
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 

01 DE MARÇO DE 2020 
 

CARGO: 
SECRETÁRIA(O) 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 02 de março de 
2020, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 03 e 04 de março de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Na frase: “As meninas viajarão de ônibus, 
contanto que haja desconto na passagem.” a 
conjunção em destaque expressa ideia de: 
 
a) alternância 
b) adição 
c) condição 
d) adversidade 
e) explicação 
 
02) Dos termos sublinhados abaixo todos são 
classificados como verbos de ligação, exceto 
um. Marque-o: 
 
a) Mamãe encontra-se bem. 
b) Sua roupa estava suja. 
c) As crianças permaneceram sentadas. 
d) O preço do aluguel anda aumentanto. 
e) Na reta final, o atleta andava com sofreguidão. 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Nada os deterá agora. 
2. Coloque-o na primeira gaveta. 
3. Não falou mais nada, deixando-nos 

preocupados. 
 
Em relação ao emprego dos pronomes: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 2 está correta. 
c) Somente 1 e 2 estão corretas. 
d) Somente 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 
04) Em uma das sentenças abaixo o acento 
indicador de crase se faz necessário. Aponte-a: 
 
a) Ficou a distância, analisando a situação. 
b) A torneira pingava, gota a gota. 
c) Começou a rir descontroladamente. 
d) O carro ficou a beira do precipício. 
e) As vendas eram a prazo. 
 
05) Há erro de grafia na sentença: 
 
a) Tinha um empecilho no meio do caminho. 
b) Aceitou prazeirosamente meu convite. 
c) Os alunos reinvindicavam novas instalações. 
d) Espero que ele esteja trabalhando. 
e) Mortadela e queijo era o que ele queria no pão. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) A Serra do Corvo Branco possui o maior 
corte em rocha no Brasil com 90 metros de 
profundidade. Sua denominação provém da 
existência de aves do mesmo nome da região. 
Está localizada em qual Estado brasileiro: 
 

a) Paraná 
b) Rio Grande do Sul 
c) Santa Catarina 
d) São Paulo  
e) Mato Grosso do Sul 
 
07) Órgão independente, que não está vinculado 
a nenhum dos Poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário). De acordo com a Constituição da 
República, é uma instituição permanente que 
possui autonomia e independência funcional: 
 
a) Senado  
b) Câmara dos Deputados 
c) Ministério Público 
d) Presidência da República 
e) Governo Estadual 
 
08) O Ano Bissexto consiste no ano que tem: 
 
a) 363 dias 
b) 364 dias 
c) 365 dias 
d) 366 dias 
e) 367 dias  
 
09) São padrões climáticos naturais que 
resultam em interações entre o oceano e a 
atmosfera. Envolvem anomalias das 
temperaturas da superfície do oceano e da 
circulação atmosférica, resultando em extremos 
climáticos em todo o mundo:  
 

I. El Niño 
II. La Niña  

III. Aurora boreal 
 
a) I e III estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) Apenas III está correta 
d) I e II estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
10) Quais são as cores predominantes da 
Bandeira do Município de Bom Jesus do Oeste 
(SC): 
 
a) Azul, vermelho e branco 
b) Azul, vermelho e verde 
c) Vermelho, branco e verde 
d) Vermelho, amarelo e azul 
e) Branco, azul e amarelo  
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, art. 
29, 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 nesta Constituição, na 
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Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: 
 

I. Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, para mandato de quatro anos, 
mediante pleito direto e simultâneo 
realizado em todo o País. 

II. Eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito 
realizada no primeiro domingo de outubro 
do ano anterior ao término do mandato dos 
que devam suceder. 

III. Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 
1º de janeiro do ano subsequente ao da 
eleição. 

IV. Para a composição das Câmaras 
Municipais, será observado o limite máximo 
de 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de 
até 10.000 (dez mil) habitantes. 

 
a) I, III e IV estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
12) De acordo com a Constituição Federal art. 
144, a segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos, exceto:  
 
a) Polícia federal 
b) Polícia rodoviária federal 
c) Defensoria pública 
d) Polícias civis 
e) Polícias militares e corpos de bombeiros 

militares 
 
13) De acordo com o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus 
do Oeste (SC) é correto afirmar:  
 

I. A Câmara Municipal é o Órgão Legislativo do 
Município, compõe-se de Vereadores, eleitos 
nas condições e termos da legislação 
vigente, tem funções legislativas e exerce 
atribuições de fiscalização financeira e 
orçamentária, de controle externo, de 
julgamento político administrativo e a prática 
de atos de sua economia interna. 

II. As funções legislativas da Câmara consistem 
na elaboração de emendas à Lei Orgânica, 
leis complementares, leis ordinárias, 
decretos legislativos e resoluções sobre 
quaisquer matérias de competência do 
Município, bem como apreciação de medidas 
provisórias. 

III. As funções de fiscalização financeira 
consistem no exercício do controle da 
Administração local, principalmente quanto à 
execução orçamentária e o julgamento das 

contas apresentadas pelo Prefeito, integradas 
estas àquelas da própria Câmara, sempre 
mediante o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Bom Jesus do Oeste (SC), art. 9º, § 4º, são 
condições de elegibilidade para o exercício do 
mandato de Vereador, na forma da Lei Federal, 
exceto:  
 
a) O pleno exercício dos direitos políticos 
b) O domicílio eleitoral na circunscrição 
c) Filiação partidária 
d) A idade mínima de vinte e um anos  
e) Ser alfabetizado 
 
15) De acordo com a Lei nº 8.666/93 e as 
modalidades de licitação, relacione 
corretamente as colunas: 
 
1. Tomada de preços 
2. Convite 
3. Concurso 
 
(__) É a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
(__) É a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas. 
(__) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
a) 1;3;2 
b) 3;1;2 
c) 2;1;3 
d) 1;2;3 
e) 3;2;1 
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16) De acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 21, § 2o, 
o prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento será 
quarenta e cinco dias para: 
 
a) Concurso 
b) Tomada de preços 
c) Leilão 
d) Convite 
e) Registro de preços  
 
17) De acordo com a Lei nº 10.520/02, art. 6º, o 
prazo de validade das propostas será de: 
 
a) 90 (noventa) dias, independente da data fixada 

no edital.  
b) 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no 

edital. 
c) 90 (noventa) dias, se outro não estiver fixado no 

edital. 
d) 75 (setenta e cinco) dias, independente da data 

fixada no edital. 
e) 45 (quarenta e cinco) dias, se outro não estiver 

fixado no edital. 
 
18) De acordo com a Lei nº 10.520/02, art. 7º, 
quem, convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado 
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º desta Lei, pelo prazo de até: 
 
a) 6 (seis) meses, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

b) 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

c) 12 (doze) meses, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

d) 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

e) 3 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

 
19) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
alterar a orientação da página (retrato/paisagem) 
vamos em: 
 
 
 

a) Referências 
b) Layout  
c) Revisão 
d) Inserir  
e) Exibir  
 
20) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
organizar uma seleção em ordem alfabética ou 
numérica vamos em: 
 
a) Revisão  
b) Design 
c) Inserir 
d) Página Inicial  
e) Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


