
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

006. Prova objetiva

auxiliar de apoio administrativo

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

28.01.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 a 04.

(Folha de S.Paulo, 26.10.2017)

01. Ao referir-se a escrever uma monstruosidade nas redes 
sociais, a personagem constata que isso

(A) é algo reprovado por todos os internautas.

(B) era prática inexistente na época do Orkut.

(C) ocorre com facilidade atualmente.

(D) deixou de acontecer depois do Orkut.

(E) tende a sumir muito brevemente.

02. No último quadrinho, a expressão “essas frescuras” faz 
referência ao fato de as pessoas

(A) comunicarem-se pelo Orkut.

(B) escreverem algumas monstruosidades.

(C) postarem comentários no Orkut.

(D) lembrarem-se da época do Orkut.

(E) comentarem de forma anônima.

03. Na organização das informações textuais, os termos 
“Quando” (2o quadrinho) e “Hoje” (3o quadrinho), apesar 
de pertencerem a diferentes classes gramaticais, asse-
melham-se porque estabelecem relações de sentido de

(A) modo.

(B) tempo.

(C) afirmação.

(D) intensidade.

(E) comparação.

04. Se a frase do 2o quadrinho for reescrita na perspectiva de 
tempo futuro, em conformidade com a norma-padrão, ela 
assumirá a seguinte redação:
(A) Quando você querer escrever alguma monstruosidade, 

será possível comentar de forma anônima.
(B) Quando você queira escrever alguma monstruosidade, 

é possível comentar de forma anônima.
(C) Quando você quisesse escrever alguma monstruo-

sidade, seria possível comentar de forma anônima.
(D) Quando você quiser escrever alguma monstruosidade, 

será possível comentar de forma anônima.
(E) Quando você quererá escrever alguma monstruosi-

dade, é possível comentar de forma anônima.

Leia o texto para responder às questões de números 05 a 13.

Estima-se que, até o fim deste ano, o número de pes-
soas vivendo na miséria no Brasil crescerá de 2,5 milhões a  
3,6 milhões, segundo o Banco Mundial. O número de brasilei-
ros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões, 
em 2014, para cerca de 22 milhões neste ano, de acordo com 
o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV Social). Em momentos assim, o Brasil depara com outra 
chaga, diferente da pobreza: a desigualdade. Os mais ricos se 
protegem melhor da crise, que empurra para baixo a parcela 
da população já empobrecida. Por isso, o FGV Social alerta 
sobre um aumento relevante da desigualdade no país. Ela já 
subiu no ano passado, na medição que usa um índice cha-
mado Gini. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos.  
Trata-se de um fenômeno especialmente ruim num país  
em que a desigualdade supera a normalmente encontrada em 
democracias capitalistas. Para piorar, descobrimos recente-
mente que subestimávamos o problema.

Até o ano retrasado, a régua da desigualdade era organi-
zada só com o Índice de Gini, baseado na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad). Por esse método, ficavam 
de fora do quadro os rendimentos que principalmente os 
mais ricos conseguem de outras fontes, que não o salário – a 
renda do capital, oriunda de ativos como aplicações finan-
ceiras, participação em empresas e propriedade de imóveis. 
Isso mudou quando a Receita Federal publicou números do 
Imposto de Renda (IR) de pessoa física de 2007 em diante. 
Os números mais recentes, referentes a 2015, foram abertos 
em julho deste ano. Eles evidenciam que a concentração de 
renda no topo da pirâmide social brasileira é muito maior do 
que se pensava. A análise restrita às entrevistas domiciliares 
indicava que o 1% mais rico de brasileiros concentrava 11% 
da renda. Com os dados do IR e do Produto Interno Bruto 
(PIB), essa fatia saltou para 28%.

(Época, 13.11.2017)

05. O texto traz uma série de dados com o objetivo de
(A) mostrar que a condição de pobreza no Brasil se 

agrava, o que reforça a desigualdade social.
(B) enfatizar que a desigualdade social no Brasil, que já 

foi um problema, diminuiu significativamente.
(C) comparar a situação de pobreza atual com a de  

22 anos atrás, que gerava muita desigualdade.
(D) denunciar a desigualdade social no Brasil, que é a 

menor entre as chamadas democracias capitalistas.
(E) relativizar o impacto da desigualdade social no Brasil, 

já que há estabilidade no número de pobres no país.
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09. Em conformidade com a norma-padrão e com os senti-
dos do texto no segundo parágrafo, assinale a alternativa 
que dá correta sequência ao trecho:

A “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)” 
leva em consideração

(A) o que os cidadões diz aos pesquisadores do IBGE, 
quando recebem eles em suas casas.

(B) o que os cidadãos dizem aos pesquisadores do IBGE, 
quando os recebem em suas casas.

(C) o que os cidadães dizem aos pesquisadores do IBGE, 
quando recebem-nos em suas casas.

(D) o que os cidadãos diz aos pesquisadores do IBGE, 
quando lhes recebem em suas casas.

(E) o que os cidadões dizem aos pesquisadores do IBGE, 
quando recebem-os em suas casas.

10. Na passagem “Por esse método, ficavam de fora do 
quadro os rendimentos que principalmente os mais ricos 
conseguem de outras fontes, que não o salário – a renda 
do capital, oriunda de ativos como aplicações financeiras, 
participação em empresas e propriedade de imóveis.”, o 
travessão pode ser substituído, sem prejuízo de sentido 
e conforme a norma-padrão, por

(A) ponto de interrogação.

(B) ponto final.

(C) ponto-e-vírgula.

(D) dois-pontos.

(E) reticências.

11. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está 
empregado no texto em sentido figurado.

(A) ... o número de pessoas vivendo na miséria no Brasil 
crescerá...

(B) ... o FGV Social alerta sobre um aumento relevante 
da desigualdade no país.

(C) ... a desigualdade supera a normalmente encontrada 
em democracias capitalistas.

(D) ... a régua da desigualdade era organizada só com 
o Índice de Gini...

(E) A análise restrita às entrevistas domiciliares indi-
cava...

12. Na passagem do primeiro parágrafo “Foi a primeira vez 
que isso ocorreu em 22 anos.”, o pronome em destaque 
refere-se

(A) ao empobrecimento da população.

(B) ao aumento da desigualdade.

(C) à mudança do índice de medição da pobreza.

(D) à retração da pobreza.

(E) à superação de um problema recente.

06. Com base nos dados estatísticos apresentados no texto, 
é correto afirmar que houve

(A) aumento no número de pessoas na miséria no Brasil, 
as quais superam o contingente das que vivem abaixo 
da linha da pobreza.

(B) inexpressiva alteração na concentração de renda no 
topo da pirâmide social brasileira com os dados do 
IR e do PIB.

(C) diminuição dos mais ricos e também aumento dos 
mais pobres nos últimos 22 anos na sociedade bra-
sileira.

(D) aumento na desigualdade social no Brasil, já que nos 
últimos 22 anos houve um aumento de 22 milhões de 
pessoas na pobreza.

(E) aumento no número de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza no Brasil, no período de 2014 a 
2017.

07. De acordo com o texto, em uma situação de crise,

(A) os pobres acabam tendo mais vantagem que os ricos, 
que perdem seus investimentos.

(B) pobres e ricos são prejudicados da mesma forma, o 
que deixa o país mais vulnerável.

(C) os ricos preservam-se melhor, razão pela qual au-
menta a parcela da população pobre.

(D) ricos e pobres conseguem driblá-la satisfatoriamente, 
em uma democracia capitalista.

(E) os ricos tendem a ser mais prejudicados proporcio-
nalmente do que os pobres.

08. Leia as passagens do texto:

– Em momentos assim, o Brasil depara com outra 
chaga, diferente da pobreza: a desigualdade.

– Para piorar, descobrimos recentemente que subes-
timávamos o problema.

No contexto em que estão empregados, os termos em 
destaque significam, respectivamente,

(A) problema e menosprezávamos.

(B) infortúnio e respeitávamos.

(C) prejuízo e apreciávamos.

(D) condição e ignorávamos.

(E) tormento e desconhecíamos.
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MateMática

16. Em uma caixa, há várias canetas, porém algumas delas  
não estão escrevendo. A razão entre o número de 

canetas que não escrevem e as que escrevem é 
9

2 . 

Se 15 canetas que escrevem forem retiradas dessa caixa,  
a razão entre o número de canetas que não escrevem 

e as que escrevem passa a ser 
4

1 . O número inicial de 

canetas que havia na caixa era

(A) 145.

(B) 150.

(C) 155.

(D) 160.

(E) 165.

17. Uma empresa selecionou 160 candidatos para uma en-
trevista, visando o preenchimento de algumas vagas. Dos 
candidatos selecionados, 5% não compareceram à entre-
vista, e 25% dos que compareceram foram contratados. 
Em relação ao número inicial de candidatos selecionados, 
aqueles que foram contratados representam

(A) 24,25%.

(B) 23,75%.

(C) 23,25%.

(D) 22,50%.

(E) 22,25%.

r a s c u n h o

13. Assinale a alternativa correta quanto à norma-padrão de 
colocação pronominal.

(A) Se pensava que a concentração de renda no topo  
da pirâmide brasileira fosse menor.

(B) Havia um problema ruim no Brasil e, para piorar,  
recentemente descobrimo-lo.

(C) Os dados do IR e do PIB mostram-se chocantes, 
pois eles revelam contrastes.

(D) Os mais ricos têm valido-se de outras fontes de  
renda, que não o salário recebido.

(E) As pessoas sabiam que, com os dados do IR e PIB, 
mudaria-se o número de ricos.

Leia o texto para responder às questões de números 14 e 15.

No começo do século 20, a rápida industrialização nos 
Estados Unidos deu origem      algumas das maiores 
fortunas que o mundo já viu. Famílias como os Vanderbilt e os 
Rockefeller investiram em ferrovias, petróleo e aço, obtendo 
um grande retorno, e passaram      ostentar sua riqueza.  
O período ficou conhecido como Era Dourada. A desigualdade 
nunca foi tão grande – até agora. É o que mostra um relatório 
da UBS, companhia de serviços financeiros, feito em parceria 
com a consultora PwC.

Para os autores do documento, a primeira Era Dourada 
aconteceu entre 1870 e 1910. Segundo eles, a atual come-
çou em 1980 e deve se estender pelos próximos 10 a 20 
anos, prolongada pelo desempenho econômico da Ásia e de 
negócios ligados      tecnologia.

(IstoÉ, 15.11.2017. Adaptado)

14. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do 
texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) a … a … a

(B) à … à … à

(C) a … à … à

(D) à … à … a

(E) a … a … à

15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância,  
segundo a norma-padrão.

(A) Os negócios envolvendo tecnologia e o desempenho 
da Ásia farão com que a atual Era Dourada se pro-
longue por até 20 anos.

(B) De acordo com os autores do relatório da UBS, os 
próximos anos será necessário para a conclusão da 
atual Era Dourada.

(C) Algumas das maiores fortunas dos Estados Unidos 
havia obtido grande retorno econômico investindo 
em ferrovias, petróleo e aço.

(D) Os autores do relatório da UBS consideram que ocor-
reu duas Eras Douradas: uma entre 1870 e 1910, e 
outra que começou em 1980.

(E) O investimento das famílias como os Vanderbilt e os 
Rockefeller em ferrovias, petróleo e aço trouxeram-
-lhes grandes retornos.
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r a s c u n h o18. Com o número total de caixas que estão em um depósito, 
é possível formar pilhas, cada uma delas com 15 caixas. 
Porém, por motivos de segurança, cada pilha deverá ter 
12 caixas e, desse modo, para empilhar o número total 
de caixas serão necessárias 3 pilhas a mais. O número 
total de caixas que estão nesse depósito é

(A) 120.

(B) 140.

(C) 160.

(D) 180.

(E) 200.

19. Determinado departamento de uma empresa realizou, 
em um mesmo mês, três reuniões. A tabela a seguir mos-
tra o tempo de duração de cada uma delas.

Reuniões Tempo de duração

1a 1 hora e 20 minutos

2a 1 hora e 40 minutos

3a ?

Considerando-se o tempo total das três reuniões, cada 
reunião durou, em média, 1 hora e 45 minutos. O tempo 
de duração da 3a reunião foi

(A) 2 horas e 15 minutos.

(B) 2 horas e 10 minutos.

(C) 2 horas e 05 minutos.

(D) 1 hora e 55 minutos.

(E) 1 hora e 50 minutos.

20. Considere uma sala retangular A, e uma sala quadrada 
B, conforme mostram as figuras, cujas medidas estão em 
metros.

Sabendo que o perímetro da sala B é 26 m menor que o 
perímetro da sala A, então a área da sala A é

(A) 182 m2.

(B) 190 m2.

(C) 198 m2.

(D) 206 m2.

(E) 214 m2.
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noções de inforMática

21. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo aces-
sório padrão do MS-Windows 7, em sua configuração 
padrão, que é um editor de textos que possui recurso de 
adição de imagem no documento.

(A) WordPad.

(B) Bloco de Notas.

(C) WordPress.

(D) Word.

(E) PowerPoint.

22. O desenho de um balde de tinta sendo derramada, ilus-
trado a seguir, representa um recurso do aplicativo Paint 
do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o recurso atribuído 
à ilustração exibida.

(A) Selecionar Cor.

(B) Pincel.

(C) Lápis.

(D) Preencher com Cor.

(E) Spray.

23. O MS-Word 2010, em sua configuração padrão, permite 
trabalhar com documentos de texto de várias extensões, 
entre elas, DOC, DOCX e

(A) XLS.

(B) XLSX.

(C) ODT.

(D) PPTX.

(E) ODS.

24. O recurso do MS-Word 2010, em sua configuração  
padrão, que permite referir-se a títulos, ilustrações e  
tabelas, de qualquer ponto no texto, é

(A) Citação.

(B) Referência Cruzada.

(C) Partes Rápidas.

(D) Rodapé.

(E) Símbolos.

25. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por 
meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

O usuário clica com o botão principal do mouse na alça 
de preenchimento da célula B3, segura e arrasta até a 
célula B9 e solta o botão principal do mouse. O valor que 
será exibido na célula B8 é

(A) 9

(B) 8

(C) 7

(D) 3

(E) 2

26. Observe a planilha, a seguir, sendo editada por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve 
estar na célula F2, para que o valor seja o exibido na 
imagem.

(A) =SOMA(B2:B8;B2;C2:C8)

(B) =SOMASE(B2:B8;B2;C2:C8)

(C) =PROCV(B2:B8;B2;C2:C8)

(D) =SOMAS(B2:B8;B2;C2:C8)

(E) =MEDIA(B2:B8;B2;C2:C8)
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conhecimentos esPecÍficos

31. Com relação aos requisitos para a investidura em cargo 
público no Município de Mogi das Cruzes, considerando o 
disposto na Lei Complementar no 82/11, é correto afirmar:

(A) poderão ser admitidos brasileiros e estrangeiros em 
todos os cargos públicos.

(B) a idade mínima para a investidura é de 18 anos e a 
máxima, de 60 anos.

(C) a depender do cargo, a lei poderá exigir outros requi-
sitos específicos.

(D) é vedada a investidura de cidadão que tenha filiação 
partidária ativa.

(E) é necessária a aptidão física, mental e idade mínima 
de 16 anos.

32. Nos termos do que dispõe a Lei Complementar Municipal 
no 82/11, a promoção e o aproveitamento

(A) são prêmios concedidos aos servidores púbicos do 
Município.

(B) são formas de ascensão na carreira do serviço pú-
blico municipal.

(C) resultam de avaliações periódicas do servidor público, 
para fins de concessão de acréscimos pecuniários.

(D) não podem ser concedidos ou aplicados ao servidor 
público em estágio probatório.

(E) são duas formas de provimento de cargos públicos 
municipais.

33. Ciclano foi aprovado em concurso público no Município 
de Mogi das Cruzes e o provimento para o cargo público 
foi publicado no diário oficial. Sabendo que há um pra-
zo legal para tomar posse no cargo público, a contar da 
referida publicação, e que tem uma viagem agendada 
para os próximos dias, Ciclano indagou a Prefeitura se 
há a possibilidade de prorrogar a data da sua posse ou 
se pode assinar uma procuração para alguém tomar pos-
se em seu nome. Nessa situação, a Lei Complementar  
Municipal no 82/11 estabelece que

(A) Ciclano tem 10 dias para tomar posse, prazo este 
improrrogável, e deve assinar o ato de posse pes-
soalmente, uma vez que este é um ato personalís-
simo, não podendo ser efetivada por meio de pro-
curação.

(B) a posse tem um prazo de 30 dias para ocorrer, po-
dendo, em casos específicos, ser prorrogada pelo 
mesmo prazo, uma única vez, e permite que seja 
efetivada por meio de procuração pública.

(C) Ciclano terá que tomar posse no prazo de cinco dias, 
improrrogável, mas poderá fazê-lo por procuração, 
desde que pública, com poderes específicos para o ato.

(D) a Lei não permite prorrogação do prazo para a pos-
se de cargos públicos no Município e nem tampouco  
que seja ela efetivada por meio de procuração.

(E) a posse deve ocorrer em até 5 dias úteis, podendo, 
em casos especiais, a critério da Administração, ser 
prorrogada por mais 5 dias úteis, e Ciclano pode  
tomar posse por procuração específica.

27. Um usuário pode acessar a janela de verificação de 
ortografia, exibida a seguir, numa apresentação do 
MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, 
acionando a tecla de atalho

(A) F2

(B) F3

(C) F5

(D) F6

(E) F7

28. Quando existem pelo menos 2 monitores conectados 
ao computador, é possível, no MS-PowerPoint 2010, em 
sua configuração padrão, utilizar o         , 
que permite que, durante a apresentação, o público veja 
uma tela diferente da exibição vista por quem apresenta, 
pois este visualiza também a duração da apresentação e 
as anotações existentes.

Assinale a alternativa contendo a informação que preen-
che corretamente a lacuna.

(A) Modo de Exibição do Apresentador

(B) Modo de Exibição Anotações

(C) Recurso de Divisão de Janelas

(D) Recurso de Janelas Alternadas

(E) Slide Mestre

29. No Internet Explorer 11, em sua configuração padrão, o 
recurso Preenchimento Automático permite armazenar 
informações digitadas nos formulários das páginas da  
internet. Para acessar essa funcionalidade, deve-se abrir 
a janela Opções da Internet e escolher a aba

(A) InPrivate.

(B) Cookies.

(C) Segurança.

(D) Privacidade.

(E) Conteúdo.

30. Por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração  
padrão, um usuário pode escolher a opção “Solicitar  
Confirmação de Leitura”, para ser notificado quando a 
mensagem for lida pelo destinatário. Tal opção localiza-
-se na guia Opções, no grupo

(A) Permissão.

(B) Incluir.

(C) Controle.

(D) Revisão.

(E) Mostrar Campos.
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37. Nos termos da Lei Complementar Municipal no 82/11, o 
prazo para realização do processo administrativo discipli-
nar será de

(A) 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, mediante  
pedido da defesa do servidor público indiciado.

(B) 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, mediante  
autorização justificada da autoridade competente.

(C) 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, a pedido da 
defesa do servidor indiciado e mediante autorização 
da autoridade competente.

(D) 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, mediante 
autorização da autoridade competente e justificação 
fundamentada.

(E) 90 dias, improrrogáveis.

38. O indiciado que, regularmente citado, não apresentar 
defesa no processo administrativo disciplinar, no prazo 
legal, nos termos da Lei Complementar no 82/11,

(A) será automaticamente demitido a bem do serviço  
público.

(B) considerar-se-á revel.

(C) terá o direito de ser novamente intimado para sua 
defesa.

(D) deverá ser, automaticamente, condenado sem defesa.

(E) terá aumentada sua pena, caso seja condenado.

39. Judas é servidor público do Município de Mogi das  
Cruzes e está, atualmente, respondendo processo  
administrativo disciplinar. Durante o andamento do refe-
rido processo, Judas decide pedir a sua exoneração do 
cargo. Nessa situação, a Lei Complementar Municipal  
no 82/11 estabelece que o pedido de Judas

(A) pode ser deferido a qualquer momento, desde que 
ainda não tenha decisão definitiva no processo.

(B) pode ser deferido a qualquer momento, a não ser 
que a pena a ser aplicada seja a de demissão.

(C) somente pode ser deferido depois da conclusão de-
finitiva do processo e se reconhecida sua inocência.

(D) deve ser acatado e o processo administrativo será 
extinto.

(E) pode ser deferido, sob a condição de que Judas  
reconheça sua culpa no processo administrativo.

40. Nos moldes da Lei Complementar Municipal no 82/11, na 
revisão do processo administrativo disciplinar, é vedada 
decisão que

(A) altere a classificação da infração.

(B) modifique a pena do servidor.

(C) anule o processo.

(D) declare isento de culpa o recorrente.

(E) resulte no agravamento de penalidade.

34. A respeito da remoção, a Lei Complementar Municipal  
no 82/11 estabelece que

(A) pode ocorrer a pedido do servidor, por concurso  
interno, por permuta ou de ofício.

(B) é o deslocamento do servidor, de uma unidade de 
trabalho para outra, que não seja do mesmo quadro 
de pessoal.

(C) é uma das penalidades aplicáveis ao servidor que 
não esteja cumprindo suas funções a contento.

(D) a permuta por consenso de servidores da mesma 
categoria funcional e do mesmo regime de trabalho 
independe da conveniência da Administração.

(E) é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pes-
soal, para outro órgão do mesmo Poder.

35. Hércules é servidor público do Município de Mogi das 
Cruzes e cometeu um ato ilícito considerado, ao mesmo 
tempo, crime e infração administrativa. Ele respondeu o 
processo criminal em que foi absolvido. Nessa situação, a 
Lei Complementar Municipal no 82/11 afirma que Hércules

(A) não será julgado em âmbito administrativo, uma  
vez que não podem haver dois processos pelo mes-
mo fato.

(B) será absolvido também na esfera administrativa, 
inde pendentemente de qual tenha sido o fundament o 
da decisão no processo criminal.

(C) será absolvido também em âmbito administrativo se 
o fundamento na decisão no processo criminal foi 
por falta de provas.

(D) terá afastada a sua responsabilidade administrativa 
se a decisão no processo criminal negou a existência 
do fato ou sua autoria.

(E) não será afetado em seu julgamento em âmbito admi-
nistrativo, pois as duas esferas são autônomas e inde-
pendentes, uma não podendo interferir na outra.

36. Segundo a Lei Complementar Municipal no 82/11, o pro-
cesso administrativo disciplinar será instaurado, dispen-
sando-se a sindicância prévia,

(A) se o acusado a dispensar.

(B) quando a autoria dos fatos for conhecida.

(C) se a pena a ser aplicada for de suspensão ou  
demissão.

(D) quando a autoridade competente para aplicar a pena 
conheceu diretamente o fato.

(E) se a chefia imediata do servidor acusado entender 
desnecessária para a apuração do fato.
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45. A respeito do Conselho do Município, previsto na Lei  
Orgânica do Município, é correto afirmar que

(A) é criado por decreto do Chefe do Poder Executivo.

(B) a remuneração dos seus membros não poderá ser 
superior aos vencimentos do Prefeito.

(C) reunir-se-á mensalmente.

(D) todos os Secretários Municipais são membros  
permanentes.

(E) é órgão superior de consulta do Prefeito.

46. Conforme estabelece a Lei Complementar Municipal  
no 83/11, a Consolidação das Leis do trabalho rege

(A) o servidor público efetivo.

(B) todos os cargos públicos.

(C) o empregado público.

(D) as funções de confiança.

(E) o trabalhador da iniciativa privada, não se aplicando 
ao serviço público.

47. Segundo dispõe, expressamente, a Lei Complementar 
Municipal no 83/11, é um tipo de evolução funcional do 
servidor público municipal:

(A) a reintegração.

(B) a readaptação.

(C) a progressão horizontal.

(D) o processo de avaliação de desempenho.

(E) o provimento derivado.

48. Nos termos da Lei Complementar Municipal no 83/11, a 
retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensal-
mente ao servidor público, denomina-se

(A) remuneração.

(B) vencimento.

(C) gratificação.

(D) proventos.

(E) soldo.

41. Determinado servidor público municipal estatutário  
pretende computar tempo de serviço anterior, junto ao 
Município, para obter os benefícios legais dessa conta-
gem. Nessa hipótese, a Lei Orgânica do Município dispõe 
que o referido servidor poderá fazê-lo

(A) para efeito de aposentadoria e de disponibilidade, 
devidamente comprovado por certidão específica.

(B) para todos os efeitos legais, desde que comprovado 
por certidão específica.

(C) desde que tenha sido prestado no serviço público, 
vedada a contagem de tempo na iniciativa privada.

(D) apenas para fins de aposentadoria.

(E) apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, 
podendo ser comprovado por qualquer meio de pro-
va admitido em direito.

42. Fulano, servidor público municipal, foi reprovado em ava-
liação periódica de desempenho, na qual foi garantida 
a sua ampla defesa. Nessa hipótese, a Lei Orgânica do 
Município dispõe que Fulano

(A) estará sujeito à perda do cargo.

(B) poderá ser punido com a pena de suspensão.

(C) não poderá perder o cargo, já que essa pena só 
pode ser aplicada judicialmente.

(D) perderá o cargo e não poderá recorrer ao Judiciário 
para rever a pena.

(E) estará sujeito à pena máxima de advertência.

43. Nos termos do disposto na Lei Orgânica do Município 
de Mogi das Cruzes, em toda divulgação de programas,  
serviços e campanhas de órgãos públicos, deverá(ão) 
constar, de forma visível,

(A) o nome do Prefeito Municipal.

(B) o símbolo do partido político que governa o Município.

(C) o nome do Secretário Municipal responsável pelo ato 
divulgado.

(D) o valor de seu custeio.

(E) os dados da empresa responsável pela realização 
do ato.

44. Na hipótese de ocorrer a vacância dos cargos de Prefeito 
e de Vice-Prefeito, nos dois últimos anos do mandato, a 
Lei Orgânica do Município estabelece que

(A) deverão ser feitas novas eleições diretas.

(B) haverá eleição, para ambos os cargos, pela Câmara 
Municipal.

(C) o Presidente da Câmara deverá assumir definitiva-
mente o cargo de Prefeito.

(D) a Câmara deverá eleger, interinamente, o ocupante 
do cargo de Prefeito até que sejam feitas novas elei-
ções para ambos os cargos.

(E) O Presidente da Câmara Municipal deverá assumir o 
cargo de Prefeito, e o Secretário de Negócios Jurídi-
cos, o de Vice-Prefeito.
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49. Segundo a Lei Complementar Municipal no 83/11, as  
atribuições de direção, chefia e assessoramento estão, 
direta e essencialmente, relacionadas

(A) às funções de confiança.

(B) aos cargos de empresas públicas.

(C) aos empregos públicos.

(D) aos cargos e funções das entidades da Administra-
ção Indireta.

(E) aos mandatos eletivos.

50. Nos termos do disposto na Lei Complementar Municipal 
no 83/11, o servidor público efetivo que esteja em gozo de 
licença sem vencimentos

(A) não poderá perder qualquer direito ou vantagem.

(B) perderá o direito ao cargo que detinha antes da  
licença.

(C) manterá o direito apenas ao vale-alimentação.

(D) não terá direito à evolução funcional.

(E) terá adiada a conclusão do seu estágio probatório.




