
  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2012 
ASSISTENTE DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO 

  
 

      __________________________________________________________                                                                       _________________________________ 
                   (NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)                                                                                          (No DE INSCRIÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém vinte questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso 
de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  
 

QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO 
 

01 a 03 
 

Direito Constitucional 04 a 06 Direito Administrativo 07 a 09 Direito Civil 

 

10 a 12 
 

Direito Processual 
Civil 13 a 15 Legislação Municipal 16 a 20 Conhecimentos de 

Informática 
 

 
3. 

 
As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta se-
quência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar 
como corretas. 
 

 

4. 
 

Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

            

 
 

       4.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do 
candidato, emprego público, número de inscrição. 

 

 4.2 ASSINE no local indicado. 
 

 4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 
em caso de erro ou rasura. 

 

 4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 

 4.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das deze-
nas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 41 
e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão de registro de 
respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 

5. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 
processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
 

 

6. 
 

Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo 
de registro de presença e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só 
pode deixar o local de prova após às 10h30min. 
 

7. É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de apli-
cação da prova. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

01 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 

01) No processo legislativo brasileiro, o veto 
será apreciado em sessão conjunta, den-
tro de trinta dias a contar de seu recebi-
mento, só podendo ser rejeitado pelo voto 
da maioria absoluta dos Deputados e Se-
nadores, em escrutínio secreto. 

02) A Constituição Federal poderá ser 
emendada mediante proposta de mais da 
metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros. 

04) Conforme a Constituição Federal, somen-
te pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais decla-
rar a inconstitucionalidade de lei ou de ato 
normativo do Poder Público. 

08) A fusão de dois Municípios ocorrerá por lei 
estadual, dentro do período determinado 
por lei complementar federal, e dependerá 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação de estudo de viabilidade 
municipal. 

 
                
 
 

02 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 

01) O retorno ao serviço público de servidor 
em disponibilidade, quando haja cargo de 
natureza e vencimento compatível com o 
anteriormente ocupado, denomina-se 
aproveitamento. 

02) A Constituição Federal reserva diversas 
prerrogativas ao cidadão;  dentre  elas  a  
possibilidade  de apresentar denúncia de 
irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 

04) Entidade de classe, organização sindical e 
associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano têm 
legitimidade ativa para impetrar mandado 
de segurança coletivo em defesa dos inte-
resses de seus membros e associados. 

08) O processo de alteração da Constituição 
Federal de 1988, pode ser classificado 
como flexível, por admitir a alteração de 
seu conteúdo por meio de processo mais 
complexo que o processo de formação 
das leis ordinárias ou complementares. 

 
 
    
 

03 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) A autorização de referendo e a convoca-

ção de plebiscito podem ser propostas 
tanto pelo Congresso Nacional, por meio 
de decreto legislativo, quanto mediante lei 
de iniciativa popular. 

02) O regime de responsabilidade civil do Es-
tado não se estende aos casos de atos 
praticados por concessionários de servi-
ços públicos. 

04) Normas constitucionais de eficácia contida 
produzem efeitos imediatos, mas permi-
tem que norma ulterior as restrinja. 

08) Compete ao Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar originariamente as 
ações contra o Conselho Nacional de 
Justiça e contra o Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

 
                
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
04 – Com relação à administração pública indireta, 

assinale o que for correto. 
 

01) Sociedades de economia mista são pes-
soas jurídicas de direito privado, com capi-
tal público e particular e direção estatal. 

02) As autarquias e as empresas públicas de 
modo idêntico só podem ser criadas por 
lei específica. 

04) As agências reguladoras têm sido criadas 
como autarquias de regime especial cujas 
características são o mandato fixo e a es-
tabilidade de seus dirigentes. 

08) As fundações públicas, tais quais as au-
tarquias, têm necessariamente personali-
dade jurídica de direito público. 
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05 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) Os contratos para os quais a lei exige lici-

tação são firmados intuitu personae, ou 
seja, em razão de condições pessoais do 
contratado, apurados no procedimento lici-
tatório. 

02) Com relação à estabilidade do servidor 
público, pode-se afirmar que, invalidada 
por sentença judicial a demissão do servi-
dor  estável, será ele reintegrado,  e  o 
eventual ocupante da vaga, se estável, 
reconduzido ao cargo de origem, aprovei-
tado em outro cargo ou posto em disponi-
bilidade com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço. 

04) A aplicação da teoria da imprevisão como 
causa justificadora da inexecução do con-
trato é toda determinação estatal, positiva 
ou negativa, imprevista e geral, que onera 
a execução do contrato administrativo. 

08) A responsabilidade civil do agente público, 
realizada em ação regressiva, caracteriza-
se como subjetiva. 

 
                
 
 
06 – Das proposições abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

01) A comissão de licitação, após receber re-
curso administrativo sobre o julgamento 
das propostas, deve comunicar aos de-
mais licitantes sobre o recurso administra-
tivo interposto e abrir prazo de cinco dias 
úteis para a interposição de eventuais im-
pugnações. 

02) Tendo como critério de classificação dos 
atos administrativos em atos discricioná-
rios e vinculados, pode-se considerar a li-
cença, a admissão e a homologação co-
mo atos vinculados. 

04) O poder de polícia pode ser dotado de au-
toexecutoriedade, se necessário para a 
defesa urgente do interesse público. 

08) A permissão tem como objeto a execução 
de serviço público nas condições estabe-
lecidas através de contrato administrativo, 
permanecendo a titularidade do serviço 
com o poder público permitente. 

 
                
 
 
 
 
 
 

DIREITO CIVIL 
 
07 – Sobre o direito das obrigações, assinale o que 

for correto. 
 

01) Se um dos credores  solidários falecer 
deixando herdeiros, cada um deles só terá 
direito a exigir a quota do crédito corres-
pondente ao seu quinhão hereditário, sal-
vo se a obrigação for indivisível. 

02) Na transmissão das obrigações tem-se a 
figura da cessão de crédito, e caso ocor-
ram várias cessões do mesmo crédito, 
prevalecerá a que se completar com a 
tradição do título do crédito cedido. 

04) O pagamento só pode ser feito pelo deve-
dor, seu representante ou sucessor. 

08) Com relação às obrigações de fazer, o 
devedor responderá por perdas e danos 
ainda que a prestação do fato se torne 
impossível sem culpa sua. 

 
                
 
 
08 – Das proposições abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

01) É defeso às partes estipular contratos atí-
picos, ainda que observadas as normas 
gerais fixadas no Código Civil. 

02) A proteção dos direitos da personalidade 
aplica-se no que couber às pessoas jurídi-
cas. 

04) A compra e venda é classificada como 
contrato  consensual,  considerando-se 
obrigatória e perfeita, desde que as partes 
acordem no objeto e no preço. 

08) São impedidos de casar o adotante com 
quem foi cônjuge do adotado e o adotado 
com quem o foi do adotante. 
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09 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) Constituem-se as associações civis pela 

união de pessoas que, ao se congrega-
rem, colocam em comum serviços e ativi-
dades, em prol de um mesmo ideal, com 
um fim não econômico ou econômico, 
com direitos e obrigações recíprocas. 

02) Aquele que ressarcir o dano causado por 
outrem pode reaver o que houver pago 
daquele por quem pagou, salvo se o cau-
sador do dano for descendente seu, abso-
luta ou relativamente incapaz. 

04) Na falta de descendentes, são chamados 
à sucessão os ascendentes, em concor-
rência com o cônjuge sobrevivente. 

08) O testamento cerrado será aberto pela  
viúva meeira ou por um dos herdeiros. 

 
            
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
10 – Das proposições abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

01) O prazo para resposta do requerido na 
ação cautelar é de dez dias. 

02) A petição inicial será indeferida quando o 
tipo de procedimento escolhido pelo autor 
não corresponder à natureza da causa, ou 
ao valor da ação, caso em que só não se-
rá indeferida, se puder adaptar-se ao tipo 
de procedimento legal. 

04) Reputam-se conexas duas ou mais ações 
quando há identidade quanto às partes e 
à causa de pedir, mas o objeto de uma, 
por ser mais amplo, abrange o das outras. 

08) A citação válida torna prevento o juízo, in-
duz litispendência e faz litigiosa a coisa. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) A sentença de mérito, transitada em jul-

gado, é passível de ser rescindida por 
meio de ação rescisória, fundada em erro 
de fato, resultante de atos ou de docu-
mentos da causa. 

02) Interposta a apelação e apresentada a 
resposta pelo apelado, é vedado ao juiz o 
reexame dos pressupostos de admissibili-
dade da apelação. 

04) A impugnação à execução por quantia 
certa poderá dispor sobre qualquer causa 
impeditiva, modificativa ou extintiva da  
obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, 
desde que superveniente à sentença. 

08) Indeferido o recurso  especial,  caberá  
agravo nos próprios autos, no prazo de 
dez dias, dirigido à presidência do tribunal 
de origem, não dependendo do pagamen-
to de custas. 

 
                
 
 
12 – Das proposições abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

01) As microempresas e as pessoas jurídicas 
qualificadas como Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público podem fi-
gurar como parte no polo ativo das ações 
promovidas perante o Juizado Especial 
Cível, nos termos da Lei no 9.099/95. 

02) Com relação ao recuso extraordinário, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal que 
não admite a repercussão geral é irrecor-
rível. 

04) Contra o ato judicial que julga a liquidação 
de sentença caberá agravo de instrumen-
to. 

08) Na medida cautelar, o indeferimento da 
medida não obsta a que a parte intente a 
ação, nem influi no julgamento desta, sal-
vo se o juiz, no procedimento cautelar, 
acolher a alegação de decadência ou de 
prescrição do direito do autor. 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
13 – Das proposições abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

01) A alienação de bens municipais,  subordi-
nada  à  existência de interesse público 
devidamente justificado, será sempre pre-
cedida de avaliação e, quando for imóvel, 
dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, a qual será dispensada nos 
casos de permuta, dação em pagamento, 
doação e investidura. 

02) O Vereador, investido no cargo de Secre-
tário Municipal, será considerado licencia-
do, por ato da Mesa Executiva da Câmara 
Municipal, podendo, nesse caso, optar pe-
la remuneração do mandato. 

04) As sessões serão públicas, salvo delibe-
ração em contrário, tomada por um terço 
dos membros da Câmara Municipal, 
quando ocorrer motivo relevante. 

08) A Lei Orgânica poderá ser emendada me-
diante proposta de dois terços, no mínimo, 
dos membros da Câmara Municipal. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) É de competência da Mesa Executiva da 

Câmara Municipal suplementar as dota-
ções orçamentárias da Câmara Municipal, 
observando o limite de autorização conti-
do na Lei Orçamentária, desde que os re-
cursos para sua cobertura sejam proveni-
entes de anulações de dotações próprias. 

02) As Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal têm como atribuição estudar e 
emitir pareceres sobre matérias submeti-
das a seu exame, sendo que a Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação e a 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fis-
calização terão cinco membros. 

04) As sessões da Câmara Municipal serão 
públicas, sendo consideradas ordinárias 
as realizadas em datas e horários previs-
tos no Regimento, mediante convocação 
pelo Presidente. 

08) A Comissão Parlamentar de Inquérito, no 
exercício de suas atribuições e no interes-
se da investigação, poderá entre outras 
atribuições determinar diligências, ouvir 
indiciados, requisitar informações e docu-
mentos de órgãos e entidades da adminis-
tração pública direta e indireta e solicitar à 
Mesa Executiva assessoria ou consultoria 
externas, devidamente justificadas. 
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15 – Das proposições abaixo, assinale o que for 
correto. 

 
01) Aprovado o projeto de lei, a Câmara Mu-

nicipal o enviará ao Prefeito Municipal, no 
prazo de dez dias, para a sanção. 

02) É nulo o julgamento das contas do Prefei-
to Municipal e da Mesa Executiva da Câ-
mara pelo órgão legislativo municipal, 
quando o Tribunal de Contas não haja  
exarado parecer prévio. 

04) Com relação ao orçamento municipal, a 
Lei que instituir o plano plurianual estabe-
lecerá as diretrizes, os objetivos e as me-
tas da administração pública municipal pa-
ra as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos pro-
gramas de duração continuada. 

08) A requerimento do Prefeito Municipal, da 
Mesa Executiva, de Comissão competente 
para opinar sobre o mérito da matéria ou 
de um terço dos Vereadores, devidamente 
fundamentado, o Plenário poderá decidir 
pela tramitação de proposições em regime 
de urgência. 

 
                
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
16 – Considerando o sistema operacional Microsoft 

Windows em suas versões recentes, assinale 
o que for correto no que se refere às teclas de 
atalho. 

 
01) Alt+F4 – fecha a janela atual. 
02) Alt+P – mostra ou esconde a janela de 

pré-visualização no Windows Explorer. 
04) Alt+Tab – troca a janela que está sendo 

visualizada. 
08) Alt+Esc – fecha todas as janelas abertas. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 – Com relação a terminologias da internet, assi-
nale o que for correto. 

 
01) O Webmail é uma interface na internet 

que permite consultar e enviar e-mails. 
02) HTTPS é uma implementação do protoco-

lo HTTP sobre uma camada SSL ou do 
TSL; essa camada adicional permite que 
os dados sejam transmitidos através de 
uma conexão criptografada e que se veri-
fique a autenticidade do servidor e  do  
cliente por meio de certificados digitais. 

04) FTP é um recurso que permite gerenciar 
os recursos do computador do usuário por 
meio da internet. 

08) Cloud Computing é um recurso que possi-
bilita a utilização de aplicações e o acesso 
a arquivos diretamente da internet, inde-
pendentemente de estarem instalados no 
computador do usuário. 

 
                
 
 
18 – Considere um editor de planilha eletrônica 

Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc e a 
seguinte situação que um usuário precisa re-
solver: 

 
ü Obter o resto da divisão entre os conteúdos 

das células A1 e A6 e colocar o resultado 
na célula A9. 

ü Somar os conteúdos das células B1 e B6 e 
colocar o resultado na célula B9. 

ü Somar os conteúdos do intervalo entre as 
células C1 a C6 e colocar o resultado na cé-
lula C9. 

 
Diante dessa situação, assinale o que for cor-
reto, no que se refere aos conteúdos (fórmu-
las) das células A9, B9 e C9, respectivamente. 

 
01) =MOD(A1;A6) 
      =B1+B6 
      =SOMA(C1:C6). 
02) =(MOD(A1;A6)) 
      =(B1+B6) 
      =SOMA(C1:C6). 
04) =RESTO(A1;A6) 
      =SOMA(B1+B6) 
      =SOMA(C1:C6). 
08) =(RESTO(A1;A6)) 
      =SOMA(B1;B6) 
      =SOMA(C1:C6). 
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19 – A opção "Imprimir" do Microsoft Office Word 

exibe uma janela semelhante à figura abaixo. 
Considerando as informações constantes des-
sa figura, assinale o que for correto no que se 
refere ao resultado da suposta impressão, in-
dependentemente da impressora a ser esco-
lhida e do total de páginas do documento. 

 

 
 

01) Apenas seis cópias do documento serão 
impressas. 

02) Apenas seis páginas serão impressas. 
04) As páginas 11 e 13 também serão im-

pressas. 
08) Apenas páginas ímpares serão impressas. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – Considerando a figura abaixo e as indicações 
numéricas de determinados botões, corres-
pondentes ao Microsoft Office Power Point 
2007, assinale o que for correto. 

 

 
 

01) Botão 01 – maiúsculas e minúsculas. 
02) Botão 02 – formatar pincel. 
04) Botão 03 – direção do texto. 
08) Botão 04 – espaçamento entre caracteres. 

 
    
         
 


