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Além deste caderno de provas, contendo setenta 

questões objetivas e o tema de redação, você 

receberá do fiscal de sala: 

  uma folha de respostas das questões objetivas 

    uma folha de textos definitivos destinada à 

redação 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s) 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de 

provas. Caso tenha recebido caderno de cargo ou 

cor ou tipo diferente do impresso em sua folha de 

respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente 

informado para o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de provas 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na lista de presença 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

 Boa sorte! 

 

 

 

 5 horas é o período disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva e a 

transcrição da redação para a folha de textos 

definitivos  

 2 horas e 30 minutos após o início da prova é 

possível retirar-se da sala, sem levar o caderno 

de provas  

 30 minutos antes do término do período de 

prova é possível retirar-se da sala levando o 

caderno de provas 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

Texto 1 – Orgânico por um bom motivo 

Chico Junior, O Globo, 25/11/2017 (fragmento) 

O mundo caminha para um consumo cada vez maior de alimento 
orgânico. A Dinamarca, por exemplo, começou há 25 anos uma 
política agrícola-ambiental que vai torná-la, até 2020, o primeiro 
país do mundo a ter sua produção de alimentos 100% orgânica. 
Está conseguindo isso graças a um forte trabalho de 
conscientização e por intermédio de subsídios aos pequenos 
agricultores. 

Resumidamente, o alimento orgânico também pode ser chamado 
de agroecológico – a agroecologia pode ser definida como o 
estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. É 
aquele produzido de forma sustentável, respeitando-se e não 
agredindo o meio ambiente e não utilizando fertilizantes 
químicos e, muito menos, os defensivos agrícolas químicos, os 
chamados agrotóxicos. Diga-se de passagem que o Brasil é o país 
que mais usa agrotóxico no mundo, inclusive vários que são 
proibidos em diversas partes do planeta, banidos da Europa e dos 
Estados Unidos. 

A produção e consumo de orgânicos se dão por duas razões 
básicas: aumento do que chamamos de consciência ecológica e o 
desejo de se consumirem alimentos mais saudáveis. 

No Brasil caminha-se ainda lentamente, mas caminha-se, o que 
faz com que os produtos ainda sejam caros e fora do alcance da 
maioria. Mas o fato é que a produção vem aumentando ano a 
ano e os preços, de maneira geral, diminuindo. 

 

1 

No texto 1, a introdução tem a função textual de: 

(A) delimitar o tema a ser abordado no texto; 

(B) alertar para um problema na produção de alimentos; 

(C) indicar um exemplo a ser seguido; 

(D) prever um futuro a ser alcançado pelo Brasil; 

(E) aconselhar as autoridades sobre política agrícola. 

 

2 

Ao dizer que “O mundo caminha para um consumo cada vez 
maior de alimento orgânico”, o autor do texto 1 apela para um 
tipo de figura de linguagem caracterizada pela: 

(A) personificação de seres inanimados; 

(B) utilização de um todo significando uma parte; 

(C) comparação entre um termo real e um figurado; 

(D) repetição enfática de termos; 

(E) presença de termos de significação oposta. 

 

3 

O segundo período do texto 1 tem a finalidade de: 

(A) destacar a importância da Dinamarca no cenário mundial da 
produção de orgânicos; 

(B) indicar um caso de sucesso, representado por um país de 
prestígio internacional; 

(C) comprovar uma afirmação anterior, que parecia 
demasiadamente vaga; 

(D) exemplificar um caso de êxito na produção de orgânicos 
como algo que deve ser adaptado à nossa realidade; 

(E) acrescentar um argumento que auxilie o convencimento de 
nossas autoridades agrícolas. 

 

4 

A palavra “agrícola-ambiental” aparece grafada com hífen pela 
mesma razão semântica do seguinte vocábulo abaixo: 

(A) segunda-feira; 

(B) tenente-coronel; 

(C) inter-relacionamento; 

(D) cara-de-pau; 

(E) político-econômico. 

 

5 

O segundo parágrafo do texto 1 deve ser classificado, em termos 
de gênero textual predominante, como: 

(A) informativo; 

(B) instrucional; 

(C) didático; 

(D) publicitário; 

(E) injuntivo. 

 

6 

O segmento do texto 1 que NÃO apresenta uma marca 
metalinguística é: 

(A) “Resumidamente, o alimento orgânico também pode ser 
chamado de agroecológico"; 

(B) “a agroecologia pode ser definida como o estudo da 
agricultura a partir de uma perspectiva ecológica”; 

(C) “É aquele produzido de forma sustentável”; 

(D) “e, muito menos, os defensivos agrícolas químicos, os 
chamados agrotóxicos”; 

(E) “inclusive vários que são proibidos em diversas partes do 
planeta”. 

 

7 

“Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa 
agrotóxico no mundo”; a utilização do termo “de passagem” 
informa ao leitor que: 

(A) algo de pouca importância vai ser incluído no texto; 

(B) um segmento de curta extensão vai ser inserido no texto; 

(C) uma mensagem essencial vai ser acrescentada ao texto; 

(D) uma pequena interrupção do tema central vai ocorrer; 

(E) uma retificação de algo anterior vai ser feita. 
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8 

“Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa 
agrotóxico no mundo”; a modificação de um elemento provoca 
mudança de sentido em: 

(A) O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, diga-se 
de passagem; 

(B) Diga-se de passagem que o país que usa mais agrotóxico no 
mundo é o Brasil; 

(C) O país que mais usa agrotóxico no mundo, diga-se de 
passagem, é o Brasil; 

(D) Seja dito de passagem que o país que mais usa agrotóxico no 
mundo é o Brasil; 

(E) O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, seja dito 
de passagem. 

 

9 

O segmento do texto 1 em que os termos sublinhados são 
redundantes é: 

(A) “Está conseguindo isso graças a um forte trabalho de 
conscientização e por intermédio de subsídios aos pequenos 
agricultores”; 

(B) “aquele produzido de forma sustentável, respeitando-se e 
não agredindo o meio ambiente”; 

(C) “os defensivos agrícolas químicos, os chamados agrotóxicos”; 

(D) “são proibidos em diversas partes do planeta, banidos da 
Europa e dos Estados Unidos”; 

(E) “A produção e consumo de orgânicos se dão por duas razões 
básicas”. 

 

Texto 2 – Intercâmbio de alimentos 

Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São 
Paulo: Editora do Brasil, p. 72. 

A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das 
transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos 
seres humanos. 

Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer 
produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo plantas 
e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à 
Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam 
para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas dificuldades que 
tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos. 

Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa, 
a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificadas, 
pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas. 
Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida. 

10 

O primeiro parágrafo do texto 2 funciona como: 

(A) uma afirmativa que é explicitada no decorrer do texto; 

(B) uma informação que é contestada a seguir; 

(C) uma referência histórica cujos termos são explicados; 

(D) uma opinião pessoal que não é satisfatoriamente justificada; 

(E) uma alusão geradora de curiosidade no leitor. 

 

11 

O texto 2 deve ser considerado prioritariamente: 

(A) narrativo, por estruturar-se em etapas cronológicas; 

(B) dissertativo-expositivo, por organizar-se em informações sem 
ligações de causa/consequência; 

(C) dissertativo-argumentativo, por apresentar um pensamento 
que é defendido no decorrer do texto; 

(D) descritivo, por mostrar características e qualidades das 
pessoas e coisas referidas; 

(E) injuntivo, por indicar, de forma didática, os caminhos a serem 
seguidos no estudo da alimentação na História. 

 

12 

“A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das 
transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos 
seres humanos”. 

Com base nesse segmento inicial do texto 2, foram propostas 
várias modificações no texto; a opção de mudança que interfere 
com a correção gramatical ou modifica a mensagem original é: 

(A) em lugar de “a chegada dos europeus” poderia estar “a 
chegada europeia”; 

(B) em lugar da expressão “à América” poderia estar “na 
América”; 

(C) em lugar de “uma das transformações mais revolucionárias” 
poderia estar “uma transformação das mais revolucionárias”; 

(D) em lugar de “hábitos alimentares” poderia estar “hábitos de 
alimentação”; 

(E) em lugar de “dos seres humanos” poderia estar “do Homem”. 

 

13 

Observe os três segmentos abaixo, retirados do texto 2. 

“por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal” 

“Progressivamente, por meio dessa troca entre América e 
Europa...” 

“Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi 
enriquecida”. 

Nessas ocorrências, os pronomes demonstrativos empregados: 

(A) têm sempre por antecedente uma oração; 

(B) referem-se sempre a termos imediatamente anteriores; 

(C) mostram sempre referências a um de dois termos citados; 

(D) prendem-se sempre a elementos distantes no tempo; 

(E) ligam-se semanticamente a elementos já citados. 
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14 

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo 
plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis 
enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos 
lhes ofereciam...”. 

Observando esse segmento do texto 2, é possível observar que: 

(A) as duas ocorrências do termo “espanhóis” exemplificam 
classes de palavras diferentes; 

(B) as duas ocorrências do termo “nativos” exemplificam a 
mesma classe de palavras; 

(C) a seleção vocabular de “plantas e animais” foi feita por serem 
elementos que servem de alimentação ao Homem; 

(D) o adjetivo “exóticos” é fruto da opinião tanto de nativos 
quanto de espanhóis; 

(E) os vocábulos “natal” e “nativos” pertencem a diferentes 
famílias de palavras. 

 

15 

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo 
plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis 
enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos 
lhes ofereciam...”. 

O termo sublinhado mostra uma oposição entre os seguintes 
pontos: 

(A) apesar de nos primeiros anos de conquista os espanhóis 
resistirem aos alimentos americanos, com o passar do tempo 
passaram a adotá-los; 

(B) apesar de os espanhóis trazerem consigo alimentos de sua 
terra natal, não deixavam de alimentar-se dos alimentos 
exóticos da América; 

(C) apesar de os espanhóis não se alimentarem com os produtos 
nativos, mandavam esses mesmos alimentos para a Europa; 

(D) apesar de os nativos oferecerem alimentos americanos aos 
espanhóis, os conquistadores não os comiam, enviando todos 
eles para a Europa; 

(E) apesar de os nativos comerem produtos exóticos, os 
conquistadores europeus não só os comiam como os 
enviavam também para a Europa. 

 

16 

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo 
plantas e animais de sua terra natal”. 

Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está 
INADEQUADA em relação às regras de pontuação em: 

(A) Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram 
consigo plantas e animais de sua terra natal; 

(B) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos e, por isso, trouxeram 
consigo plantas e animais de sua terra natal; 

(C) Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram 
consigo plantas e animais de sua terra natal; 

(D) Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos 
americanos, nos primeiros anos de conquista; trouxeram 
consigo, por isso,  plantas e animais de sua terra natal; 

(E) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, e, por isso trouxeram 
consigo plantas e animais de sua terra natal. 

 

17 

No texto 2 há uma série de conectores; o conector sublinhado 
abaixo que tem seu valor semântico corretamente indicado é: 

(A) “Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a 
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram 
consigo plantas e animais de sua terra natal”/ consequência; 

(B) “Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos 
exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma 
forma, apaziguar a Coroa...”/ referência; 

(C) “Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos 
exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma 
forma, apaziguar a Coroa...”/ finalidade; 

(D) “Progressivamente, por meio dessa troca entre América e 
Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes foram 
modificadas, pois diversas plantas e animais adaptaram-se 
aos novos climas”/ conclusão; 

(E) “Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi 
enriquecida”/ causa. 
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Observe a charge a seguir. 

 

18 

Na imagem há um grupo de elementos que representam 
oposição entre os dois personagens; a única distinção inexistente 
na charge é: 

(A) gordura X magreza; 

(B) alimentos industrializados X alimentos orgânicos; 

(C) refrigerante X suco natural; 

(D) frituras X produtos naturais; 

(E) carne X frutas, legumes e vegetais. 

 

19 

Considerando-se a charge como um texto argumentativo, o 
argumento apresentado se apoia na: 

(A) sedução, prometendo satisfação; 

(B) tentação, oferecendo vantagens; 

(C) intimidação, apelando para o medo; 

(D) provocação, referindo-se à competição; 

(E) constrangimento, causando incômodo social. 

 

20 

O objetivo da charge é: 

(A) condenar a preocupação exagerada com a alimentação; 

(B) aconselhar uma alimentação saudável; 

(C) desaconselhar a ingestão de refrigerantes; 

(D) incentivar a busca por um corpo perfeito; 

(E) alertar para os perigos provocados pela gordura em excesso. 

 

 

Legislação Específica 

21 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salvador, a 
aprovação e a deliberação sobre criação e extinção de cargos 
públicos e fixação dos respectivos vencimentos e vantagens 
inerentes ao Executivo Municipal compete: 

(A) ao Prefeito, sem participação do Poder Legislativo; 

(B) ao Prefeito, com prévio parecer do Tribunal de Contas; 

(C) à Câmara Municipal, com a iniciativa e sanção do Prefeito;  

(D) à Câmara Municipal, com prévio parecer do Tribunal de 
Contas; 

(E) ao Tribunal de Contas, com prévio parecer da Câmara e do 
Prefeito. 

 

22 

A alienação de bens municipais está subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado. Sabendo disso, o 
Prefeito de Salvador pretende realizar a alienação de um lote de 
cem metros quadrados, destinado à habitação de pessoa 
comprovadamente pobre.  

De acordo com o texto da Lei Orgânica do Município de Salvador, 
a iniciativa é possível, desde que não haja alienação de mais de 
uma área ou lote à mesma pessoa e seja:  

(A) observado o preço médio de mercado, mediante prévias 
avaliação e autorização legislativa, independentemente de 
licitação; 

(B) observado o preço médio de mercado, mediante prévias 
avaliação, autorização legislativa e licitação; 

(C) observado o preço médio de mercado, mediante prévia 
avaliação, dispensando-se autorização legislativa e licitação; 

(D) atendido o preço mínimo fixado em avaliação administrativa, 
dispensando-se autorização legislativa e concorrência; 

(E) atendido o preço mínimo fixado em avaliação administrativa, 
mediante prévia autorização legislativa, dispensando-se a 
concorrência. 

 

23 

João, Vereador da Casa Parlamentar de Salvador, deixou de 
comparecer, em seu primeiro período legislativo anual, à terça 
parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, eis que houve 
incompatibilidade com os horários em que leciona em 
universidade particular.  

Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Salvador, 
assegurada a ampla defesa, João: 

(A) será suspenso por até 30 (trinta) dias; 

(B) sofrerá desconto de 50% (cinquenta por cento) em seu 
subsídio; 

(C) será excluído de comissão parlamentar de inquérito; 

(D) responderá por crime contra o patrimônio público;  

(E) perderá o mandato de Vereador. 
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Em matéria de processo legislativo, a Lei Orgânica do Município 
de Salvador estabelece que: 

(A) a iniciativa das leis complementares e ordinárias, salvo os 
casos de competência privativa, cabe ao Vereador, à 
Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e por proposta 
de 5% (cinco por cento) do eleitorado, no mínimo; 

(B) a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 
dois turnos, com interstício mínimo de 30 (trinta) dias, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, maioria 
absoluta dos votos dos Vereadores; 

(C) aprovado em redação final, será o projeto de lei enviado 
ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará no prazo de 
30 (trinta) dias úteis, determinando o seu retorno à 
Câmara, para fins de publicação; 

(D) se o Prefeito considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, 
totalmente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, vedado o veto 
parcial;  

(E) o Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei sobre qualquer 
matéria, os quais, quando solicitar, deverão ser apreciados em 
regime de urgência, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de 
responsabilidade do Presidente da Câmara. 

 

25 

À Mesa Executiva da Câmara Municipal compete, consoante 
dispõe o texto da Lei Orgânica do Município de Salvador: 

(A) decretar desapropriação e intervenção em empresas 
concessionárias de serviço público, bem como permitir, 
conceder ou autorizar a execução dos serviços públicos por 
terceiros, quando não possível ou conveniente ao interesse 
público a exploração direta pelo Município;  

(B) suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da 
Câmara, observado o limite da autorização constante da Lei 
Orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura 
sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas 
dotações orçamentárias;  

(C) promover a arrecadação dos tributos, preços públicos e 
tarifas devidos ao Município, dando-lhes a publicação 
adequada, e administrar os bens municipais, promover a 
alienação, deferir permissão, cessão ou autorização de uso, 
observadas as prescrições legais; 

(D) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e expedir 
regulamento para sua fiel execução, bem como baixar 
decretos e demais atos administrativos, fazendo-os publicar 
em órgãos oficiais;  

(E) fixar os preços dos serviços prestados pelo Município e os 
relativos à concessão, cessão, permissão ou autorização de 
uso de seus bens e serviços, bem como dirigir, superintender 
e fiscalizar serviços de obras municipais. 

 

26 

João, servidor público municipal da Câmara Municipal de 
Salvador, após processo administrativo disciplinar, foi demitido. 
Um ano depois, João reuniu provas de sua inocência, e logrou 
êxito em obter decisão administrativa que invalidou sua 
demissão.  

No caso em tela, de acordo com a Lei Complementar nº 01/91, 
que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do 
Município de Salvador, o reingresso de João no cargo 
anteriormente ocupado junto ao Legislativo municipal ocorreu 
por meio: 

(A) da readaptação, sem ressarcimento do vencimento e demais 
vantagens do cargo; 

(B) da reintegração, com ressarcimento do vencimento e demais 
vantagens do cargo; 

(C) do aproveitamento, sem ressarcimento do vencimento e 
demais vantagens do cargo; 

(D) da reversão, com ressarcimento do vencimento e demais 
vantagens do cargo; 

(E) da recondução, sem ressarcimento do vencimento e demais 
vantagens do cargo. 

 

27 

Maria, servidora púbica ocupante de cargo efetivo da Câmara 
Municipal de Salvador, durante 5 (cinco) dias úteis do mês de 
dezembro de 2017, ultrapassou sua jornada de trabalho em duas 
horas por dia, no horário de 22h às 24h, ao realizar serviço 
extraordinário em situações excepcionais e temporárias na 
Câmara, atendendo à necessidade do serviço.  

No caso em tela, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
de Salvador, Maria faz jus ao adicional:  

(A) pela prestação de serviços extraordinários remunerada com o 
acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal 
diurna, sem prejuízo do adicional noturno; 

(B) pela prestação de serviços extraordinários remunerada com o 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal 
diurna, caso não opte pelo adicional noturno; 

(C) por serviço noturno, pago na proporção de 150% (cento e 
cinquenta por cento) da hora normal diurna, sem prejuízo do 
adicional pela prestação de serviços extraordinários; 

(D) por serviço noturno, pago na proporção de 125% (cento e 
vinte e cinco por cento) da hora normal diurna, caso não opte 
pelo adicional pela prestação de serviços extraordinários; 

(E) por serviço noturno, pago na proporção de 50% (cinquenta 
por cento) da hora normal diurna, caso não opte pelo 
adicional pela prestação de serviços extraordinários. 
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28 

Joana e Joaquina, servidoras públicas municipais de Salvador, são 
casadas civilmente e, após regular processo judicial, adotaram o 
bebê Davi, de dez meses de idade.  

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de 
Salvador: 

(A) uma delas terá direito à licença remunerada de 180 (cento e 
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar e a 
outra à mesma licença, pelo prazo de 5 (cinco) dias; 

(B) uma delas terá direito à licença remunerada de 180 (cento e 
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar e a 
outra não terá direito à licença; 

(C) uma delas terá direito à licença remunerada de 90 (noventa) dias 
para ajustamento do adotado ao novo lar e a outra não terá 
direito à licença; 

(D) ambas terão direito à licença remunerada de 180 (cento e 
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar; 

(E) ambas terão direito à licença remunerada de 90 (noventa) dias 
para ajustamento do adotado ao novo lar. 

 

29 

Cláudio, servidor público estável ocupante de cargo efetivo da 
Câmara Municipal de Salvador, no exercício da função pública, 
revelou segredo apropriado em razão do cargo, mediante 
publicação em uma de suas redes sociais na internet de fato 
sigiloso constante de um processo administrativo referente a 
determinada comissão parlamentar de inquérito.  

Por ter praticado a falta funcional narrada, consoante dispõe o 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Salvador, após regular 
processo administrativo disciplinar, Cláudio está sujeito à pena de: 

(A) advertência, que será aplicada por escrito e, caso seja 
reincidente, à suspensão de até 90 (noventa) dias; 

(B) suspensão, que terá até 90 (noventa) dias, 
independentemente de reincidência; 

(C) advertência e multa, no valor de um mês de seus 
vencimentos e vantagens; 

(D) suspensão de até 60 (sessenta) dias e multa no valor de um 
mês de seus vencimentos e vantagens; 

(E) demissão, cujo ato de imposição mencionará o fundamento 
legal e a causa da sanção disciplinar. 

 

30 

Mauro, servidor público municipal efetivo, completou dez anos 
consecutivos de exercício de cargo em comissão de Diretor de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Salvador.  

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de 
Salvador, Mauro terá direito a perceber, quando exonerado, a 
título de:  
(A) abono de permanência, valor correspondente a 25% (vinte e 

cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de 
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no 
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos;   

(B) abono de permanência, valor correspondente a 75% (setenta 
e cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de 
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no 
período estabelecido por, no mínimo, três anos;   

(C) estabilidade econômica, valor correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do vencimento do cargo em comissão, de maior 
hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no período 
estabelecido por, no mínimo, dois anos;   

(D) estabilidade econômica, valor correspondente a 25% (vinte e 
cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de 
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no 
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos;   

(E) abono de chefia, valor correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do vencimento do cargo em comissão, de maior 
hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no 
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos. 
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Conhecimentos Específicos 

31 

A Câmara Municipal, na busca de aprimorar seu sistema de 
controle interno e atender ao princípio da eficiência, subdividiu a 
gerência de controladoria e finanças em duas novas gerências, 
uma de controladoria, outra de finanças.  

Esse fenômeno administrativo, eminentemente interno, de 
distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica, é 
chamado pela doutrina de direito administrativo de:   

(A) descentralização, que decorre do poder normativo; 

(B) delegação, que decorre do poder disciplinar; 

(C) concessão, que decorre do poder regulamentar; 

(D) desconcentração, que decorre do poder hierárquico; 

(E) outorga, que decorre do poder discricionário. 

 

32 

Em matéria de elementos do ato administrativo, a doutrina de 
Direito Administrativo destaca o elemento: 

(A) da competência, que é a atribuição normativa da legitimação 
para a prática de um ato administrativo; 

(B) da finalidade, em que se aplica o princípio da supremacia do 
interesse privado sobre o público; 

(C) da forma, segundo o qual todo ato administrativo deve ser 
publicado no prazo de quinze dias no diário oficial; 

(D) do motivo, que está inserido no âmbito da íntima convicção 
do administrador com finalidade privada; 

(E) da capacidade, que, em regra, é discricionária, não havendo 
margem de liberdade para o administrador. 

 

33 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, o ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário público, ensejando 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens públicos, pode ser praticado por conduta: 

(A) comissiva ou omissiva, somente dolosa, perpetrada por 
agente público e por particular que induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta; 

(B) comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, perpetrada por 
agente público e por particular que induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta; 

(C) comissiva e dolosa, necessariamente, e que seja perpetrada 
por agente público e por particular que induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta; 

(D) comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, perpetrada apenas 
por agente público, em sentido amplo; 

(E) comissiva e dolosa, necessariamente, e que seja perpetrada 
apenas por agente público, em sentido amplo. 

 

34 

A Lei nº 8.666/93 institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública.  

De acordo com o mencionado diploma legal, é inexigível a 
licitação na seguinte hipótese: 

(A) quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

(B) para a contratação de serviços técnicos de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização; 

(C) para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia;  

(D) na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
licitante vencedor; 

(E) na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional. 

 

35 

Em matéria de controle da Administração Pública, o Poder 
Legislativo Municipal exerce, mediante controle externo, a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas: 

(A) do Poder Executivo, incluindo administração direta e indireta, 
com o auxílio do Tribunal de Contas; 

(B) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio do Tribunal 
de Justiça; 

(C) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio 
do Tribunal de Contas; 

(D) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o auxílio 
do Tribunal de Justiça; 

(E) dos Poderes Executivo e Judiciário, com o auxílio da 
Controladoria do Município. 

 

 

36 

Com o início da produção em larga escala, tornou-se necessária a 
realização de controles de qualidade que possibilitassem a 
fabricação de produtos minimamente padronizados.  

O primeiro método utilizado, implementado ainda por Fayol, 
pioneiro do conceito de “Administração Científica”, que consistia 
na verificação de 100% dos produtos, visando averiguar possíveis 
avarias, era denominado: 

(A) auditoria; 

(B) amostragem total; 

(C) asseguração; 

(D) inspeção; 

(E) consultoria. 
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37 

Uma empresa familiar de prestação de serviços domésticos 
identifica como seus potenciais clientes casais que trabalham 
fora.  

Considerando que essa organização utiliza a trilogia Juran como 
ferramenta de gerenciamento de qualidade, é correto afirmar 
que a ação realizada aconteceu na etapa de: 

(A) melhora da qualidade; 

(B) controle da qualidade; 

(C) organização da qualidade; 

(D) coordenação da qualidade; 

(E) planejamento da qualidade. 

 

38 

O chefe de repartição de um órgão público de educação, ao 
perceber o estado de desorganização no qual se encontrava o 
ambiente de trabalho, com servidores desmotivados e com pouca 
interação entre eles, decide promover, com o apoio do 
departamento de recursos humanos, a utilização do programa 
japonês 5S.  

Seguindo a ordem dessa metodologia, após a fase de 
sensibilização, compreendida pelos 3Ss iniciais, será 
implementada a fase da: 

(A) correção; 

(B) perpetuação; 

(C) reversão; 

(D) utilização; 

(E) aceitação. 

 

39 

Ao conseguir a certificação ISO 9001, uma organização adquire 
uma série de benefícios, dentre eles: 

(A) evidenciação de práticas internacionalmente aceitas e 
reconhecidas na gestão da qualidade; 

(B) garantia de dispensa de licitação em contratos 
governamentais; 

(C) atribuição de grau de investimento pelas agências de risco; 

(D) isenção de ISS nos seus serviços; 

(E) remissão de dívidas relacionadas ao FGTS. 

 

40 

Duas escolas predominam atualmente no campo da 
administração associadas à qualidade: a japonesa e a americana. 
Considerando esse entendimento, analise as seguintes 
características associadas a essas escolas, atribuindo a letra “J” 
para a japonesa e a letra “A” para a americana. 

(  ) controle das fontes de suprimentos e mentalidade just in case; 

(  ) alto Luxo e alto Preço; 

(  ) administração enxuta e guerra ao desperdício. 

A relação correta entre as características e as escolas é: 

(A) A, J, A; 

(B) J, A, J; 

(C) A, A, J; 

(D) J, J, A; 

(E) A, A, A. 

 

41 

Uma fabricante de envelopes de papel, buscando reduzir os 
custos, decide contratar um especialista em qualidade. Ao 
analisar o problema, o especialista desenvolve ações para 
minimizar a produção de produtos defeituosos, conseguindo, 
com isso, reduzir pela metade a quantidade de papel utilizada no 
processo.  

Após esse incidente, é correto afirmar que a organização 
melhorou: 

(A) a eficácia; 

(B) a equidade; 

(C) o faturamento; 

(D) a eficiência; 

(E) a rotatividade. 

 

42 

Ao ter a sua primeira edição elaborada em 2005, o “Modelo de 
Excelência em Gestão Pública” visava guiar a administração 
pública brasileira para uma gestão focada em resultados e 
orientada para: 

(A) o mercado; 

(B) o produto; 

(C) o agente político; 

(D) a impessoalidade; 

(E) o cidadão. 

 

43 

Com base no “Modelo de Excelência em Gestão Pública”, a 
concepção de que a administração deve ser transparente e dar 
publicidade aos seus atos está suportada pela ideia de: 

(A) controle social; 

(B) desenvolvimento de parcerias; 

(C) visão de futuro; 

(D) cultura da inovação; 

(E) orientação por processos. 

 

44 

Quando um indivíduo se orienta pela abordagem de qualidade 
baseada no produto para adquirir um celular, será escolhido: 

(A) o mais barato; 

(B) o de melhor custo-benefício; 

(C) o com o maior número de atributos; 

(D) o mais caro; 

(E) o mais vendido. 

 



Câmara Municipal de Salvador  FGV – Projetos 

 

Analista Legislativo Municipal - Área Administrativa - C2 (Gestão da Qualidade)  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 11 

 

45 

O programa Seis Sigma foi criado com o objetivo de melhorar 
sistematicamente os processos na produção de um produto ou 
serviço, tendo como base o uso intensivo de ferramentas 
estatísticas, sendo que:  

I. o programa considera a variabilidade como uma característica 
positiva na produção; 

II. alcançar o sexto sigma significa dizer que a produção possui 
3,4 produtos defeituosos a cada 1 milhão; 

III. quanto menor o sigma, menos produtos defeituosos vão 
aparecer. 

No que se refere ao programa Seis Sigma, está correto o que se 
afirma somente em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) I e II; 

(D) I e III; 

(E) II e III. 

 

46 

Eustáquio, estagiário da parte administrativa de um escritório de 
advocacia, recebe a ordem de elaborar um desenho 
esquematizado das atividades realizadas em seu cargo para 
ajudar no treinamento dos futuros estagiários.  

Usando como base os conhecimentos adquiridos no curso de 
administração, Eustáquio optou, adequadamente, por utilizar a 
ferramenta conhecida por: 

(A) espinha de peixe; 

(B) planificação; 

(C) folhas de checagem; 

(D) diagrama Árvore; 

(E) fluxograma. 

 

47 

Analise os princípios abaixo relacionados à ISO 9001: 

I. Foco no cliente; 

II. Gestão de relacionamento; 

III. Liderança; 

IV. Melhoria residual. 

Com o lançamento da ISO 9001:2015, alguns princípios da 
ISO 9001:2008 não foram recepcionados.  

A alternativa que compreende somente os princípios que se 
mantiveram iguais em ambas é: 

(A) I e II; 

(B) I e III; 

(C) I e IV; 

(D) II e III; 

(E) II e IV. 

 

48 

Ao perceber falha no fluxo das informações em seu setor, 
Epaminondas, responsável pela área de recursos humanos do 
Tribunal de Justiça, decide realizar uma análise no setor de TI, 
referência de excelência no tribunal, para buscar procedimentos 
aplicáveis à sua divisão.  

À luz dos conhecimentos sobre métodos de gestão, essa prática 
executada por Epaminondas se encaixa no conceito de: 

(A) circularização; 

(B) benchmarking interno; 

(C) matrialização competitiva; 

(D) planejamento baseado em cenários; 

(E) informatização. 

 

49 

Na elaboração de uma matriz GUT, um dos problemas recebeu 
uma nota 5 no quesito urgência.  

Considerando as características dessa matriz, a atribuição dessa 
nota pode ser interpretada como: 

(A) o problema possui baixa urgência para ser resolvido; 

(B) o problema possui urgência mediana para ser resolvido; 

(C) o problema possui alta urgência para ser resolvido; 

(D) o problema não pode mais ser resolvido; 

(E) o problema já está resolvido. 

 

50 

Dentre os teóricos da qualidade, alguns se destacaram pelas suas 
contribuições na área. 

1. Walter Shewhart 

2. Armand Feigenbaum 

( ) TQC 

( ) Gráfico/Carta Controle 

( ) Ciclo PDCA 

Relacionando esses teóricos com suas contribuições, a sequência 
correta é: 

(A) 1, 1 e 1; 

(B) 2, 2 e 2; 

(C) 2, 1 e 2; 

(D) 1, 2 e 2; 

(E) 2, 1 e 1. 
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51 

Ao receber um pedido de seu chefe para a elaboração de um 
indicador de desempenho, Maria Paula decide pedir ajuda a seu 
colega de trabalho, Astrogildo, que acabara de realizar uma 
especialização em gestão da qualidade.  

Astrogildo ouviu a dúvida, mas, antes que pudesse responder, 
recebeu a ligação de um cliente e precisou sair com urgência, 
tendo tempo apenas de responder parcialmente ao pedido de 
Maria Paula, afirmando que: 

(A) é preciso medir todos os resultados, independentemente da 
relevância; 

(B) a utilidade da medição será decidida apenas após a sua 
realização; 

(C) bastam os dados específicos para executar a medição, visto 
que grande parte das informações são irrelevantes; 

(D) não se recomenda basear o processo decisório na análise dos 
indicadores; 

(E) a meta é um componente suplementar do indicador, 
podendo ser excluída quando necessário. 

 

52 

A empresa Carro Jiraia S.A. gerencia a qualidade por meio de um 
método japonês conhecido por TQC (Controle da Qualidade 
Total).  

Com base no contexto da Carro Jiraia S.A., e à luz do conceito de 
TQC, uma possível ação a ser tomada seria: 

(A) buscar adotar princípios burocráticos, garantindo a 
racionalidade nos processos e a centralização decisória; 

(B) estimular o uso de controles corretivos em detrimento dos 
preventivos, reduzindo, assim, gastos desnecessários; 

(C) controlar rigidamente a disseminação de informação na 
instituição, minimizando o risco de dados confidenciais serem 
divulgados indevidamente; 

(D) promover uma alta rotatividade profissional, assegurando, 
com isso, a atividade de inovação na empresa; 

(E) averiguar o feedback dos clientes, fazendo com que orientem 
a criação e o aprimoramento de produtos. 

 

53 

O diagrama de Ishikawa, recurso desenvolvido pelo químico 
japonês Kaoru Ishikawa, pode ser utilizado para: 

(A) identificar, de forma hierarquizada, causas potenciais de 
determinado problema; 

(B) estimar possíveis desdobramentos de decisões; 

(C) associar atividades-chave de um processo com a quantidade 
de recursos que deverá ser empregada; 

(D) levantar dados sobre a gravidade de possíveis problemas que 
podem ocorrer no sistema; 

(E) especificar atividades necessárias para a correção de um 
defeito, com base na estrutura organizacional. 

 

54 

Buscando dar um destaque positivo a sua gestão, Jairo, o novo 
controller do Banco Fortuna S.A., decide dar maior atenção para o 
aspecto da qualidade, focando em 3 tipos de controle: 
preventivo, simultâneo e posterior.  

São exemplos desses tipos de controle, respectivamente: 

(A) contratação de supervisores específicos para cada área, 
software de avaliação de riscos, avaliação periódica de 
desempenho; 

(B) contratação de supervisores específicos para cada área, 
avaliação periódica de desempenho, software de avaliação de 
riscos; 

(C) software de avaliação de riscos, avaliação periódica de 
desempenho, contratação de supervisores específicos para 
cada área; 

(D) software de avaliação de riscos, contratação de supervisores 
específicos para cada área, avaliação periódica de 
desempenho; 

(E) avaliação periódica de desempenho, software de avaliação de 
riscos, contratação de supervisores específicos para cada 
área. 

 

55 

Com base no processo de análise de valor, aplicado a um 
contexto de uma montadora de automóveis, é considerada uma 
ação redutora de valor do produto aquela que: 

(A) adicione um aparelho de ar-condicionado e reduza o preço do 
automóvel; 

(B) diminua a potência do motor e mantenha o preço do 
automóvel inalterado; 

(C) instale um teto solar e aumente o preço do automóvel; 

(D) retire o aparelho de som e reduza o preço do automóvel; 

(E) adicione uma TV portátil e mantenha o preço do automóvel 
inalterado. 

 

56 

“João”,”sexta-feira”e “R$ 50” foram as descrições encontradas 
em alguns dos campos de um mesmo registro de uma conhecida 
ferramenta de gestão de qualidade, que é: 

(A) a matriz de Priorização; 

(B) a estratificação; 

(C) o gráfico de Pareto; 

(D) o histograma; 

(E) o 5W2H. 
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57 

William Deming, apesar de americano, é considerado no 
Japão um dos especialistas mais importantes para a 
reconstrução da indústria no país após a Segunda Guerra 
Mundial. Ao longo de seus trabalhos, ele compilou a sua 
experiência no tema em 14 diretrizes que seriam 
fundamentais para garantir a qualidade de qualquer 
empresa, que se tornaram conhecidas como os “14 pontos 
de Deming”.  

Com base nos 14 pontos de Deming, no que tange aos 
relacionamentos, seria adequado que as organizações: 

(A) tivessem uma separação marcada de funções, para que não 
houvesse um conflito de interesses; 

(B) apresentassem alta verticalidade nas hierarquias, garantindo 
a ordem na cultura organizacional; 

(C) desenvolvessem uma metodologia top-down, permitindo 
maior liberdade decisória dos funcionários; 

(D) considerassem a entidade como um organismo isolado do 
resto da sociedade, evitando influências externas incoerentes 
com o planejamento; 

(E) reduzissem barreiras entre os departamentos, promovendo 
uma maior possibilidade de trabalho em equipe entre as 
áreas. 
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A ISO 9001:2015, em um dos seus itens, busca orientar qual deve 
ser o papel exercido pela alta direção na entidade, que é o de: 

(A) assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis 
pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na 
organização; 

(B) isentar-se das responsabilidades relacionadas às questões 
tácitas e garantir a efetividade dos macroprocessos 
operacionais; 

(C) assumir um papel autocrático, formalizando a criação de um 
conselho consultivo para orientá-la nas tarefas que envolvam 
riscos inerentes; 

(D) desenvolver um planejamento estratégico buscando envolver 
todos os colaboradores da organização, isolando-se de 
influências externas; 

(E) aderir a um programa de diretrizes essenciais, permitindo a 
sobreposição da cultura organizacional sobre as operações 
sistêmicas. 
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Buscando descobrir possíveis causas para a desmotivação de seus 
funcionários, fato que estava afastando os clientes, Gepeto, dono 
de uma loja de brinquedos, decide reunir sua equipe e realizar 
um brainstorming.  

Sobre essa técnica utilizada por Gepeto, é correto afirmar que: 

(A) a utilização de um contrato formal no processo visa manter a 
idoneidade dos julgamentos; 

(B) a figura do líder autocrático é fundamental para dar o 
veredito sobre a ideia escolhida; 

(C) os participantes são orientados a criticar as outras ideias, 
inibindo a concepção de opiniões desconexas; 

(D) é imprescindível o uso de um software de processamento de 
dados para a elaboração dos cenários futuros; 

(E) a geração de ideias deve estar aliada a um ambiente 
descontraído e sem preconceitos. 
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No que tange à ISO 9001, é correto afirmar que: 

(A) a certificação é válida enquanto a empresa estiver operando; 

(B) micro e pequenas empresas não possuem direito à 
certificação; 

(C) é vedado que o responsável pela implementação seja o 
mesmo que realiza a auditoria para a certificação; 

(D) pessoas físicas com receita acima de 2 milhões de reais se 
enquadram na mesma categoria do MEI; 

(E) um dos pré-requisitos da ISO 9001 é que o sistema de gestão 
seja fechado. 
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Philip Crosby, um importante guru da qualidade, possuía o 
entendimento de que a qualidade deve ser representada pela 
conformidade às especificações. Tendo esse preceito como base, 
ele foi responsável por desenvolver o programa conhecido 
por____________ , o qual enfatizava a ideia de__________. 

A opção que completa corretamente a sentença é: 

(A) “zero defeito” e “ fazer certo da primeira vez”; 

(B) “controle estatístico” e “ atender às expectativas do cliente”; 

(C) “diagrama de dispersão” e “ extinguir o desvio-padrão”; 

(D) “ FMEA” e “incremento gradual”; 

(E) “GQT” e “externalização da qualidade”. 
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Nascido no Japão, em 1924, Genichi Taguchi buscou abordar a 
qualidade sob uma ótica estatística.  

Segundo a sua percepção de qualidade, é possível atribuir a 
Genichi Taguchi a seguinte frase, que sintetiza essa percepção: 

(A) “conforme a característica de qualidade se afasta do valor 
alvo, aumenta a perda para a sociedade”; 

(B) “embora a qualidade não seja definida, sabe-se que ela 
existe”; 

(C) “a qualidade é definida pela aceitação do mercado”; 

(D) “ o preço reduzido garante a excelência na execução”; 

(E) “ sem inovações, a demanda se reduz, causando um conflito 
entre a necessidade do usuário e a capacidade de 
desenvolvimento de um produto de qualidade”. 
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Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a 
uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era 
verificado se os resultados haviam sido alcançados.  

Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do 
ciclo, a próxima fase é a de: 

(A) execução; 

(B) ação; 

(C) planejamento; 

(D) avaliação; 

(E) checagem. 
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A visão de futuro é essencial para que uma organização consiga 
se programar e realizar tarefas em direção a um objetivo, sendo, 
por isso, conceituada no “Modelo de Excelência em Gestão 
Pública” como: 

(A) um princípio; 

(B) uma missão; 

(C) um critério; 

(D) uma dimensão; 

(E) um fundamento. 

 

 

65 

João, servidor público estável ocupante de cargo efetivo no 
Município de Salvador, acaba de se eleger Vereador no mesmo 
Município.  

De acordo com as normas constitucionais aplicáveis: 

(A) independentemente de haver compatibilidade de horários, 
João deverá se afastar do cargo efetivo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração; 

(B) independentemente de haver compatibilidade de horários, 
João deverá se afastar do cargo efetivo, auferindo a 
remuneração pelo cargo eletivo; 

(C) se houver compatibilidade de horários, João poderá acumular 
os dois cargos, mas perceberá apenas a remuneração de um 
dos cargos, facultando-lhe a escolha; 

(D) se houver compatibilidade de horários, João perceberá as 
vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração 
do cargo eletivo; 

(E) se houver compatibilidade de horários, João poderá acumular 
os dois cargos, mas perceberá apenas a remuneração do 
cargo eletivo. 
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A Constituição da República de 1988, ao tratar das disposições 
gerais da administração pública, estabelece que:  

(A) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação eleitoral e partidária; 

(B) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário deverão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo; 

(C) a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias é permitida para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público;   

(D) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
deverão ser computados e acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores; 

(E) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, 
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei. 
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De acordo com o seu regimento interno, compete à Câmara 
Municipal de Salvador:  

(A) permitir, conceder ou autorizar a execução dos serviços 
públicos por terceiros, quando não possível ou conveniente 
ao interesse público a exploração direta pelo Município;  

(B) promover a arrecadação dos tributos, preços públicos e 
tarifas devidos ao Município, dando-lhes a publicação 
adequada;  

(C) administrar os bens municipais, promover a alienação, deferir 
permissão, cessão ou autorização de uso, observadas as 
prescrições legais;  

(D) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa; 

(E) celebrar convênios, acordos e consórcios com a União, o 
Estado, outros Municípios e entidades privadas, bem como 
promover o tombamento dos bens do Município. 
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O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão da Câmara 
competente para examinar as condutas puníveis e propor as 
penalidades aplicáveis aos Vereadores submetidos ao processo 
disciplinar, previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar.  

Nesse contexto, consoante dispõe o regimento interno da 
Câmara Municipal de Salvador: 

(A) o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é composto de 
sete membros titulares e igual número de suplentes, sendo 
presidente nato o Corregedor-Geral; 

(B) os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara são eleitos por maioria absoluta, para um mandato 
de um ano, prorrogável por mais um ano, dentro da mesma 
Legislatura; 

(C) o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é composto de 
cinco membros titulares e igual número de suplentes, sendo 
presidente nato o Presidente da Câmara; 

(D) os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara são eleitos por maioria simples, respeitada a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da Câmara; 

(E) o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é composto de um 
Presidente eleito pela maioria absoluta dos vereadores, que 
indica dois Vice-Presidentes e um Secretário, além de outros 
cinco membros. 
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De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de 
Salvador, a convocação dos Secretários do Município, do 
Procurador-Geral ou titulares de entidades autárquicas, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 
dar-se-á: 

(A) pelo Presidente da Câmara, exclusivamente, para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, prestar, pessoalmente ou por 
escrito, informações sobre assuntos previamente 
determinados; 

(B) por qualquer Vereador da Câmara, para, no prazo de 
30 (trinta) dias, prestar, pessoalmente ou por escrito, 
informações sobre assuntos previamente 
determinados; 

(C) pelo Presidente da Câmara, ou por qualquer uma de suas 
Comissões, para, no prazo de 8 (oito) dias, prestar, 
pessoalmente, ou de 30 (trinta) dias, por escrito, 
informações sobre assuntos previamente determinados; 

(D) pelo Presidente da Câmara, após aprovação do Prefeito, 
para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar, pessoalmente 
ou por escrito, informações sobre assuntos previamente 
determinados; 

(E) pelo Presidente da Câmara, após aprovação do Prefeito, 
para, no prazo de 8 (oito) dias, prestar, pessoalmente, ou 
de 30 (trinta) dias, por escrito, informações sobre 
assuntos previamente determinados. 
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A Câmara iniciará os trabalhos de cada Sessão Legislativa 
Ordinária constituindo as Comissões criadas por seu regimento 
interno, que são órgãos técnicos destinados ao estudo e à 
emissão de pareceres essenciais, especializados sobre os 
assuntos submetidos à sua deliberação.  

Nesse sentido, conforme estabelece o regimento interno da 
Câmara Municipal de Salvador, compete à Comissão: 

(A) Executiva, manifestar juízo de admissibilidade sobre todos os 
assuntos em tramitação pela Câmara, para deliberação do 
plenário e/ou de outras comissões, que serão 
obrigatoriamente entregues à sua apreciação quanto aos 
seus aspectos constitucional, legal ou jurídico;  

(B) de Finanças, Orçamento e Fiscalização, apreciar as prestações 
de contas das verbas da Câmara e emitir parecer a respeito, 
bem como representar ao Prefeito sobre a necessidade da 
economia interna da Câmara;  

(C) de Constituição e Justiça e Redação Final promulgar e fazer 
publicar as resoluções da Câmara, decretos legislativos, 
emendas à lei orgânica municipal, bem como as leis, quando 
o prefeito não as sancionar;  

(D) dos Direitos do Cidadão, opinar em todas as proposições 
pertinentes à educação, cultura, esporte e lazer, assim como 
em iniciativas correlatas, bem como apresentar parecer sobre 
a organização das festas populares;  

(E) de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, manter 
relacionamento com as comunidades onde se evidenciem 
conflitos pela posse do solo urbano, decorrentes da 
necessidade de moradia. 

 

 

Redação 

Sobre a intolerância (UNESCO) 

A intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo, 
da xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do 
antissemitismo, da exclusão, da marginalização e da 
discriminação contra minorias nacionais, étnicas, religiosas e 
linguísticas, dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos 
imigrantes e dos grupos vulneráveis da sociedade e também pelo 
aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra 
pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, 
todos comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da 
democracia no plano nacional e internacional e constituem 
obstáculos para o desenvolvimento... 

 

Com base no texto acima, responda à seguinte questão:  

Afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo em que você 
procure analisar os diversos problemas do planeta como um 
todo, indicando possíveis soluções.  

Redija o texto em língua culta, observando especialmente a 
pertinência de seus argumentos, com, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, 
no máximo, 30 (trinta) linhas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização 

 
 

 

 


