Mg a

Câmara Municipal de Limeira
Estado de São Paulo

Co ncurso s

ÍORNALISTA
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015

INSTRUÇÕES:
•
Você está recebendo do fútcal um Caderno de Questões com 40 <quarenta) questões numeradas scqucncialmente
que compõem a prova objetiva. E também a Folha de Respostas para transcrever as respostas da Prova Objetiva.
ATENÇÃO:
1 - É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2 - Apds autorização, verifique sc o Caderno dc Questões está completo, sem falhas de impressão c se a quantidade de questões
está dc acordo com o informado acima. Confira também sc sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso
haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3 - Confira na sua Folha dc Respostas seu nome, cargo c número de documento c em caso de dúvida comunique ao fiscal.
4 —Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha dc Respostas, que será o único documento válido
para a corroção das provas. O preenchimento da Folha dc Respostas é dc inteira responsabilidade do candidato.
5 - Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha dc Respostas, a opção que a responda corrctamentc. Os fiscais
não estão autorizados a emitir opiniões nem esclarecer dúvidas cm relação ao conteúdo das provas, cabendo exclusivamentc ao
candidato inteipretar e decidir.
6 - A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados
às respostas c ao número dc inscrição.
7 - Na correção da Folha dc Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais dc uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
8 - Você dispõe dc 3 (três) birras para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha dc Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
LÍN G U A P O R T U G U E S A

fa ze r bom uso da s sua s roupas, assim com o com p rar
m en os

C o m b ase no tex to a segu ir, resp on d a às q uestõ es
01 a 03.
E U R O P A S E O R G A N IZ A P A R A R E D U Z IR
D E S P E R D ÍC IO S D A IN D Ú S T R IA T Ê X T IL
Depois da D inam a rca a p rese ntar em ju lh o seu plano

e

m elhor,

serã o

um a

das

ab ordagens

utilizadas, e os resultados do pro je to serã o divulg ad os
am p la m e nte pa ra in cen tivar novas cam p an has no
futuro.
D inam arca,

F inlândia,

A le m an ha,

Itália,

Holanda,

N oruega, Polônia, R om ênia, Espanha, S ué cia e Reino

de eco no m ia circu la r en volvend o to d a a indústria,

Unido são os pa íses que fa rã o parte de sta prim eira

agora foi a vez d a União E uro pe ia de lançar um plano

etapa do pro je to e, seg un do os organizadores, há

tã o a m b icio so q u a n to o do s países nórdicos. O R eino

planos pa ra q u e o E C A P s e ja e xp an did o pa ra outros

U nido foi o pa ís esco lh ido para sed ia r o lança m ento do

países da E uropa e tam bé m na Ásia.

ECAP — E uropean C lothin g A ction Plan - um plan o de

Fazem

ações para a in dú stria do vestu ário d e stina do para o

F ashion Institute (org an izaça o cria da p e la in dú stria da

m erca do europeu.

m od a D inam arquesa), LW A R (C onselho de R esíduos

parte

com o

pa rceiro s do

projeto:

D anish

Liderado pelo WRAP - instituição de caridade do

e Reciclagem de Londres), Made-By (ONG que

Reino Unido que trabalha em parceria com governos,

trabalha para

empresas, instituições e comunidades em busca de

ambientais da indústria), Reyjkswaterstaat (Orgão

melhorar as condições

sociais e

soluções para melhorar a eficiência dos recursos

Executivo da Infraestrutura e Meio Ambiente da

utilizados pela indústria - o projeto tem como objetivo

Holanda) e LIFE instrumento financeiro da União

incorporar ao setor de vestuário os princípios e a

Europeia.

prática da economia circular. O plano é reduzir o

Nosso desejo é que estes projetos se expandam cada

desperdício de materiais têxteis uma vez que, por lá,

vez mais e cruzem o oceano para trazer para a

tem sido cada vez maior a quantidade de roupas

América Latina uma visão mais ampla sobre a

incineradas e os aterros também andam abarrotados

importância da economia circular na industria têxtil e

de peças que são descartadas todos os dias.

de vestuário. Poupar recursos é cada vez mais

Para ser colocado em prática, o ECAP está sendo

necessário pois, o esgotamento bate a nossa porta e

financiado pelo projeto LIFE da União Europeia que

temos pouco tempo para nos reorganizar.
Fonte: http^/www.casatearmaaazine.com.br/eurooa-se-orQaniza-

destinou cerca de €3,6 milhões para o trabalho e

para-reduzir-desperdicios-da-industria-textil/

pesquisa durante os próximos três anos.
Os desafios que a indústria têxtil tem enfrentado em
toda a Europa tem sido grande, por isso, através de
suas ações, o ECAP pretende investigar toda a cadeia
pesquisa durante os próximos três anos.
Os desafios que a indústria têxtil tem enfrentado em
toda a Europa tem sido grande, por isso, através de
suas ações, o ECAP pretende investigar toda a cadeia
produtiva, incluindo os processos de reciclagem e
reutilização,

para

encontrarem

uma

forma

de

minimizar a quantidade de resíduos gerados pela
indústria e recuperar o que possa ter uma vida longa.
Varejistas, marcas e fornecedores serão encorajados
a se engajarem nas ações do ECAP com a promessa
de que haverá benefícios ambientais e econômicos
para todo o setor.
Para que as ações do projeto se tornem visíveis e
eficientes, está previsto uma série de campanhas
destinadas aos consumidores. Conscientizá-los a

3

Realização MGA Concursos

01) De acordo com a leitura do texto, analise as

03) O projeto ECAP pretende investigar a cadeia

afirmativas a seguir.

produtiva

têxtil,

incluindo

os

processos

de

I. O Reino Unido foi o país escolhido para sediar o

reciclagem e reutilização, para encontrarem uma

lançamento de um plano de ações para a indústria do

forma de minimizar a quantidade de resíduos

vestuário destinado para o mercado europeu.

gerados pela indústria e recuperar o que possa ter

II. WRAP é uma instituição de caridade do Reino Unido

uma vida longa. De acordo com o texto, para a

que trabalha em parceria com governos, empresas,

eficiência e visibilidade dessas ações:

instituições e comunidades em busca de soluções para

A) cerca de €3,6 milhões foram financiados pelo

melhorar a eficiência dos recursos utilizados pela

projeto LIFE da União Europeia, para trabalho e

indústria.

pesquisa durante os próximos dez anos.

III. O ECAP (European Clothing Action Plan) é um

B) Varejistas, marcas e fornecedores serão filiados ao

projeto tem como objetivo incorporar ao setor de

ECAP, para recebimento benefícios ambientais e

vestuário os princípios e a prática da economia

econômicos.

circular.

C) está previsto uma série de campanhas destinadas

IV. A Dinamarca determinou em lei a redução do

aos consumidores, conscientizando-os a fazer bom

desperdício de materiais têxteis uma vez que. por lá,

uso das suas roupas, assim como comprar menos e

tem sido cada vez maior a quantidade de roupas

melhor.

incineradas e os aterros também andam abarrotados
de peças que são descartadas todos os dias.

D) os resultados do oroieto serão mantidos em siailo
para preservar a identidade das empresas e

Estão CORRETAS:

consumidores participantes, a fim de incentivar novas

A) as afirmativas I, II e III.

campanhas no futuro.

B) as afirmativas I, II e IV.
C) as afirmativas I, III e IV.

04) Na expressão “Eram duas da manhã. O relógio

D) todas as afirmativas (I, II, III e IV).

batia, freneticamente, apontando que a noite seria
árdua e longa. Não havia um único resquício de

02) Em “Liderado pelo WRAP - Instituição de

sono naquele olhar", a oração em destaque “Eram

caridade do Reino Unido que trabalha em parceria

duas da manhã” apresenta:

com

A) sujeito temporal, pois indica o horário da ação.

governos,

empresas,

Instituições

e

comunidades em busca de soluções para melhorar

B) sujeito composto, pois está no plural.

a eficiência dos recursos utilizados pela indústria

C) ausência de sujeito, pois é uma oração sem sujeito.

- o projeto tem como objetivo incorporar ao setor

D) sujeito simples, pois apresenta verbo de ligação.

de vestuário os princípios e a prática da economia
circular", o termo destacado entre travessões (-)
classifica-se em:
A) oração coordenada adversativa.
B) expressão refletiva.

B) expressão refletiva.
C) aposto.
D) locução verbal.

Realização MGA Concursos

05)

Com relação à crase, analise as afirmativas a

06) Mediante a oração “As fontes renováveis serão

seguir.

as

I. A palavra crase é de origem grega e significa "fusão",

capacidade energética global até 2020”, analise as

"mistura".
"mistura".

afirmativas a seguir,
afirmativas a seguir.

grandes

responsáveis

pelo

aumento

da

II. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"

I. Os termos "as",

de duas vogais idênticas e sua indicação é feita pelo

substantivos.

"fontes" e “renováveis" são

acento grave ( ' ) .

II. Os termos “as”, "grandes" e “responsáveis" são,

III. A crase não ocorre diante da maioria dos pronomes

respectivamente, artigo, adjetivo e substantivo.

e das expressões de tratamento, com exceção das

III. As preposições são invariáveis, no entanto, em um

formas “senhora", “senhorita"e “dona".

dado

contexto,
Na

podem
frase

sofrer

o

“aumento

fenômeno
da

da

IV. A crase é empregada diante de todos os

contração.

substantivos, independente de gênero.

energética global", por exemplo, o termo em destaque

capacidade

Estão CORRETAS:

“da" é a contração da preposição “de" + “a".

A) somente as afirmativas I e II.

IV. O termo "2020" classifica-se como numeral.

B) somente as afirmativas I e III.

Estão CORRETAS:

C) somente as afirmativas II e III.

A) somente as afirmativas I e II.

D) somente as afirmativas III e IV.

B) somente as afirmativas I, II e III.
C) somente as afirmativas II e IV.

Com relação à morfologia, responda às questões

D) somente as afirmativas II, III e IV.

06 a 08 com base no fragmento de texto a seguir.
07) Em “O dado consta do novo relatório da

As fontes renováveis serão as grandes responsáveis

agência sobre o tema, apresentado no Início deste

pelo aumento da capacidade energética global até

mês a ministros de energia dos países que

2020. De acordo com a IEA (sigla em inglês para

compõem o G20 - como Brasil. Argentina. China.

Agência Internacional de Energia), elas responderão

Japão, Estados Unidos e União Europeia", os

por 2/3 de todo o aumento previsto para esse período.

termos

O dado consta do novo relatório da agência sobre o

“China", "Japão", “Estados Unidos" e “União

em

destaque

“Brasil”,

tema, apresentado no início deste mês a ministros de

Europeia” são classificados em:

energia dos países que compõem o G20 - como Brasil,

A) substantivos próprios.

Argentina, China, Japão, Estados Unidos e União

B) substantivos adjacentes.

Europeia.

C) substantivos genéricos.

A expectativa é que, nos próximos cinco anos, as

D) substantivos de dois gêneros.

fontes

renováveis acrescentem

“Argentina",

ao sistema 700

gigawatts (GW) - número que, segundo a entidade,

08)

equivale a mais que o dobro da atual capacidade

anos,

energética do Japão.

sistema 700 gigawatts

Vale ressaltar que mais da metade desse aumento não

segundo a entidade, equivale a mais que o dobro

virá das hidrelétricas, mas de parques eólicos (qiue

da atual capacidade energética do Japão", os

aproveitam a força dos ventos para gerar eletricidade),

Em “A expectativa é que, nos próximos cinco
as

fontes

renováveis
(GW)

acrescentem
-

ao

número que,

termos em destaque “acrescentem" e “equivale”

virá das hidrelétricas, mas de parques eólicos (que

da atual capacidade energética do Japão", os

aproveitam a força dos ventos para gerar eletricidade),

termos em destaque "acrescentem" e "equivale”

e de usinas fotovoltaicas (que usam a luz do Sol).

são classificados, respectivamente, em:
A) verbo na 2* pessoa do plural do presente do
indicativo / verbo na 3a pessoa do singular do presente
do conjuntivo.

Realização MG A Concursos

B) verbo na 3a pessoa do plural do presente do

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

conjuntivo / verbo na 3a pessoa do singular do presente
do indicativo.

11)

C) verbo na 3a pessoa do singular do infinitivo pessoal

município de Limeira - SP, compete à Câmara

/ verbo na 1a pessoa do singular do presente do

Municipal, com sanção do Prefeito, dispor acerca

imperativo.

de todas as matérias de competência do Município

De acordo com o Art. 14 da Lei Orgânica do

D) verbo na 1a pessoa do plural do presente do

e, especlalmente, EXCETO:

conjuntivo / verbo na 33 pessoa do singular do presente

A) autorizar ou aprovar convênios, acordos ou

do infinitivo pessoal.

contratos, de que resultem para o Município encargos
não previstos na lei orçamentaria.

09) Com relação à pontuação, as orações a seguir

B) dispor acerca da organização de sua secretaria,

apresentam vírgulas (,) e ponto e vírgula (;)

funcionamento, polícia, criação, transformação ou

corretamente empregados, EXCETO:

extinção dos cargos, empregos e funções de seus

A) "Os pobres dão pelo pão o trabalho; os ricos dão

serviços

pelo pão a fazenda; os de espíritos generosos dão pelo

observados os parâmetros estabelecidos na lei de

e

fixação da

respectiva

remuneração,

pão a vida; os de nenhum espírito dão pelo pão a

diretrizes orçamentarias.

alma..." (VIEIRA)

C) convocar secretários municipais para prestarem

B) “Mãe, quando poderei usar seus sapatos?"

pessoalmente

C) Danilo Motta, especialista em congelamentos, dará

previamente determinados, num prazo de 45 (quarenta

todas as dicas para a elaboração desse prato.

e cinco) dias.

informações

sobre

assuntos

D) Jéssica, está com a apresentação agendada para

D) julgar, em escrutínio secreto, os vereadores, o

21/12; todos os familiares próximos viajarão a sua

prefeito e o vice-prefeito.

cidade para prestigiá-la.
10) Com relação à função do QUE e do SE, analise

12) De acordo com o Art. 18 da Lei Orgânica do
município de Limeira - SP, o vereador poderá

as afirmativas a seguir.

licenclar-se somente:

I. O termo "que" pode ser uma interjeição e, nesse

A) para tratar de interesse particular por prazo

caso, não exerce função sintática.

indeterminado, podendo reassumir o exercício do

II. O termo "que” pode ser um substantivo, ligando dois

mandato antes do seu término.

verbos de uma locução verbal em que o auxiliar é Ter” .

B) se compatível com o decoro Legislativo, além dos

III. O termo “se” pode ser uma conjunção, relacionando

casos indefinidos no Regimento

entre si duas orações.

prerrogativas

IV. O termo "se" pode ser uma partícula expletiva ou

percepção de vantagens devidas.

asseguradas

ao

Interno, e nas
vereador

ou

a

de realce, podendo ser retirada da frase sem prejuízo

C) se não sofre condenação criminal, em sentença

algum para o sentido.

transitada em julgado, por crime cuja pena não seja de

Estão CORRETAS:

reclusão.

A) somente afirmativas I, II e III.

D) por moléstia, devidamente comprovada, ou por

B) somente afirmativas I, II e IV.

período gestante.

C) somente afirmativas I, III e III.
D) todas as afirmativas (I, II, III e IV).

13)

Art.

152

-

“O

Município

garantirá

animais à crueldade e fiscalização da extração,

uma________________à violência contra a mulher,

captura,

o idoso, o menor e o deficiente físico e mental'’.

consumo de seus espécimes e subprodutos.

Assinale

C) Desincentivo auxílio técnico às associações e

a

alternativa

que

complete

produção, transporte, comercialização e

CORRETAMENTE lacuna.

movimentos de proteção ao meio ambiente.

A) política de combate e prevenção

D)

B) política de atendimento e tratamento

condições ambientais de áreas degradadas ou sob

C) estratégia de atendimento

ameaça de degradação ambiental.

Realização

de

inventários

específicos

das

D) visão diferenciada
16) De acordo com o Art. 4S do Regimento Interno
14) De acordo com Art. 203 da Lei Orgânica do

da Câmara de Limeira - SP, o que NÃO ficam

município de Limeira - SP, é dever do município

mantidas, até o final da sessão legislativa em

fomentar

curso, com seus atuais membros?

prática

desportivas

formais

e

não

formais, em todos os setores, principalmente nas

A) A mesa, eleita na forma Regimental, com término

escolas e a ele pertencentes, sendo observados os

do mandato nela previsto.

seguintes critérios, EXCETO:

B) As comissões permanentes criadas e organizadas,

A) autonomia das entidades esportivas dirigentes e

que terão competência em relação às matérias das

associações,

comissões que lhes sejam correspondentes ou com as

quanto

à

sua

organização

e

funcionamento.

quais tenham maior afinidade, conforme discriminação

B) destinação de recursos públicos para a promoção

constante na Lei Orgânica Municipal e no texto

prioritária de desporto educacional e, em casos

regimental anexo.

específicos, para o desporto de alto rendimento.

C) As lideranças constituídas na forma das disposições

C)

regimentais anteriores.

subvencionar

as

associações

desportivas

amadoras, federadas nas modalidades olímpicas,

D) A Mesa reunir-se-á ordinariamente, uma vez por

sempre através de critérios elaborados previamente

mês, em dia e hora pré-fixados e, ordinariamente

pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer de Limeira

sempre que convocada pelo presidente ou pela

e Liga Desportiva Limeirense.

minoria dos seus membros.

D) não deverá implementar centros de lazer e cultura,
áreas para prática de esporte e demais espaços que

17) Conforme o Art. 58 do Regimento Interno da

visem a oferecer formas comunitária de promoção

Câmara de Limeira - SP, o líder, além de outras

social e diversão, dispondo, para isto, de recursos

atribuições

públicos.

prerrogativas:

regimentais,

tem

as

seguintes

A) Indicar à Mesa os membros da bancada ou bloco
15) Conforme o Art. 252 da Lei Orgânica do

para compor as comissões, assim não tento com

município de Limeira - SP, a política ambiental do

substituir seu componentes mesmo que necessário.

município será implementada mediante:

B) Encaminhar a votação de qualquer proposição

A)

Desajudar

preservação

e

restauração

da

sujeita à deliberação do Plenário, para orientar sua

diversidade e da integridade do patrimônio genético,

bancada por tempo superior a um minuto.

biológico e paisagístico, a nível local e fiscalização das

C) Em qualquer momento da sessão, usar da palavra

entidades à pesquisa e manipulação genética.

para tratar de assunto que, por sua relevância e

B) Desproteger à fauna e à flora, vedadas as práticas

urgência, interesse ao conhecimento da Câmara,

que

mesmo quando se estiver procedendo à votação ou

coloquem

em

risco sua função ecológica,

provoquem a extinção das espécies ou submetam os

houver orador na tribuna.

Realização MGA Concursos

D) Usar o tempo de que dispõe o seu liderado no

20) De acordo com o Art. 316 do Regimento Interno

Expediente,

da Câmara de Limeira -

quando

ausente,

sendo-lhe

vedada,

entretanto a cessão desse tempo.

SP, são deveres do

Vereador, além de outros previstos na legislação

18) De acordo com o Art.111 do Regimento Interno

vigente,
A) respeitar, defender e cumprir as Constituições

da Câmara de Limeira -

Federais e Estaduais, a Lei Orgânica Municipal e

SP, as vagas das

Comissões Permanentes verificar-se-ão com a,

demais leis.

EXCETO:

B)

A) renúncia.

convenientemente trajado, à hora regimental, nos dias,

B) perda do mandato de vereador.

designados para a abertura das sessões, nelas

representar

a

comunidade,

comparecendo

C) reintegração.

permanecendo até o seu termino.

D) destituição.

C) comunicar suas faltas ou ausências, quando tiver
motivo justo para deixar de comparecer às sessões

19) Analise as afirmativas a seguir: Em relação ao

plenárias ou as reuniões das comissões.

Art. 362 do Regimento Interno da Câmara de

D) Todas as alternativas acima estão corretas.

Limeira - SP, extlngue-se o mandato do Prefeito e
assim será declarado pelo Presidente da Câmara

21)

Municipal quando:

Públicos do Município de Limeira - SP, são deveres

I

de todos servidores:

- Ocorrer o falecimento, a renúncia expressa ao

De acordo

com

Estatuto do

Servidores

mandato, a condenação por crime funcional ou

A) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando

eleitoral ou a perda ou suspensão dos direitos

manifestamente ilegais.

políticos; Regimento Interno da Câmara Municipal de

B) Atender com morosidade ao público em geral,

—,

.—

Limeira - Atualizado até Resolução n2 622/15 de

prestando as informações requeridas, as protegidas

09/09/2015166.

por sigilo, à expedição de certidões requeridas para

II - Incidir nas incompatibilidades para o exercício do

defesa de direito ou esclarecimento de situação de

mandato e não se desincompatibilizar até a posse e,

interesse pessoal; às requisições para a defesa da

nos casos supervenientes, no prazo de 15(quinze)

Fazenda Pública.

dias, contados do recebimento da notificação para isso

C) Levar ao conhecimento da autoridade superior as

promovida pelo Presidente da Câmara Municipal.

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

III - Proceder de modo compatível com a dignidade e o

D)

decoro do cargo.

representar contra a legalidade ou abuso do poder.

Tratar

com

indecorosidade

as

pessoas

e

IV - Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito
pela Câmara, na data prevista.

22) Segundo o Estatuto do Servidor Público do

Assinale a alternativa CORRETA.

Município de Limeira - SP, é permitido o acúmulo

A) II e III estão corretas.

de cargo de acordo com a Constituição Federal do

B) I e IV estão corretas.

Brasil:

C) I, II e IV estão corretas.

A) para mais de dois cargos de professor.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

B) para mais de um cargo de professor com outro
técnico ou científico.
C) para mais de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões
regulamentadas.

Realização MGA Concursos

D)

Mesmo que legal, o acúmulo deve permitir a

D) Para o servidor que esteja estudando e seja

compatibilidade de horários. Quando o servidor com 2

comorovada incompatibilidade de horários entre o

cargos for nomeado em caráter de comissionado, ele

trabalho e o estudo, não poderá ser concedido horário

ficará em seus dois cargos, e poderá receber pelas

especial ao mesmo, nem que seja compensado

duas.

respeitando a carga horária semanal de seu cargo.
Quando os estudos são fora do município, para o

23) São fases dos processos disciplinares do

servdor estável, não poderá ser concedida.

Estatuto do Servidor Público de Limeira - SP,
EXCETO:

26)

O

processo

legislativo,

em

regime

de

A) instauração (publicação do ato de constituição da

tramitaçao

ordinaria,

e

encaminhado

pelo

comissão).

Presidente da Câmara às Comissões Permanentes,

B) inquérito (instrução de informações, relatórios e

que devem opinar sobre o assunto.

defesa do sindicado).

recebimento da proposição,

C) julgamento.

mesma

D) detenção.

elaborar um parecer. Os prazos Improrrogáveis

designa um

Após o

o Presidente da

relator,

responsável

por

para o recebimento e distribuição das proposições
24) De acordo com Estatuto do Servidor Público de

nestes

Limeira - SP, “A responsabilidade penal abrange os

respectivamente,

crimes

aos

A) 3 e 2 dias.

funcionários, nessa qualidade, em relação à área

B) 2 e 3 dias.

administrativa, é responsabilidade tudo o que

C) 5 e 7 dias.

resultar d e ________ ou___________ praticado no

D) 7 e 5 dias.

e

contravenções

Imputados

dois

primeiros

momentos

são,

desempenho do cargo ou função". Assinale a
alternativa que completa CORRETAMENTE lacuna.

27)

A) Ato omissivo / comissivo

temporárias, assinale a alternativa CORR ETA:

Sobre

as

comissões

permanentes

e

B) Ato permissivo/ proposital

A) Os membros das comissões permanentes são

C) Ato ordinatórios/ normativos

nomeados pelo Presidente da Câmara, por indicação

D) Ato negociais/ punitivos

dos líderes de bancada, para um mandado de quatro
anos.

25) Com relação ao Servidor Público do Município

B) As comissões temporárias têm o objetivo de estudar

De Limeira -

os assuntos submetidos ao seu exame e elaborar um

SP ausentar-se do trabalho sem

prejuízo dos vencim entos, assinale a alternativa

parecer a respeito.

CORRETA.

C) Todo o vereador, incluindo o Presidente da Câmara,

A) Pode se ausentar por 2 dias para doação de

deverá fazer parte de ao menos uma Comissão

sangue.

Permanente como membro efetivo.

B) Pode se ausentar por 5 dias para alistamento

D) As Comissões de Assuntos Relevantes destinam-

eleitoral.

se à elaboração e apreciação de estudos de problemas

C) Pode se ausentar por 7 dias para casamento, ou

da cidade e tomada da posição da Casa em assuntos

quando do falecimento de cônjuge, companheiro, pais,

relevantes.

madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua
guarda ou tutela, irmãos, avós e netos, contados a
partir da data do ocorrido.

São CORRETAS as afirm ativas:

D) redundância.

A) I e V.
B) II e IV.

40) A com unicação

C) I e III.

unidade harmoniosa, com posta pelas m últiplas

Integrada

deve

ser uma

atuações de outras áreas com unicativas. Para que

D) III e IV.

ela obtenha resultado dentro de uma organização,
37)

Impressos,

rádios,

portais

e

telejornais

é necessário que todos os elem entos atuem em:

possuem um código pró prio de com unicação

A) convergência.

Interna, também conhecido com o jargão. Nota

B) sinergia.

pelada e aspas, são, respectivamente, term os

C) confluência.

utilizados em:

D) entropia.

A) telejomal e impresso.
B) rádio e portal.
C) portal e telejomal.
D) impresso e rádio.

