CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA -RJ
no 01/2019
cargo

REDATOR DE ATAS
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Seja a mudança que você quer ver no mundo.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a

partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.institutoiasp.org.br

boa prova a todos!
REDATOR DE ATAS
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QUESTÃO 03

LÍNGUA PORTUGUESA

É correto afirmar que a partícula “que” (linha 13) exerce função morfológica de:

As questões de 01 a 07 dizem respeito ao Texto.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(a) Conjunção comparativa.

(Texto)

(b) Conjunção causal.

(c) Conjunção integrante.

(d) Conjunção concessiva.
(e) Pronome relativo.

QUESTÃO 04

Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que:
“[...], que estão lançando uma campanha para alertar sobre o papel do
álcool nos afogamentos –” (linhas 7 a 9)

(a) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da
oração a que pertence.
(b) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação
entre duas orações.

(c) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto,
função sintática própria.
(d) Não exerce função sintática alguma no período.

(e) Poderia ser corretamente substituída por “dos quais”, sem quaisquer outras alterações no período.

QUESTÃO 01

QUESTÃO 05

Com base no Texto e seu contexto, analise:

I- Há riscos em associar álcool com mergulhos em rios e mares;
II- Mais de uma dezena de pessoas por dia morrem no Brasil devido a
afogamentos provocados pelo consumo de álcool;
III- Cerca de 350 mil pessoas morrem afogadas no planeta anualmente
por causa do álcool.

Se o verbo “morrem” (linha 17) fosse conjugado na primeira pessoa
do plural do pretérito mais-que-perfeito do indicativo, a alternativa
correta seria:

(a) Apenas o item I está correto.

(c) morreríamos

Dos itens acima:

(a) morrêramos

(b) morreremos
(d) morremos

(b) Apenas o item II está correto.

(e) morrerão

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

QUESTÃO 06

(e) Todos os itens estão corretos.

É correto afirmar que o verbo “alertar” (linha 8) se encontra na forma:

É correto afirmar que o termo “anualmente” (linha 17) exerce função
morfológica de:

(b) Gerúndio

QUESTÃO 02

(a) Advérbio
(b) Adjetivo

(c) Pronome

(d) Conjunção

(e) Substantivo
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(a) Infinitivo

(c) Particípio

(d) Conjugada

(e) Delimitada

QUESTÃO 07

“Na verdade, os afogamentos, para os quais o álcool é considerado um
importante fator de risco, são um tema que preocupa em todo o mundo.” (linhas 11 a 13). Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa correta:
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(a) Há erro de concordância verbal, pois o verbo “são” está concordando com o seu sujeito apenas em grau.

(b) Há erro de concordância verbal, pois o verbo “é” está concordando
com o seu sujeito “os afogamentos” apenas em grau.
(c) Há erro de concordância verbal, pois o verbo “são” está concordando com o seu sujeito apenas em número.

(d) A concordância verbal do trecho retirado do Texto está correta,
uma vez que o verbo “são” está concordando com o seu sujeito “álcool”.
(e) A concordância verbal do trecho retirado do Texto está correta,
uma vez que o verbo “são” está concordando com o seu sujeito “os afogamentos”.
QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto que, devido à sua regência, é responsável por exigir a preposição sublinhada
no trecho abaixo:
“Um dia de verão, um copo de cerveja ou drink refrescante para acompanhar, um mergulho na água do mar ou do rio.” (linhas 1 a 3)

QUESTÃO 11

Sobre o sentido denotativo, analise:

I- O sentido denotativo é aquele dado pelo dicionário;
II- Na denotação o sentido é referencial, próprio, usual ou literal;
III- Denotativamente, “águia” é uma pessoa de grande talento, de grande sabedoria, de grande perspicácia.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item III está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 12

(a) “dia”

Com base na transitividade verbal, assinale a alternativa em que o verbo “perguntar” é intransitivo:

(c) “copo”

(b) Perguntou todas as testemunhas.

(b) “verão”

(a) Quem pergunta quer saber.

(d) “cerveja”

(e) “mergulho”

(c) Ela perguntou se o menino já chegara.
(d) Perguntou-me se nada mais desejava.

QUESTÃO 09

“Estes edificam, aqueles destroem; estes sobem pelos degraus da honra, aqueles outros descem.” (M. Bernardes). Com base nas figuras de
pensamento, tal exemplo é classificado como um(a):
(a) Antítese

“As vitórias-régias nadavam solenes e silenciosas.”. Os termos destacados exercem função sintática de:
(b) Objeto direto

(c) Ironia

(c) Adjunto adnominal

(d) Eufemismo

(d) Complemento nominal
(e) Adjunto adverbial

QUESTÃO 10

Com base nas figuras de sintaxe, todos os exemplos a seguir são classificados como sendo pleonasmo enfático, exceto:

(a) Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da natureza.
(b) “Este crucifixo, vi-o eu com os meus olhos, e está hoje em dia naquele mosteiro.” (H. Pinto)
(c) “Louvamos em Deus uma excelência, que é mais excelente de todas.” (Pe. Antônio Vieira)
(d) “E rir meu riso; E derramar meu pranto.” (Vinícius de Moraes)

(e) “Tantos outros assombros da natureza e prodígios inauditos, vistos
com os próprios olhos, palpados com as mãos e pisados com os pés.”
(Pe. Antônio Vieira)
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QUESTÃO 13

(a) Sujeito

(b) Paradoxo

(e) Hipérbole

(e) Perguntou-se por que ainda o amava.

QUESTÃO 14

Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa:
(a) A flor era muito linda!

(b) Ele fez duas intervenções médico-cirúrgicas.

(c) Firmaram dois grandes acordos sino-franco-lusitanos.
(d) Ele possuía monstruosas mãos e braços.

(e) A ideia e o pensamento tornaram-se obsoletas em virtude dos novos paradigmas.
QUESTÃO 15

O verbo “abraçar” possui as seguintes regências:

I- É verbo transitivo direto no sentido de “cingir, apertar com os braços”
II- É verbo transitivo direto no sentido de “adotar, seguir, escolher”.
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III- A forma verbal “abraçar-se” é pronominal transitiva indireta e admite as preposições “a, em, com, contra”.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas no item III.

(d) Apenas nos itens I e II.

(e) Apenas nos itens II e III.

O substantivo coletivo de ilhas é:

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(a) Alcateia

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(b) Biblioteca

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 16

“A televisão foi uma das grandes invenções do século XX na área da
comunicação.”. O termo destacado exerce função morfológica de:
(a) Preposição

(c) Assembleia
(d) Antologia

(e) Arquipélago

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(b) Verbo

(c) Substantivo

QUESTÃO 21

(d) Advérbio
(e) Artigo

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mesquita – RJ, o controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do:

QUESTÃO 17

“São palavras iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais.”. Assinale a alternativa que representa esse exemplo:
(a) leste (verbo) ≠ leste (substantivo)

(b) acético (ácido) ≠ ascético (contemplativo)
(c) cédula (bilhete) ≠ sédula (cuidadosa)

(d) consolar (trazer consolo, aliviar) ≠ consular (relativo ao consulado)
(e) apreçar (pôr o preço) ≠ apressar (tornar rápido)

(a) Tribunal de Contas do Estado, ao qual não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo.

(b) Tribunal de Contas da União, ao qual não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo.
(c) Tribunal de Contas do Município, ao qual não poderá ser negada
qualquer informação a pretexto de sigilo.

(d) Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo.
(e) Tribunal de Contas do Brasil, ao qual não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo.
QUESTÃO 22

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que representa corretamente um sinônimo de
“gritar”:
(a) Belo

(b) Bradar

(b) Ambos estão equivocados.

(d) Artificial

(c) Ambos têm razão.

(d) José Carlos tem razão.

QUESTÃO 19

(e) Juliana tem razão.

Com base no emprego da palavra “manga”, analise:
I- A manga da camisa está suja;
II- Todos comeram a manga;
III- A encanação precisa de uma nova manga.

A palavra “manga” foi empregada no sentido de “peça de metal nas encanações”:
(a) Apenas no item I.

(b) Apenas no item II.
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José Carlos estava em debate com sua esposa Juliana sobre a Lei Orgânica do Município de Mesquita – RJ. José Carlos dizia que os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do
mandato e na circunscrição do Município. Juliana dizia que na verdade
não são invioláveis. De acordo com a referida Lei Orgânica assinale a
alternativa correta:
(a) José Carlos está equivocado.

(c) Letal

(e) Abraçar

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Carlos disse para Júlio que de acordo com a Lei Orgânica do Município
de Mesquita, os vereadores podem, no exercício do mandato, votar em
assunto de seu particular interesse nem no de seus ascendentes, descendentes ou colaterais, consanguíneos ou afins, até o segundo grau.
Júlio contradisse Carlos e disse que de acordo com a referida Lei Orgânica os vereadores não podem praticar tal ato. Assinale a alternativa
correta:
(a) Carlos tem razão.
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(e) A proposição em que o Vereador sugere medida de interesse público aos poderes competentes.

(b) Ambos estão equivocados.
(c) Ambos têm razão.

QUESTÃO 28

(d) Júlio está equivocado.
(e) Júlio tem razão.

Para efeitos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mesquita
– RJ, o ato complementar da discussão, através do qual o plenário manifesta a sua vontade deliberativa é denominado:

QUESTÃO 24

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mesquita, é certo dizer
que o vereador investido em cargo de Secretário Municipal, Diretor de
Autarquia ou Fundação, Procurador-Geral do Município, bem como em
cargos equivalentes em âmbito estadual ou federal:
(a) Não perde o mandato.

(c) Deve perder o mandato.

QUESTÃO 25

Para efeitos da Lei Orgânica do Município de Mesquita, a função de
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e expedir decretos e regulamentos para sua execução é privativa:
(a) Do Vereador.

(b) Do Presidente da Câmara.
(c) Do Vice-Prefeito.

(d) Votação.

QUESTÃO 29

(a) O pronunciamento do Prefeito sobre os motivos que o levaram a
manifestar-se contrariamente ou favoravelmente à matéria votada.

(b) O pronunciamento do Governador sobre os motivos que o levaram
a manifestar-se contrariamente ou favoravelmente à matéria votada.
(c) O pronunciamento do Vereador sobre os motivos que o levaram
a manifestar-se contrariamente ou favoravelmente à matéria votada.

(d) O pronunciamento do Deputado Distrital sobre os motivos que o
levaram a manifestar-se contrariamente ou favoravelmente à matéria
votada.

(e) O pronunciamento do Presidente sobre os motivos que o levaram
a manifestar-se contrariamente ou favoravelmente à matéria votada.

(d) Do Prefeito.

(e) Do Secretário de Segurança Pública.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 26

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mesquita,
é certo dizer que a proposição dirigida ao Poder Executivo Municipal,
solicitando medidas de caráter político administrativo é denominada
como:
(a) Pedido de providências.
(b) Resolução.

Para efeitos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mesquita
– RJ, a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo
orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e a prover completamente, a matéria tratada é denominada como:
(a) Código.

(b) Decreto.

(c) Resolução.

(c) Suscitação de dúvida.

(d) Mandado.

(d) Registro.

(e) Liberdade.
QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que corresponde à definição de indicação para
efeitos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mesquita:
(a) A proposição em que o Vereador sugere medida de interesse privado aos poderes competentes.
(b) A proposição em que o Vereador sugere medida de interesse público aos poderes incompetentes.
(c) A proposição em que o Vereador sugere medida de interesse privado aos poderes incompetentes.

(d) A proposição em que o Prefeito sugere medida de interesse público
aos poderes competentes.

REDATOR DE ATAS

(c) Comemoração.

Assinale a alternativa que corresponde à definição de “Declaração de
voto”:

(d) Perde o mandato automaticamente.

(e) Decreto legislativo.

(b) Confraternização.

(e) Contratação.

(b) Pode perder o mandato.

(e) Adquire outro mandato.

(a) Encerramento.

QUESTÃO 31

O instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem
instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre
questões de pessoal e outros atos de sua competência, denomina-se:
(a) portaria.

(b) certidão.

(c) despacho
(d) circular.
(e) ata.
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QUESTÃO 32

O texto do documento padrão oficio deve seguir algumas padronizações de estrutura. Assim, para os documentos oficiais deve ser utilizada a fonte do tipo:
(a) Candara.

(b) Times New Roman.

QUESTÃO 33

I. o vocativo será sempre seguido de dois pontos.
II. os termos “Respeitosamente e Atenciosamente” são utilizadas como
fecho.
III. o tratamento por meio de Doutor confere a formalidade desejada.
(a) Apenas o item II está correto.

(b) Os itens I e II estão corretos, apenas.

(e) recebimento de documentos.

QUESTÃO 38

Os métodos de arquivamento são divididos em duas grandes classes,
que são:
(a) direto e indireto.

(d) secreto e público.

(e) Todos os itens estão incorretos.

(e) ostensivo e sigiloso.

QUESTÃO 34

O pronome de tratamento adequando a ser utilizado para um Senador
da República é:
(a) Senhor.

(b) Vossa Excelência.

QUESTÃO 39

No método numérico, a consulta ao documento será feita de forma indireta, recorrendo-se, sempre, a um índice alfabético:
(a) ideográfico.
(b) remissivo.

(c) A Sua Excelência o Senhor

(c) assistemático.

(d) Digníssimo.

(d) equivalente.

(e) classificatório.

QUESTÃO 35

Na grafia de datas em um documento oficial, o texto da data deve ser
alinhado:
(a) à margem esquerda.
(b) justificado.

(c) à margem direita.
(d) centralizado.

QUESTÃO 36

O assunto deve dar uma ideia geral do que trata o documento, de forma sucinta. Em relação aos elementos que devem constar no assunto,
assinale a alternativa correta.
(b) introdução, vocativo, destaque, pontuação e alinhamento.

(d) tramitação de documentos.

(c) básico e padronizado.

(d) Todos os itens estão corretos.

(a) destaque, pontuação, cargo e alinhamento.

(c) expedição de documentos.

(b) objetivo e subjetivo.

(c) Os itens I e III estão corretos, apenas.
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QUESTÃO 37

(b) classificação de documentos.

Acerca dos fundamentos e técnicas de redação oficial, analise os itens
a seguir:

(e) recuado.

(e) título, descrição, destaque, pontuação e alinhamento.

(a) registro de documentos.

(d) Calibri.

(e) Excelentíssimo.

(d) descrição, destaque, espaçamento e alinhamento.

O controle da movimentação dos documentos entre os setores de trabalho onde ocorre a tomada de decisão faz parte da:

(c) Arial.

(e) Verdana.

(c) título, descrição, destaque, endereço e alinhamento.

QUESTÃO 40

Quanto à motivação, à liderança e à comunicação, analise os itens a
seguir:

I. Quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é limitada
e sujeita a controles pelo chefe, que passa a adotar um padrão de liderança autocrático.
II. Os estilos básicos de liderança são autocrática; democrática; e liberal.
III. De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades humanas
de Maslow, é exemplo de necessidade de estima a interação com os
colegas.
(a) Apenas o item II está correto.

(b) Os itens I e II estão corretos, apenas.

(c) Os itens I e III estão corretos, apenas.
(d) Todos os itens estão corretos.

(e) Todos os itens estão incorretos.
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