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Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. 
 

CANTO DE PÁSSARO, LINGUAGEM DE GENTE 
 

Por: Sofia Moutinho. Adaptado de:  
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/02/canto-de-passaro-

linguagem-de-gente  Acesso em 20 de outubro de 2013 
 

  Pássaros e humanos estão bem distantes na 
história evolutiva, mas compartilham uma habilidade rara 
entre outros animais: a linguagem falada. Não, você não leu 
errado. Para muitos cientistas, inclusive o neurobiólogo 
Erich Jarvis, da Universidade Duke (Estados Unidos), não 
existe diferença biológica entre o canto de alguns pássaros 
e a fala humana. 

O pesquisador e sua equipe acabam de anunciar, 
no encontro anual da Sociedade Americana para o 
Progresso da Ciência (AAAS, na sigla em inglês), realizado 
nesta semana em Boston, que identificaram em mandarins-
diamante e beija-flores um grupo de 40 genes ligados ao 
controle da fala semelhantes aos encontrados em humanos. 

Jarvis estuda as bases biológicas da linguagem há 
20 anos. Na maior parte de suas pesquisas, examina o 
comportamento e o cérebro desses dois pássaros e de 
papagaios – os três têm em comum a capacidade de 
aprender a vocalizar sons (sejam eles típicos da espécie ou 
não). Segundo o pesquisador, o que acontece no cérebro 
dessas aves quando cantam é muito similar ao que ocorre 
em nosso cérebro quando falamos.  

Os resultados do estudo anunciado durante a 
conferência ainda não foram publicados, mas depois de 
analisar moléculas geradas por genes ativos em mais de 
4.700 amostras de tecido cerebral de mandarins-diamante 
e beija-flores – alguns do Brasil – e compará-las às do 
cérebro humano, Jarvis está seguro de suas conclusões.  

 “Nossos resultados apontam que comportamentos 
e conexões neurais associados à fala e ao canto estão 
ligados a traços genéticos compartilhados por humanos e 
alguns pássaros que estão separados de nós por três 
milhões de anos na história da evolução”, diz. “Isso é 
incrível, pois nem nossos parentes mais próximos, como os 
chimpanzés, têm essa habilidade de aprender e reproduzir 
sons”. 

Para o cientista, a habilidade teria evoluído 
independentemente em humanos, pássaros e outros 
animais que aprendem sons, como as baleias e os 
golfinhos. 

 
Nada de especial nos humanos 

Jarvis tem uma visão sobre a linguagem bem 
diferente do senso comum e da dos linguistas. Para ele, 
a linguagem nada mais é do que “a capacidade de controlar 
os movimentos da laringe para reproduzir sons". Sendo 
assim, o pesquisador explica que não há diferença entre o 
canto dos pássaros e a fala humana. 

“As definições de fala e linguagem falada são 
diferentes para a neurologia e a linguística ou psicologia 
comportamental”, explica. “Quando se trata de cérebro, 
linguagem e fala são a mesma coisa. O que diferencia os 
humanos e esses pássaros dos demais animais é a 
habilidade de imitar sons. A capacidade de entender a 
linguagem não é única dos humanos; cães e até galinhas 
podem entender a linguagem e te obedecer quando você 
diz 'senta'." 

Para Jarvis, a diferença entre os beija-flores, 
mandarins-diamante e humanos está apenas na 
complexidade da linguagem. “Acredito que esses pássaros 
têm um nível de linguagem mais complexo do que o 
imaginado; nós não percebemos porque é um trabalho duro 
medir a complexidade da vocalização de tantas espécies. 
Mas, dito isso, eles ainda estão muito longe da 
complexidade que a linguagem humana adquiriu.” 

A psicóloga Janet Werker, da Universidade da 
Columbia Britânica (Canadá), que estuda a aquisição 
da linguagem em bebês, acredita que os resultados de 

Jarvis podem fomentar a compreensão sobre a evolução 
da linguagem humana. 

Werker aponta que enquanto a maioria das 
espécies, inclusive as estudadas por Jarvis, usa sons para 
atrair parceiros para o acasalamento, somente os humanos 
usam a linguagem majoritariamente para a comunicação. 

“É possível que no início da nossa história evolutiva 
usássemos, assim como esses pássaros, a fala e o canto 
como atrativos sexuais e depois passamos a usar como 
forma de comunicação também”, sugere. “O interessante é 
tentar descobrir como se deu essa mudança.”  
 
1. Sobre as ideias presentes no texto, assinale o que for 

correto: 

a) As pesquisas foram feitas somente com pássaros do 
Brasil. 

b) Os resultados publicados são baseados em 
comparação dos genes ativos de tecido cerebral de 
aves com as do cérebro humano. 

c) A teoria de que os pássaros possuem linguagem 
parecida com a humana é defendida unicamente pelo 
neurobiólogo Jarvis. 

d) Jarvis defende uma teoria diferente da de alguns 
estudiosos. 

 
2. O objetivo central do texto está presente em qual das 

alternativas a seguir? 

a) Elucidar que é possível que, no início da história 
evolutiva, o homem usasse a fala e o canto como 
atrativos sexuais e só depois tenha passado a usar a 
fala como forma de comunicação também. 

b) Divulgar os resultados de pesquisa que identifica em 
passarinhos genes e padrões neurais ligados à fala e 
sugere que, biologicamente, não existe diferença 
entre o canto dessas aves e a linguagem humana. 

c) Informar uma visão sobre a linguagem bem diferente 
do senso comum e da dos linguistas.  

d) Destacar que a linguagem nada mais é do que a 
capacidade de controlar os movimentos da laringe 
para reproduzir sons; e que, portanto, não há 
diferença entre o canto dos pássaros e a fala 
humana. 

 
3. Sobre os recursos de construção de sentido do texto, 

analise as proposições a seguir: 

I. Os parênteses empregados nos três primeiros 
parágrafos têm, em todos os três, a mesma função.  

II. Em: “depois de analisar moléculas geradas por genes 
ativos em mais de 4.700 amostras de tecido cerebral 
de mandarins-diamante e beija-flores [...] e compará-
las às do cérebro humano”, o pronome oblíquo 
empregado gera falta de clareza no entendimento do 
texto.  

III. Há o predomínio do nível formal na linguagem 
empregada no texto, que é escrito em terceira 
pessoa. E a linguagem utilizada é a referencial. 

IV. Em: “esses pássaros têm um nível de linguagem mais 
complexo do que o imaginado; nós não percebemos 
[...]” o ponto e vírgula foi empregado para separar 
orações de sujeitos diferentes em uma construção 
que não permitiria o emprego do ponto.   

 

a) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições III e IV estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas. 
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4. Após a leitura das assertivas em que se analisa o 
processo de formação de algumas palavras empregadas 
no texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Em 
seguida, assinale a alternativa que contenha a ordem 
correta de cima para baixo: 

(    )  A palavra ”vocalizar” (3º parágrafo) é escrita com 
‘z’,  pois verbos formados a partir de palavras que 
não têm ‘s’ na última sílaba são escritos com ‘z’ (-
izar).  

(    )   A palavra “acasalamento” (penúltimo parágrafo) é 
um exemplo de derivação parassintética, pois 
foram agregados radical e prefixo à palavra inicial. 

(    )   O plural do nome do pássaro: “mandarins-
diamante” também estaria correto sob a forma: 
mandarins-diamantes. 

(    )  Na palavra “independentemente” (6º parágrafo), o 
prefixo ‘im-’ assume a forma ‘in-‘ por estar diante 
de uma palavra começada por ‘d’. 

 

A ordem correta é: 
 

a) F – V – F – F  
b) V – V – V – F 
c) V – F – V – F  
d) F – F – F – V 

 
5. As palavras “fomentar” e “majoritariamente”, destacadas 

no texto, significam no contexto, respectivamente: 

a) Desestimular; e relativo à maioria. 
b) Refrigerar;  e relativo à minoria 
c) Incitar; e relativo à predominância. 
d) Suscitar; e relativo ao poder. 

 
6. Sobre pontuação entre orações, assinale a única 

alternativa INCORRETA de acordo com a norma padrão: 

a) Em: “pássaros e humanos estão bem distantes na 
história evolutiva, mas compartilham uma habilidade 
rara”, a vírgula está separando duas orações 
coordenadas. 

b) Em: “comportamentos e conexões neurais 
associados à fala estão ligados a traços 
compartilhados por humanos e alguns pássaros que 
estão separados de nós por três milhões de anos”, a 
vírgula foi corretamente dispensada entre a oração 
subordinada adjetiva restritiva e a principal. 

c) Se o trecho sublinhado no texto fosse eliminado, seria 
dispensado o uso da vírgula no parágrafo.   

d) Em: “a psicóloga Janet Werker, [...] que estuda a 
aquisição da linguagem em bebês, acredita que os 
resultados de Jarvis podem fomentar a 
compreensão”, as vírgulas isolam uma oração 
subordinada adjetiva restritiva. 

 
7. Está correta, de acordo com a norma padrão, a 

correlação entre os tempos e modos verbais na 
alternativa: 

a) A cada vez em que se pensassem melhorias, a lógica 
era de que as coisas mudassem. 

b) Os que comentam esses problemas talvez nem 
imaginem a gravidade real que têm. 

c) Há pouco tempo, não se poderia pensar que 
conseguir uma vaga de emprego venha a ser tão 
difícil. 

d) Quem não quisesse se envolver, há de tomar as 
medidas cabíveis. 

8. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal de 
crase está adequadamente empregado de acordo com o 
que determina a norma padrão da língua portuguesa: 

a) A partir desse dia, a imprensa ficou sujeita à leis mais 
brandas. 

b) Não se referia à alguém em especial, mas, à medida 
em que falava, voltava-se para mim. 

c) À imprensa, é facultado o acesso aos dados. 
d) A organização predispõe às pessoas a fazerem sua 

parte. 
 

9. Assinale a única opção em que todos os verbos 
apresentam variação no radical quando conjugados: 

a) dizer, fazer, crescer.  
b) vencer, buscar, partir.  
c) mascarar, poder, passar.  
d) fingir, examinar, enviesar.  

 
10. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal 

está correta. 

a) Nos disseram o resultado parcial e dispensaram-nos. 
b) Querê-la-ia se não me contrariasse tanto.  
c) Poria-me à disposição, desde que me convencesse.  
d) Quando puder, se manifeste a esse respeito.  

 
11. No sistema operacional da Microsoft, Windows Vista, 

das alternativas a seguir, assinale a única que 
corresponde à definição: “é a principal área exibida na 
tela quando se liga o computador e faz-se logon. E neste 
espaço é possível colocar itens, como arquivos e pastas, 
e organizá-los como se desejar”: 

a) Menu iniciar 
b) Gadgets 
c) Barra de ferramentas 
d) Área de trabalho 

 
12. Com relação à ferramenta Paint do Sistema Operacional 

Microsoft Windows, análise os seguintes itens: 

I. Na utilização da opção Plano de Fundo Sólido, a cor 
do plano de fundo será incluída na seleção quando 
você a colar em qualquer lugar na imagem.  

II. A opção Elipse possibilita a criação de figuras novas, 
como elipses e círculos.  

III. Usa-se a opção Pincel para pintar linhas ou curvas 
espessas ou de forma livre. 

IV. Ao Selecionar Cor define-se a cor atual de primeiro 
plano e plano de fundo da figura. 

 

A sequência correta é:  
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
13. Assinale a alternativa correta, que corresponde a 

seguinte definição: “Este tipo de programa indesejado, 
instalado sem o consentimento do usuário, tem por 
objetivo capturar informações de um computador de 
forma ilícita ou, ainda, danificar o sistema. Entre os tipos 
mais comuns, estão os vírus, que se propagam 
infectando outras máquinas com cópias de si próprios.” 

a) Keyloggers 
b) Phishing 
c) Malware 
d) Spam 
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14. Na Internet, este comando envia pacotes para um 
computador remoto, que por sua vez os reenvia de volta, 
e faz uma comparação dos pacotes enviados e 
recebidos. Ao final de sua execução é feita uma 
estatística da comunicação. Por intermédio desta 
estatística pode-se verificar se existe contato com o 
computador remoto e qual a performance da 
comunicação com a máquina. Assinale a única 
alternativa que está relacionada com esta definição: 

a) gopher 
b) finger 
c) ping 
d) talk 

 

15. No editor de texto da Microsoft, Word 2007, versão 
português, na opção edição de documentos, caixa de 
diálogos Fonte, o parâmetro responsável pela aplicação 
de caracteres maiúsculos para todo o trecho, 
aumentando o tamanho do caractere inicial de cada uma 
das palavras é denominado de: 

a) contorno 
b) versalete 
c) tachado 
d) relevo 

 

16. Qual é a probabilidade de se obter soma igual a cinco no 
lançamento de dois dados? 

a) 1/9 
b) 3/18 
c) 5/36 
d) 2/12 

 
 

17. Por quanto tempo deve-se aplicar R$4.800,00 a taxa de 
juros simples de 36% ao ano para gerar R$2.376,00 de 
juro? Adote o ano comercial de 360 dias. 

a) 1 ano 6 meses e 10 dias 
b) 1 ano 4 meses e 15 dias 
c) 1 ano 5 meses e 20 dias 
d) 1 ano 3 meses e 25 dias 

 

18. Em uma turma de 30 alunos a metade não conseguiu 
nota máxima em Português enquanto somente 12 não 
conseguiram nota máxima em Matemática. Sabe-se que 
somente 17 alunos conseguiram nota máxima em uma 
dessas duas matérias. Qual é o número de alunos com 
nota máxima tanto em Português quanto em 
Matemática? 

a) 17 
b) 7 
c) 8 
d) 15 

 

19. Se um relógio adianta 16 minutos por dia, quanto tempo 
terá adiantado ao longo de 3 horas e 45 minutos? 

a) Mais de 4 minutos 
b) Menos de 2 minutos 
c) 2 minutos e 50 segundos 
d) 2 minutos e meio  
 

20. Se 10 operários constroem um trecho de 6 km de uma 
rodovia em 30 dias. Quantos operários são necessários 
para construir um trecho de 12 km em 20 dias? 

a) 25 Operários 
b) 30 Operários 
c) 22 Operários 
d) 32 Operários 

 
 
Com base no Balanço Patrimonial descrito abaixo responda as questões 21, 22, 23 e 24. 
 

ATIVO PASSIVO 
CIRCULANTE 
 
Caixa                                                         15.000 
Bancos c/ Movimento                              40.000 
Clientes                                                     30.000 
Estoques                                                 105.000 
Impostos a Recuperar                             15.000 
 
TOTAL CIRCULANTE                            205.000 
 
NÃO CIRCULANTE 
 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
Clientes                                                        55.000 
 
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 55.000 
 
PERMANENTE 
 
Veículos                                                       65.000 
Máquinas e Equipamentos                        95.000    
Computadores                                            15.500 
Depreciação                                               (10.500) 
 
TOTAL PERMANENTE                             165.000 
 
TOTAL NÃO CIRCULANTE                      220.000 
 

CIRCULANTE 
 
Fornecedores                                             20.000 
Adiantamento de Clientes                        10.000 
Obrigações Sociais e Tributárias            13.000 
Contas a Pagar                                           40.000 
 
 
TOTAL CIRCULANTE                               83.000 
 
NÃO CIRCULANTE 
 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
Contas a Pagar                                          100.000 
 
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      100.000 
 
TOTAL NÃO CIRCULANTE                      100.000 
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Capital Social                                           122.000 
Reserva de Lucros                                    35.000 
Lucro do Exercício                                    85.000 
 
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO             242.000 

TOTAL DO ATIVO:                                    425.000 TOTAL DO PASSIVO:                             425.000 
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21. O valor do Capital de terceiros é: 

a) R$ 242.000,00 
b) R$ 85.000,00 
c) R$ 183.000,00 
d) R$ 83.000,00 

 
22. O valor relativo ao capital circulante líquido é: 

a) R$ 205.000,00 
b) R$ 150.000,00 
c) R$ 77.000,00 
d) R$ 122.000,00 

 
23. O índice de Liquidez Geral desta Empresa é: 

a) 2,46 
b) 0,84 
c) 1,42 
d) 0,55 

 
24. O índice de liquidez imediata (absoluta) desta 

Empresa é: 

a) 2,75 
b) 0,66 
c) 1,26 
d) 1,02 

 
25. Referente às convenções contábeis, quando o 

esforço para encontrar uma pequena diferença 
(esporádica), de montante irrelevante, que pode levar 
a todo um trabalho Departamental, sendo que o 
benefício gerado seria menor que o custo, neste caso 
para não despender este esforço poderíamos invocar 
a convenção contábil da(o): 

a) Conservadorismo. 
b) Consistência. 
c) Materialidade. 
d) Objetividade. 
 

26. Uma empresa apresenta os seguintes saldos nas 
respectivas contas:  

I. Receita Bruta – R$ 190.000,00 
II. Devoluções de Vendas – R$ 25.000,00 
III. Impostos – R$ 27.000,00 
IV. Lucro Bruto – R$ 106.000,00 
V. Despesas Operacionais – R$ 35.000,00 

 

Calcule o Custo das Vendas desta empresa? 
 

a) R$ 138.000,00 
b) R$ 103.000,00 
c) R$ 71.000,00 
d) R$ 32.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Referente à Demonstração do Resultado do Exercício 
e no reconhecimento e imposto corrente e diferido, 
temos que o valor contábil dos passivos e ativos 
fiscais diferidos pode mudar, mesmo que não se altere 
o valor das diferenças temporárias correlatas. Isso 
pode ocorrer como resultado do seguinte: 

I. Mudanças nas alíquotas ou na legislação fiscal. 
II. Reconsideração da possibilidade de recuperação 

do ativo fiscal diferido. 
III. Mudança na maneira pela qual se espera recuperar 

um ativo. 
 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Somente a alternativa I está correta. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
28. Em relação à imunidade e isenção tributária, dentro 

de todos os pré-requisitos para sua concessão 
podemos dizer que temos como principais casos para 
enquadramento: 

I. Templo de qualquer culto. 
II. Entidade Sindical de Trabalhadores. 
III. Partido Político. 
IV. Instituição de assistência Social – Proteção a 

família. 
 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
b) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
d) Todas alternativas estão corretas. 

 
29. Referente à classificação dos atos administrativos, 

quanto ao objeto, quando o Poder Público atua com 
supremacia sobre o administrado, coercitivamente e 
unilateralmente, temos descrito o ato de: 

a) Gestão. 
b) Expediente. 
c) Vinculação. 
d) Império. 

 
30. Qual das alternativas abaixo NÃO se trata de um ato 

negocial? 

a) Atestado. 
b) Licença. 
c) Admissão. 
d) Dispensa. 

 
31. Qual o princípio administrativo que impões ao agente 

público que realize suas atribuições com perfeição, 
presteza e rendimento funcional. 

a) Princípio da Impessoalidade. 
b) Princípio da Legalidade. 
c) Princípio da Eficiência. 
d) Princípio da Moralidade. 

 

32. As __________________________, são pessoas 
jurídicas de Direito Privado, instituídas sob a forma de 
sociedade de economia mista ou empresa pública, 
com a finalidade de prestar serviços ou realizar 
atividades de interesse coletivo ou público, mas não 
exclusivos do Estado.  

a) Entidades Paraestatais. 
b) Entidades Estatais. 
c) Entidades Fundacionais. 
d) Entidades Autárquicas. 
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33. De acordo com a Lei 8.666/93 é dispensável a 
licitação: 

I. Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 

II. Quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 

III. Para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

IV. Para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes. 

 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

 
34. Segundo a Lei 10.520/2002 quais das condições 

abaixo NÃO estão na fase preparatória do pregão: 

I. A autoridade competente justificará a necessidade 
de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e 
as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento. 

II. A convocação dos interessados será efetuada por 
meio de publicação de aviso em diário oficial do 
respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, 
em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 2º. 

III. Examinada a proposta classificada em primeiro 
lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade. 

IV. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente 
e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição. 

 

a) As condições I e III. 
b) As condições I e IV. 
c) As condições II e III. 
d) As condições II e IV. 

 
35. Quanto aos sistemas de contas da administração 

pública: O sistema que registra os valores que direta 
ou indiretamente possam vir afetar o patrimônio é o: 

a) Sistema Patrimonial. 
b) Sistema Orçamentário. 
c) Sistema Financeiro. 
d) Sistema Compensado. 

 
 

36. O __________________________, tem como 
principal característica exigir que todas as despesas 
de cada repartição pública sejam justificadas 
detalhadamente como se cada item programático se 
tratasse de uma nova iniciativa. 

a) Orçamento base zero. 
b) Orçamento programa. 
c) Orçamento de desempenho. 
d) Orçamento tradicional. 

 
37. Oferecer bens e serviços (públicos puros) que não 

seriam oferecidos pelo mercado ou seriam em 
condições ineficientes (meritórios ou semipúblicos) é 
uma das características da função do orçamento 
público chamada de: 

a) Função Política. 
b) Função Estabilizadora. 
c) Função Alocativa. 
d) Função Distributiva. 

 
38. A Lei que disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e definirá as políticas das agências 
financeiras oficiais de fomento é a(o): 

a) Lei de Orçamento Anual (LOA). 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
c) Plano Plurianual (PPA). 
d) Lei de Licitações. 

 
39. Em relação à Receita Pública, indique qual das 

alternativas se trata de receita extra orçamentária: 

a) Impostos. 
b) Caução. 
c) Serviços. 
d) Agropecuária. 

 
40. Referente aos créditos adicionais, quanto a sua 

vigência, aquele que está vinculado ao exercício 
financeiro de sua abertura, sendo vedado a sua 
prorrogação, estamos falando dos créditos: 

a) Extraordinários. 
b) Contingenciais. 
c) Suplementares. 
d) Especiais. 

 
41. Referente a classificação da despesa, quanto a sua 

regularidade, indique abaixo qual das despesas 
abaixo NÃO se enquadra como despesa 
extraordinária: 

a) Despesa com pagamento de Pessoal. 
b) Despesa com a execução de uma obra pública. 
c) Despesa com a compra de um mobiliário. 
d) Despesa com a compra de um veículo. 

 
42. Conforme plano de contas da União, temos a seguinte 

codificação 33.90.30, o número em negrito e 
sublinhado representa: 

a) O elemento de despesa serviços de terceiros. 
b) A categoria econômica da despesa material de 

consumo. 
c) A categoria econômica da despesa diárias. 
d) O elemento de despesa material de consumo. 
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43. Quando falamos de descentralização de recursos na 
contabilidade pública, podemos exemplificar com 
o(a): 

a) Destaque. 
b) Repasse. 
c) Provisão. 
d) Dotação. 

 
44. Indique qual das despesas abaixo, NÃO se enquadra 

segundo sua categoria econômica como despesa de 
capital. 

a) Subvenções Econômicas. 
b) Inversões Financeiras. 
c) Amortização da Dívida Pública. 
d) Material Permanente. 

 
45. Conforme Lei 4.320/64 indique se as sentenças 

abaixo são verdadeiras ou falsas. 

(  ) Constitui unidade orçamentária o agrupamento de 
serviços subordinados ao mesmo órgão ou 
repartição a que serão consignadas dotações 
próprias. 

(  ) Se não receber a proposta orçamentária no prazo 
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 
Municípios, o Poder Legislativo considerará como 
proposta a Lei de Orçamento vigente. 

(  ) Os créditos extraordinários serão abertos por 
decreto do Poder Legislativo, que deles dará 
imediato conhecimento ao Poder Executivo. 

A sequência correta é:  

a) F, F, F 
b) F, V, F 
c) V, V, V 
d) V, V, F 

 
46. Conforme Lei Complementar nº 116, de 11/01/ 2011, 

qual das situações abaixo NÃO serve como punição 
para o Agente Público que comete o Assédio Moral. 

a) Suspensão. 
b) Demissão. 
c) Repreensão. 
d) Remoção. 

 
47. Conforme Decreto nº 43.885, DE 04/10/2004, não é 

considerado um dever ético do servidor público: 

a) Não ser tempestivo nas prestações de contas de 
suas atividades. 

b) Ser assíduo e frequente ao serviço. 
c) Agir com lealdade e boa-fé. 
d) Manter limpo e em perfeita ordem o local de 

serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Segundo o Decreto 45.722, de 6 de setembro de 
2011, indique se as afirmativas abaixo são falsas ou 
verdadeiras: 

(  ) A Ouvidoria Geral do Estado de MG possui 
autonomia, administrativa, orçamentária, financeira 
e técnica. 

(  ) A Ouvidoria Geral do Estado de MG tem como uma 
de suas competências, propor medidas legislativas 
ou administrativas e sugerir ações necessárias 
para evitar a repetição das irregularidades 
constatadas. 

(  ) Na estrutura orgânica da  Ouvidoria Geral do 
Estado de MG, temos a Auditoria Setorial. 

A sequência correta é: 

a) V, F, V. 
b) V, V, V. 
c) F, V, V. 
d) V, V, F. 

 
49. Segundo o Decreto 45.969, de 24/05/2012 qual das 

diretrizes abaixo NÃO se enquadra com um princípio 
referente ao acesso a informação. 

a) Promoção da cultura de transparência na 
Administração Pública. 

b) Respeito a publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção. 

c) Incentivo ao controle social da administração 
pública. 

d) Divulgação da informação de interesse público, 
somente quando solicitada. 

 
50. Conforme Lei nº 869, de 05/07/1952, no período de 

estágio probatório do servidor qual dos pré-requisitos 
abaixo NÃO se enquadra para fins de apuração? 

a) Assiduidade. 
b) Ardilosidade. 
c) Eficiência. 
d) Disciplina. 

 
 
 

QUESTÃO DISCURSIVA TEMA DE REDAÇÃO 
 
Considerando o texto abaixo, que trata da finalidade da 
OGE, disserte sobre maneira como um ocupante do 
cargo para o qual você está prestando o presente 
concurso deverá agir quando do exercício de suas 
atribuições: 
 
“...A Ouvidoria Geral do Estado tem por finalidade 
examinar manifestações referentes a procedimentos e 
ações de agente, órgão e entidade da Administração 
Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, 
bem como de concessionário e permissionário de serviço 
público estadual...”. 
 

 


