Sentimos orgulho de que você cresceu. 

d. A impressão é de que não estudei o suficiente. 

 

10.  A frase escrita corretamente, segundo o padrão de norma culta da língua 

portuguesa, é: 

a. A viajem de Antônia rendeu boas histórias. 

b. Vossa Majestade gostaria de se dirigir aos seus aposentos? 

c. Em qualquer magazine, encontramos anéis para a região da falanje dos dedos  

d. Quando as pessoas envelhecem, geralmente ficam mais rabujentas. 

  

11.  Até o dia 9 de abril, o Ministério da Saúde já tinha registrado 153 mortes por H1N1 em 

todo o país, segundo boletim divulgado. Qual o estado que apresenta maior numero de 

óbitos decorrentes desta doença? 



a. Pernambuco 

b. Bahia 

c. São Paulo 

d. Minas  Gerais  

 
12. Operação que desarticulou organização criminosa que fraudava licitações da 
merenda escolar  e superfaturava produtos agrícolas e suco de laranja. Dois ex-
funcionários da Cooperativa  Agrícola  Familiar (Coaf) investigados na fraude da merenda 
escolar de São Paulo contaram, em depoimento, que os preços cobrados das prefeituras 
eram muito maiores do que os de mercado .O texto refere-se a: 
 
a. Operação Xepa 
b. Operação Acarajé 
c. Operação Catilinárias 
d. Operação Alba Branca 

 

13. Quais os estados brasileiros, que tiveram mais votos   contra o impeachment da 

presidenta Dilma? 

a. Bahia, Amapá e Ceará 

b. Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia 

c. Ceará, Rio de Janeiro, Paraná 

d. Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goias 

 

14.  Forte terremoto no ultimo sábado, dia 16 de abril, deixou pelo menos 646 mortos 

e 2000 feridos, no Equador. Atualmente o presidente do Equador, que está solicitando 

ajuda para seu país, é: 

a. Rafael Correa 

b. Jorge Glas 

c. Pepe Mujica 

d. Tabaré Vasques 

 

15. Qual o país que faz maior uso de agrotóxicos? 

a. Estados Unidos 

b. China 

c. Japão 

d. Brasil 

 

16. A hidrelétrica de Belo Monte, iniciou em 20/04/2016 a operação comercial de sua 

primeira turbina, exatos seis anos após a licitação em que teve a concessão 

arrematada pela Norte Energia, uma sociedade liderada pela estatal Eletrobrás. A 

hidrelétrica também está envolvida no maior escândalo de corrupção do Brasil, 

investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na Operação Lava Jato, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Catilin%C3%A1rias


apura pagamento de propinas e políticos e partidos por empresas estatais e 

construtoras. Ela está localizada no Estado 

a. Pará 

b. Pernambuco 

c. Amazonas 

d. Ceará 

17. O Brasil está neste momento apresentando: 

a. Forte recessão,  

b. Previsão de queda do PIB, 

c. Altas taxas de desemprego. 

d. Todas as alternativas estão corretas 

 
18.  As cidades que fazem divisas com Natividade da Serra são: 
a. Paraibuna, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, Ubatuba, Caraguatatuba. 
b. Paraibuna, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Ubatuba. 
     Caraguatatuba                    
c. Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, Ubatuba. 
d. Paraibuna, São Luiz do Paraitinga, Ubatuba. 
 
19. Em Natividade da Serra: 
I-A agricultura explorada é em regime de economia familiar com ênfase na pecuária leiteira 
II-A comercialização da produção agropecuária em sua grande maioria, atende ao mercado 
externo. 
III- As principais atividades econômicas do município são a pecuária, produção de leite, 
culturas agrícolas (notadamente o milho). 
IV- Há carência de indústrias 
São corretas as alternativas: 
a. I, II e IV 
b. III e IV 
c. II e III 
d. I, II, III e IV 
 
20. Natividade da Serra teve o seu nome originário devido: 
a. à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Natividade. 
b. por estar geograficamente entre os contrafortes da Serra do Mar 
c. pelo povo ser nativo da serra 
d. as alternativas “a” e “b” se completam 
 
21. Assinale a alternativa incorreta, considerando o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Natividade da Serra: 
I- Para ausentar-se do Município por mais de 48 (quarenta e oito) horas, o Presidente 
deverá, obrigatoriamente, licenciar-se de seu cargo na Mesa.  
II-  Nos períodos de recesso da Câmara, a licença do Presidente se efetivará mediante 
comunicação escrita ao seu substituto legal.  
III-Quando o Presidente estiver com a palavra, no exercício de suas funções, durante as 
sessões plenárias, não poderá ser interrompido nem aparteado.  



IV- Nenhum membro da Mesa ou Vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e 
votação de matéria de sua autoria. 
V- Os atos da Presidência serão numerados em ordem alfabética 
 
a. I e II 
b. II e III 
c. I e  IV 
d. V 
 
22. Nos termos da Constituição da República, solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado poderá ser desapropriado:  

 a. pelo Estado  

b. pelo Estado ou pelo Município; 

c. pela União;  

d. pelo Município;  

23. Sobre direito urbanístico, a competência para legislar é:  

a) exclusiva da União;  

b) exclusiva dos Municípios;  

c) concorrente entre União, Estados e Municípios;  

d) suplementar dos Municípios;  

24. O imposto específico sobre os acréscimos patrimoniais decorrentes de heranças 

e de doações é da competência:  

a. dos Municípios;  

b. da União e dos Estados;  

c. dos Estados e dos Municípios;  

d. dos Estados da Federação 

 

25. Em caso de duvida quanto à punibilidade a lei tributária que define infrações, ou 

prevê penalidades para o acusado, interpreta-se, da maneira:  

a.  mais favorável à União,  Estados Federados, Municípios e Distrito Federal;  

b.  mais favorável aos Estados e Municípios;  

c.  menos favorável ao réu; 

d. mais favorável ao réu;  



26. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a redução temporária da jornada de 

trabalho de pessoal é:  

a. proibida; 

b. obrigatória, conquanto sem redução dos vencimentos à nova carga horária;  

c. obrigatória, com adequação dos vencimentos à nova carga horária;  

d. facultada, com adequação dos vencimentos à nova carga horária;  

27. Assinale a alternativa que não constitui uma hipótese de vacância dos cargos 

públicos. 

a. Promoção.  

b. Readaptação.       

c .Demissão.       

d .Recondução.      

 

28. Em relação ao meio ambiente, nos termos do ordenamento Constitucional, NÂO 

compete ao município: 

a.  Promover a educação ambiental pública, dentro de sua competência para preservação 

do meio ambiente.   

b. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo

 a alteração e a supressão  permitidas somente por meio de lei.  . 

c.Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental 

a que se dará publicidade.   

d.Legislar concorrentemente à União e aos Estados, sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação.da natureza.defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do  ambiente e c

ontrole da poluição local.   

29. Representa o princípio da orçamentação pública brasileira que define que todas 

as receitas e despesas devem estar incluídas nesse orçamento:  

   a) publicidade  

   b) legalidade  

   c) anualidade  

   d) universalidade  

30. Na hipótese de que o legislador atribuiu ao administrador à responsabilidade de 

realizar escolhas, de analisar a oportunidade, se é conveniente, segundo o interesse 

público, a prática de determinado ato administrativo. De que tipo de ato o texto está 

se referindo  

A) vinculado  

B) discricionário  

C) nulo  



D) convalidado  

 

31. De acordo com a Lei 8.666 de 1993 assinale a alternativa que indica uma 

licitação dispensável em razão do objeto: 

a. Para aquisição ou restauração de obras de artes ou objetos históricos, com autenticidade 

comprovada desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão público. 

b. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar 

o abastecimento·. 

c. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

d. Para a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por  produtor, empresa ou representante comercial exclusivo vedado à preferência 

de marca. 

 
32 Estabelece a Lei nº 4.320/64, que é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, 
que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, o regime de: 
a. dispêndio de numerário. 
b. vinculação de numerário. 
c .credenciamento. 
d. adiantamento 
 

33. Nos termos da lei 8.666/93, são modalidades de licitação exceto: 
a. tomada de preços 
b. leilão 
c. convite 
d. melhor preço. 
 

34. A Câmara Municipal de Natividade da Serra deverá enviar ao Prefeito, para 
fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas, o balanço geral anual até o 
dia: 

a. 1º de Janeiro do exercício seguinte 
b. 15 de Janeiro do exercício seguinte 
c. 15 de Fevereiro do exercício seguinte 
d. 1º de Março do exercício seguinte 
 
35. A Lei Orgânica do Município de Natividade da Serra, em seu Art.26, assegura a 
Tribuna livre do Plenário da Câmara, para pronunciamentos reivindicativos 
 ou fiscalizadores do município por 
a. qualquer cidadão nascido no Município, desde que portador de título de eleitor.  
b. líderes religiosos e representantes de entidades assistencialistas com sede na jurisdição 
do Município.  
c. pessoas representantes de entidades, sociedades de bairros, relativos a assuntos de 
interesses coletivos. 
d. representantes de entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil e o 
Conselho Regional de Medicina.  



 
36. Segundo o artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Natividade da Serra os 
vereadores possuem imunidade: 
a.  por suas opiniões, palavras e atos no exercício do mandato e em qualquer parte do país.  
b.  por suas opiniões, palavras e atos no exercício do mandato e na circunscrição no  
Município.  
c. a imunidade processual acerca da responsabilidade civil e penal, garantindo ao 
parlamentar municipal foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça do Estado do seu 
Município.  
d. a imunidade material e processual, garantindo ao parlamentar municipal a inviolabilidade 
por suas opiniões, palavras e atos no exercício do mandato e na circunscrição do seu 
Município, bem como foro privilegiado em matérias civil, penal. 
 
37. Segundo o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Natividade da 
Serra, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município, a apreciação dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado ou da União, 
o plano plurianual de investimento e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, será exercida pela Câmara 
Municipal por meio:  
a. Do contador da Câmara que obrigatoriamente te que ser ocupante de cargo efetivo.  
b. Do Diretor Administrativo da Câmara.  
c. Do Presidente da Câmara.  
d. Da Comissão de Tributação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. 
 
38- Segundo o artigo 16 da Lei Orgânica, por ocasião da candidatura ao cargo eletivo 
de vereador, no Município de Natividade da Serra, o candidato dar perante aos órgãos 
competentes, provas de residência domiciliar no Município, conforme Constituição e, 
que provada ao contrário, será: 

a. Suspenso por prazo indeterminado 
b. Cassado seu mandato 
c. Responsabilizado por crime eleitoral 
d. Suspenso até comprovar mudança para o município de Natividade da Serra 

-  
39.  Conforme dispõe a Lei 101/2000 em seu artigo 49, as contas apresentadas pelo 
Poder Executivo ficarão disponíveis no respectivo Poder Legislativo para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade: 
 

a)   Durante os três meses subsequentes à prestação de contas. 
b)   Durante os seis meses subsequentes à prestação de Contas. 
c)   Durante sessenta dias. 
d)   Durante todo exercício financeiro.  
 
 

40. A despesa com pessoal da Câmara Municipal não poderá exceder, em relação à 
receita corrente liquida, o seguinte percentual:  
 

a.   08%  (oito por cento). 
b.   07% (sete por cento). 
c.   06% (seis por cento). 
d.   05% (cinco por cento).  


