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CADERNO
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

Agente do Legislativo

ORIENTAÇÕES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada,
etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a resposta não será computada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize
caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA
PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08
Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.
09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Considera-se como efetivamente desempenhadas as funções de um cargo público municipal:
A) A partir da nomeação.
B) A partir da designação, sem publicação do ato.
C) A partir da entrada no exercício do cargo.
D) A partir da aprovação em concurso público específico.
E) A partir da designação pura e simples.
QUESTÃO 02
Ocorre a posse para cargo público municipal:
A) Imediatamente após a nomeação, mas antes da entrada no exercício do cargo.
B) Em 15 (quinze) dias, contados a partir da homologação do concurso.
C) Em 15 (quinze) dias, contados a partir do ato de nomeação.
D) Em 30 (trinta) dias, contados a partir do ato de nomeação.
E) Em 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação do concurso.
QUESTÃO 03
O servidor que, devidamente empossado, não entrar no exercício do cargo poderá ser:
A) Advertido, sem processo administrativo.
B) Exonerado, expirado o prazo legal.
C) Reconduzido, após processo administrativo.
D) Remanejado, sem a necessidade de processo administrativo.
E) Reaproveitado, após instauração de sindicância administrativa.
QUESTÃO 04
Quando internamente, no âmbito do Poder Público municipal, há a movimentação do servidor em razão da criação
de outro órgão, está-se diante do instituto jurídico:
A) Da remoção, por ato de ofício e sem consentimento do servidor.
B) Do reajustamento, a pedido e sem atendimento ao interesse público.
C) Do sobrestamento, por ato de ofício e sem consentimento do servidor.
D) Da remoção a pedido, sem adequação às necessidades do serviço.
E) Da redistribuição, para adequação às necessidades do serviço.
QUESTÃO 05
De acordo com o estabelecido na Lei Orgânica do município de Montes Claros, a possibilidade de organização
interna de seus quadros e estabelecimento do regime jurídico de servidores públicos municipais é competência
privativa:
A) Do município.
B) Da Câmara Municipal.
C) Do prefeito municipal, ouvida a Câmara Municipal.
D) Da Câmara Municipal, ouvido o prefeito.
E) Do Conselho Gestor Municipal.
QUESTÃO 06
Em hipotética situação, o município de Montes Claros, no exercício de suas competências, instituiu determinado
imposto incidente sobre todos aqueles contribuintes que, no âmbito municipal, tivessem como exercício empresarial
a publicação de jornais e revistas. Nesse caso, é CORRETO afirmar que:
A) É vedado ao município instituir tal imposto.
B) O município pode instituir tal imposto, mas apenas em relação a jornais.
C) A instituição desse imposto depende de parecer prévio do Ministério Público.
D) Só a Câmara Municipal pode instituir tal imposto.
E) O município pode instituir esse imposto, mas apenas em relação a revistas.
QUESTÃO 07
Inácio, 19 anos, nascido e residente em Montes Claros, em pleno gozo de seus direitos políticos e devidamente
alistado em cartório eleitoral, cujo pai também nasceu em Montes Claros, mas a mãe nasceu no Chile e não se
naturalizou brasileira, querendo exercer plenamente a cidadania, resolve se candidatar a uma vaga de vereador na
Câmara Municipal de Montes Claros. Nesse caso, é CORRETO afirmar:
A) Só podem concorrer à vaga os brasileiros natos e maiores de 21 anos.
B) Só podem concorrer à vaga os brasileiros natos.
C) Há impedimento em razão da nacionalidade materna, mas não em relação à paterna.
D) Há impedimento em razão da idade de Inácio.
E) Não há, do ponto de vista legal, impedimento para a candidatura.
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QUESTÃO 08
São atribuições da Câmara Municipal, EXCETO:
A) O consentimento, ou não, da alienação de bens imóveis pelo município.
B) A autorização para a concessão de serviços públicos.
C) A criação de distritos, observada a legislação estadual.
D) A deliberação sobre a obtenção de empréstimos pelo município.
E) A autorização para a abertura de créditos suplementares.
QUESTÃO 09
NÃO se considera competência privativa municipal:
A) Fiscalizar e cobrar tarifas públicas.
B) Organizar os serviços públicos locais.
C) Estabelecer o regime jurídico dos servidores municipais.
D) Tomar empréstimos, sem a autorização da Câmara Municipal.
E) Dispor sobre a utilização de bens públicos.
QUESTÃO 10
NÃO se encontra dentro da competência legislativa municipal a proposição de:
A) Decretos legislativos.
B) Leis complementares.
C) Leis ordinárias.
D) Emendas à lei orgânica municipal.
E) Emendas às leis delegadas.
QUESTÃO 11
Não decorrerá vacância de cargo público municipal em razão de:
A) Aposentadoria.
B) Promoção.
C) Remoção.
D) Posse em outro cargo inacumulável.
E) Exoneração.
QUESTÃO 12
O servidor público municipal que não satisfaz, durante o estágio probatório, as condições para efetivo exercício do
cargo pode ser:
A) Demitido a bem do serviço.
B) Removido para outro órgão municipal.
C) Aposentado compulsoriamente.
D) Exonerado, na forma da lei.
E) Transferido para outro órgão municipal.
QUESTÃO 13
Determinado servidor municipal teve a necessidade inadiável de, no exercício de suas funções públicas e em um
mesmo dia, deslocar-se para distrito próximo à sede do município, fazendo isso em seu próprio veículo, em razão da
comodidade e praticidade. No caso:
A) Receberá indenização de transporte, desde que disposto em regulamento.
B) Receberá, necessariamente, uma diária, ainda que não tenha dormido no local.
C) Não será indenizado em nenhuma hipótese, já que não poderia se deslocar em veículo próprio.
D) Receberá vale-alimentação na proporção das despesas realizadas com o deslocamento.
E) Receberá, necessariamente, um vale-alimentação, ainda que não comprove ter se alimentado no local.
QUESTÃO 14
Não se considera vantagem paga ao servidor público municipal, na forma do Estatuto:
A) A gratificação pelo exercício de cargo de direção.
B) O abono família.
C) A diária paga em razão de deslocamento a outro município.
D) A gratificação natalina.
E) O adicional em razão de trabalho noturno.
QUESTÃO 15
O servidor público municipal terá direito à licença, EXCETO:
A) Para tratar de interesses pessoais.
B) Por motivo de adoção, ainda que esteja no exercício de outra função pública acumulável e remunerada.
C) Quando acidentado no exercício de suas funções públicas.
D) Para desempenhar, em razão de mandato eletivo, cargo em sindicato representativo de classe.
E) Por motivo de paternidade, desde que não esteja no exercício de outra função pública acumulável e remunerada.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.

O viver de cada dia em nossa vida
Formar-se em uma profissão. Ganhar um prêmio. Conseguir uma almejada promoção. Casar. Ter filhos. Viajar para
o exterior. Conquistar objetivos. A vida, dessa forma, parece que é montada apenas de grandes momentos. Só que,
no entanto, sabemos que são nos pequenos instantes que ela se faz. A cada pedacinho do dia, a cada punhado de
segundos e minutos – grãos de areia escorrendo pelas frestas dos dedos.
5
Naquele dia na praia, deitado na poça de água que se formou na maré baixa. Morna, fluida, ensolarada, a vida
ali estava. Naquele beijo de bom dia. Naquele abraço de despedida. Bem ali na padaria, tomando café e falando do
cotidiano, que é outro nome que damos para a mesma coisa. Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora. A vida
sempre pronta a desabrochar.
Uma formatura de repente vira uma referência no crachá, foto bonita no álbum, história boa de contar. Mas o instante
10 que fica pode ser aquela sensação de frio na barriga antes de pegar o diploma e imaginar o desconhecido que viria
pela frente.
Casar, então, festa de superlativos e muitos desejos. Os instantes de flores e sorrisos são memoráveis, mas
ainda mais imponentes se mostram os instantes que vão se revelando pouco a pouco, na cozinha e no quarto, em
busca de acertar o melhor tempero. A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado cuidado das desimportâncias.
15 Mas, sempre nas levezas da vida.
Filho é bem grandioso. Um projeto e tanto. Mas é puro instante – muitos, juntinhos, agregados, formando algo
maior. O passinho na sala, dado a primeira vez sem segurar na mão. A queda no jardim. O choro demorado. A
música aprendida e cantarolada naquela mistura de voz de bebê e menina. A vida vai se fazendo ali, na manhã, no
aconchego da rede, nas palavras se formando, no abraço bem apertado.
20
Quando se vê, já se vão uma dúzia de estações. A paisagem sempre mudando, ainda que pouco se note. A
vida, grandiosa em essência, miúda no viver de cada dia, vai se revelando a cada um na medida do olhar. Nas
pequenezas e no sentir, tecendo memórias e histórias.
1

Disponível em https://vidasimples.co/leitores/o-viver-de-cada-dia-de-nossa-vida/ Acesso em 22 de dez. 2019.

QUESTÃO 16
O autor do texto defende que a vida é feita
A) dos nossos momentos de sucesso.
B) dos momentos de aconchego.
C) das realizações dos nossos sonhos.
D) de cada instante das nossas vidas.
E) dos momentos de serenidade.
QUESTÃO 17
A passagem do texto em que o autor apresenta uma metáfora que indica o passar do tempo é
A) “Morna, fluida, ensolarada, a vida ali estava.” (Linhas 5-6)
B) “[...] grãos de areia escorrendo pelas frestas dos dedos.” (Linha 4)
C) “Mas o instante que fica pode ser aquela sensação de frio na barriga [...]” (Linhas 9-10)
D) “A vida sempre pronta a desabrochar.” (Linhas 7-8)
E) “Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora.” (Linha 7)
QUESTÃO 18
A passagem em que o autor defende que a vida é feita de momentos de alegria, mas também de momentos de
inquietação e receio é
A) “Formar-se em uma profissão. Ganhar um prêmio. Conseguir uma almejada promoção. Casar. Ter filhos. Viajar
para o exterior. Conquistar objetivos.” (Linhas 1-2)
B) “[...] foto bonita no álbum, história boa de contar. Mas o instante que fica pode ser aquela sensação de frio na
barriga antes de pegar o diploma e imaginar o desconhecido que viria pela frente.” (Linhas 9-10)
C) “Naquele dia na praia, deitado na poça de água que se formou na maré baixa. Morna, fluida, ensolarada, a vida
ali estava. Naquele beijo de bom dia.” (Linhas 5-6)
D) “Filho é bem grandioso. Um projeto e tanto. Mas é puro instante – muitos, juntinhos, agregados, formando algo
maior. O passinho na sala, dado a primeira vez sem segurar na mão.” (Linhas 16-17)
E) “Bem ali na padaria, tomando café e falando do cotidiano, que é outro nome que damos para a mesma coisa.
Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora.” (Linhas 6-7)
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QUESTÃO 19
Tendo em vista a linha de argumentação do autor, no trecho “A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado
cuidado das desimportâncias” (Linha 14), o termo “desimportâncias” está relacionado ao que é
A) simples.
B) insignificante.
C) irrelevante.
D) dispensável.
E) entediante.
QUESTÃO 20
A palavra “desimportâncias” (linha 14) aparece em itálico por tratar-se de um
A) arcaísmo.
B) hibridismo.
C) neologismo.
D) estrangeirismo.
E) barbarismo.
QUESTÃO 21
A palavra “desimportâncias” (linha 14) foi formada pelo processo de derivação
A) prefixal e sufixal.
B) prefixal.
C) sufixal.
D) parassintética.
E) imprópria.
QUESTÃO 22
No título do texto “O viver de cada dia em nossa vida” o autor usa o recurso da substantivação da palavra
A) cada.
B) dia.
C) nossa.
D) vida.
E) viver.
QUESTÃO 23
No trecho “Só que, no entanto, sabemos que são nos pequenos instantes que ela se faz.” (linhas 2-3), a locução “ no
entanto” foi usada com valor semântico de
A) conclusão.
B) explicação.
C) consequência.
D) adversidade.
E) adição.
QUESTÃO 24
A alternativa em que o uso do pronome oblíquo átono em posição proclítica é obrigatório tendo em vista a presença
de palavra atrativa é
A) “[...] mas ainda mais imponentes se mostram os instantes [...]” (Linhas 12-13)
B) “A vida, grandiosa em essência, miúda no viver de cada dia, vai se revelando [...]” (Linhas 20-21)
C) “A vida vai se fazendo ali, na manhã, no aconchego da rede [...]” (Linhas 18-19)
D) “A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado cuidado [...]” (Linha 14)
E) “Quando se vê, já se vão uma dúzia de estações.” (Linha 20)
QUESTÃO 25
No trecho “A vida vai se fazendo ali, na manhã, no aconchego da rede, nas palavras se formando, no abraço bem
apertado[...]” (linhas 18-19), as vírgulas foram usadas para intercalar
A) orações coordenadas assindéticas.
B) expressões apositivas explicativas.
C) termos da mesma função sintática.
D) orações subordinadas deslocadas.
E) orações adverbiais antecipadas.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
Conforme a figura a seguir, é possível utilizar o Gerenciador de Tarefas para reiniciar o Explorer no Windows 8, e
versões posteriores, em momentos que ele trava por diversas situações. Nas versões de Windows anteriores, os
procedimentos necessários à tarefa de reiniciar o Windows Explorer são os descritos na opção:

A) Aguardar a finalização automática da tarefa e reiniciar o Windows.
B) Buscar detalhes de travamento do Windows Explorer na barra de Inicializar do Gerenciador de Tarefas e solicitar
informações na aba Detalhes.
C) Aguardar a finalização da tarefa na aba Detalhes do Gerenciador de Tarefas e reiniciar o Windows
posteriormente.
D) Se o consumo de memória for muito alto em relação aos outros processos, deve-se finalizar a tarefa e solicitar
informações na aba Detalhes.
E) Finalizar a tarefa pelo Gerenciador de tarefas e depois chamá-lo novamente.
QUESTÃO 27
Define-se a revisão de texto como as interferências no texto, visando a sua melhoria. Essas mudanças podem atingir
palavras, frases ou parágrafos e ocorrem por cortes, inclusões, inversões ou deslocamentos. O pacote Microsoft
Word possui a revisão de texto, conforme disposto na figura a seguir.
Ao selecionar a opção marcação simples, o leitor do documento estará apto para
A) ver os detalhes das alterações do documento.
B) revisar as alterações, indicadas por uma linha
vermelha na margem do documento.
C) ter uma visualização de como ficará o documento
se todas as alterações sugeridas passarem a ser
permanentes.
D) exibir o documento original como se todas as
alterações sugeridas tivessem sido removidas.
E) adicionar um indicador de revisão de controle na
barra de status do documento.
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QUESTÃO 28
NTFS é o sistema de arquivos primário para versões recentes do Windows e do Windows Server, que fornece um
conjunto completo de recursos, incluindo descritores de segurança, criptografia, cotas de disco e metadados
avançados. Para tanto, existem inúmeras aplicações práticas que envolvem os requisitos de confiabilidade e
segurança.
Enumere as ações descritas na 2.ª coluna de acordo com os requisitos da 1.ª coluna.
Requisito
A - Confiabilidade
B - Segurança

( )

( )
( )

( )
( )

Ação
O NTFS usa seu arquivo de log e informações de ponto de verificação para
restaurar a consistência do sistema de arquivos quando o computador é
reiniciado após uma falha do sistema.
O NTFS monitora e corrige continuamente problemas transitórios de corrupção
em segundo plano sem colocar o volume offline.
o NTFS permite que se definam permissões em um arquivo ou pasta, que se
especifiquem os grupos e usuários cujo acesso se deseja restringir ou permitir e
que se selecione tipo de acesso.
Quando o NTFS é usado com volumes compartilhados clusterizados, nenhum
tempo de inatividade é necessário.
O NTFS pode dar suporte a volumes tão grandes quanto 256 terabytes.

A alternativa que melhor representa as relações está disposta em:
A) A, A, B, A, B.
B) A, B, B, A, A.
C) B, A, A, B, A.
D) B, B, A, B, B.
E) A, B, A, B, A.
QUESTÃO 29
Dado o recorte de tabela a seguir, as fórmulas necessárias para se obter a quantidade de alunos aprovados,
conforme exposto na célula B16 e a média de notas da Prova 1, disposta na célula B13, estão na alternativa:

A)
B)
C)
D)
E)

B16=CONT.APROVADO (F2:F11) e B13=MÉDIA (B2:B11).
B16=SOMA (APROVADO) e B13=MÉDIA (B2:B11).
B16=CONT.APROVADO (F2:F11) e B13=MED (B13).
B16=CONT.SE (F2:F11;"APROVADO") e B13=MÉDIA (B2:B11).
B16=SOMA (F2:F11) –(F4+F5+F6+F7) e B13=MED(B13).

QUESTÃO 30
O gerenciamento de arquivos, denominado de Windows Explorer nos sistemas operacionais Windows, tem como
função:
I. gerenciar espaços alocados.
II. criar e deletar arquivos de qualquer extensão.
III. criar e deletar diretórios de memória swap.
IV. mapear arquivos em disco em massa.
V. fazer a manipulação de arquivos e diretórios na memória.
Estão CORRETAS apenas as afirmações constantes nos itens:
A) I, II e III.
B) II, III e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
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