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INSTRUÇÕES
1 - Este caderno de provas contém 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha -  PORTUGUÊS 
(Questões de 01 à 10), MATEMÁTICA (Questões de 
11 à 20) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(Questões de 21 à 40) - e são compreendidas de 05 
(cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, 
E, das quais, existe apenas uma alternativa correta. Se 
o candidato marcar mais de uma alternativa no 
CARTÃO ÓPTICO, em quaisquer das questões, esta 
será computada como errada.
2 -  Autorizado o início da PROVA, O(A) CANDIDATO(A) 
deverá verificar se o caderno de prova está completo ou 
se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar 
dúvidas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, O(A) CANDiDa TO(A) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo 
reclamações posteriores neste sentido.
3 - As provas de Português, Matemática e 
Conhecimentos Específicos terão a seguinte pontuação: 
cada questão da prova de Língua Portuguesa e 
Matemática (peso 1) valerá 10 (dez) pontos e 
Conhecimentos Específicos (peso 2) valerá 05 (cinco) 
pontos, podendo o candidato alcançar de 0 a 100 
pontos, totalizando 400 (quatrocentos) pontos nas 03 
(três) provas.
4 - O candidato terá um prazo de 03 (três) horas após 
a comunicação pelo fiscal do horário de início das provas 
para responder as questões deste caderno e 
transportá-las para o CARTÃO ÓPTICO, já incluído o 
tempo destinado à identificação -  que será feita _no 
decorrer da prova. Atenção ao marcar o CARTÃO 
ÓPTICO, pois ele não será substituído.
5 -  Ao receber o CARTÃO ÓPTICO O(A) 
CANDIDATO(A) deve conferir seus dados pessoais, em 
especial seu nome e o número de inscrição.
6 - somente quando estiver faltando 30 (trinta) minutos 
para o término das 03 (três) horas poderá O(A) 
CANDIDATO(A) levar consigo o caderno de prova.

7 - O candidato que insistir em sair, descumprindo o 
disposto no item 06, deverá assinar termo de ocorrência, 
declarando sua desistência do Concurso Público, o que 
será lavrado pelos fiscais de sala e pelo coordenador do 
local, passando à condição de excluído do certame.
8 - O candidato deverá escrever no CARTÃO ÓPTICO 
no campo destinado, legivelmente, sem abreviaturas, 
rasuras ou rubricas, seu nome e marcar o número de 
inscrição de acordo com o documento apresentado ao 
fiscal.
9 - Não é permitida a consulta a qualquer material (livros, 
dicionários, apostilas, apontamentos, calculadoras, bips, 
celulares) ou a outro candidato, situação esta, que se 
constatada, o fiscal recolherá a prova do candidato 
faltoso, que estará automaticamente eliminado do 
certame seletivo.
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir.
11 - O gabarito oficial será divulgado no Placar da 
Câmara e no site www.perfas.com.br, até às 23:59 horas 
do dia 20/01/2016.
12 - Empresa responsável pela realização do 
CONCURSO PÚBLICO: PERFAS -  Planejamento e 
Assessoria Municipal Ltda. -  Rua T-30, qd. 64, lt. 12, 
casa 03, esq. c/ T-50, Setor Bueno. (e-mail: 
contato@perfas.com.br).
13 -  O CARTÃO ÓPTICO deverá ser marcado conforme 
MODELO ABAIXO, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato a marcação errada e a não leitura dos 
dados quando da correção. ATENÇÃO: MARQUE O 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA FORMA INDICADA NA 
ETIQUETA DO CARTÃO ÓPTICO, OU SEJA, COM 05 
(CINCO) NÚMEROS, INCLUSIVE OS ZEROS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
(EXEMPLO): 10 ou 00010 

FORMA DE PREENCHIMENTO

CARTÃO ÓPTICO 
FORMA DE PREENCHIMENTO
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_________ PROVA DE PORTUGUÊS_________

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO E 
DEPOIS RESPONDA ÀS QUESTÕES 01 E 02.

Quase todo mundo já viu esta cena, ao vivo ou na 
televisão: nuvens de fumaça tingem de cinza o céu 
da Amazônia no auge da estação das queimadas, 
entre agosto e outubro, a época mais seca do ano 
na região. Nesse período, por falta de visibilidade, 
microscópicas partículas decorrentes da 
combustão da vegetação, chamadas de aerossóis, 
turvam de forma tão marcante o firmamento que 
aeroportos de capitais como Rio Branco e Porto 
Velho fecham constantemente para pousos e 
decolagens. Num dia especialmente opaco, um 
falso, lento -  e lindo -  pôr-do-sol pode começar ao 
meio-dia e se arrastar por horas. Tudo por causa 
da sombra de aerossóis que paira sobre partes 
significativas da Amazônia quando o homem usa 
uma das formas mais primitivas e poluidoras de 
limpar e preparar a terra para o cultivo, o fogo.

(Pivetta Marcos. Sombras sobre a floresta. In: Pesquisa FABESP, n°86,

p.31 - adaptado)

QUESTÃO 01:

Assinale a opção em que a relação de causa e 
consequência corresponde às ideias do texto.

(A) Nuvens de fumaça tingem de cinza o céu da 

Amazônia porque quase todo mundo já viu 

esta cena.

(B) Um falso pôr-do-sol pode começar ao meio- 
dia por causa do fechamento dos aeroportos 

importantes da região.

(C) Na época mais seca do ano, decorrente das 

queimadas, o homem utiliza uma forma 

primitiva de preparar o terreno para o cultivo.

(D) Por causa das partículas provocadas pela 

combustão, a sombra que paira sobre a 

Amazônia provoca uma das formas mais 
poluidoras de preparo da terra.

(E) A falta de visibilidade se deve às partículas 

decorrentes da combustão, chamada 

aerossóis, que turvam o firmamento.

QUESTÃO 02:

“Nuvens de fumaça tingem de cinza o céu da 
Amazônia no auge das queimadas, entre agosto 
e outubro...”
No período acima, o termo em destaque tem 
função sintática de:

(A) Vocativo;

(B) Adjunto adverbial de dúvida;

(C) Aposto;

(D) Numeral;

(E) Agente da Passiva.

QUESTÃO 03:

Marque a alternativa que a pronúncia NÃO 
caracteriza regionalismo:

(A) Póça (poça).

(B) Coronel (coronel).

(C) Cachpa (caspa).

(D) Tóchico (tóxico).

(E) Voceich (vocês).

QUESTÃO 04:

Assinale a opção em que contém erro de 
concordância.

(A) Minha paixão são as mulheres magras.

(B) Tudo eram brincadeiras de criança.

(C) Nesta seção, o gerente é eu.
(D) Desaforos é coisa de criança.

(E) Houve um ganhador.

QUESTÃO 05:

Observe as frases a seguir e complete as lacunas 
com a opção correta:
I. O diretor deixou as provas para _________

revisar.
II. Este assunto fica só entre_________e você.
III. Espere, tenho que falar_________.

(A) eu, mim, com você.

(B) mim, eu, contigo.

(C) eu, mim, contigo.

(D) mim, eu, com o senhor.
(E) mim, mim, consigo.
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QUESTÃO 06:

Observe as sentenças abaixo:
“No Brasil, fala-se em demasia sobre ética.” 
“Mesmo pessoas notáveis pela ausência de 
respeito ao público arengam sobre valores.”

Os termos grifados têm como sinônimos:

(A) costumes e falam.

(B) moral e discutem.

(C) vícios e opinam.

(D) defeitos e contam.
(E) valores e dizem.

QUESTÃO 07:

Assinale a frase em que meio funciona como 
advérbio:

(A) Achei-o meio triste.
(B) Descobri o meio de acertar.

(C) Parou no meio da rua.

(D) Só quero meio quilo.

(E) Comprou meio metro.

QUESTÃO 08:

Assinale a alternativa em que a concordância 
verbal está correta:

(A) Faltou, naquele dia, cinco pessoas.

(B) A equipe de cinegrafistas deixou a televisão 

sob protestos.

(C) Faltam uma semana para terminar a 

competição.

(D) As paredes parecem que têm ouvidos.

(E) Cinco quilos de arroz são muito.

QUESTÃO 09:

Assinale a assertiva em que o verbo grifado está 
corretamente flexionado:
(A) Um dispositivo legal preveu a detenção do 

suspeito e a apreensão do material 

contrabandeado.

(B) Aquelas decisões judiciais, embora 
polêmicas, baseiaram-se nos depoimentos 

constantes do processo.
(C) Policiais deteram os envolvidos no conflito, 

para o necessário esclarecimento dos fatos.

(D) Diante da situação caótica, imporam-se 

algumas medidas de caráter excepcional.

(E) Sobrevieram certas reações inesperadas da 

população, diante dos fatos divulgados pela 

imprensa.

QUESTÃO 10:

Com a centralidade da televisão nas campanhas 
políticas da atualidade, o evento político deslocou- 
se das ruas e das praças públicas para a sala dos 
eleitores. No universo unificador da mídia, os 
políticos não se destacam por sua experiência, 
pelo programa de seu partido nem mesmo por sua 
capacidade de liderança no processo político, mas 
pela simpatia que seus marketeiros conseguem 
suscitar nos grandes auditórios.
(Davys S de Negreiros. Mídia e política -  a metamorfose do poder. Adaptado)

Assinale a alternativa correta.

(A) O trecho “Com a centralidade da televisão” 
equivale a Conforme a centralização 

televisiva.

(B) Sem que se contrarie o sentido original do 
texto, pode-se substituir “deslocou-se” por 

“foi deslocado.”

(C) A colocação do pronome “se” logo após a 

forma verbal “destacam” atenderia à 

prescrição gramatical.

(D) A locução “dos eleitores” poderia ser 

substituída pelo adjetivo eleitoral.

(E) Pode-se empregar não obstante no lugar do 
conector “mas”.
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PROVA DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 11:

Numa escola estão matriculados 800 alunos, dos 
quais 450 são meninos. A razão entre o número de 
meninas e o número de meninos é:

(A) 7/16;

(B) 9/16;

(C) 9/7;
(D) 7/9;

(E) N.D.A

QUESTÃO 12:

Meu irmão e eu compramos um terreno no interior 
de 2.400 m2. A divisão do terreno foi feita da 
seguinte maneira: 60% do terreno é do meu irmão 
e o restante é meu. Quantos metros quadrados
couberam a cada um de nós?

(A) 1.960 m2 e 440 m2;

(B) 1.444 m2 e 966 m2;

(C) 1.440 m2 e 960 m2;

(D) 2.000 m2 e 400 m2;

(E) N.D.A.

QUESTÃO 13:

Minha família é muito grande. Somos 8 filhos. 
Minha irmã mais velha tem 2 filhos e 5 netos, 
minha segunda irmã também tem 2 filhos e 5 
netos, meu terceiro irmão tem 2 filhos e 3 netos, 
minha quarta irmã tem 1 filho e nenhum neto, meu 
quinto irmão tem 3 filhos e 4 netos, meu sexto 
irmão tem 3 filhos e nenhum neto, eu tenho 2 filhos 
e 2 netas e minha irmã mais nova tem 3 filhos e 
nenhum neto. Quantos netos têm minha mãe?

(A) 17 netos;

(B) 18 netos;
(C) 19 netos;
(D) 20 netos;
(E) N.D.A.

QUESTÃO 14:

Calcule o valor da expressão:
48 -  {28 -  4 x [3 x (40 : 5 -  3) : ( 17 -  3 x 4)]} .

(A) 30;

(B) 32;

(C) 34;

(D) 36;
(E) N.D.A.

QUESTÃO 15:

Determine os múltiplos de 9 menores que 50 e os 
divisores de 90 que se repetem.

(A) 0, 3 e 9 ;

(B) 3, 6 e 9;

(C) 9, 18 e 36;

(D) 9, 18 e 45;

(E) N.D.A.

QUESTÃO 16:

O dobro de um número X somado com a sua terça 
parte é maior que 14. Os números racionais que 
satisfazem essa sentença são:

(A) X V ro

(B) X A ro

(C) X

CDA

(D) X

CDV

(E) N o >

QUESTÃO 17:

Se p = 3 - (3 + 3) e q = 3 x (3 + 3), então -  é igual a:r  4 V6 8 8 V2 3 q

(A) 22/15;

(B) 7/5;

(C) 23/15;
(D) 8/5;
(E) N.D.A.
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QUESTÃO 18:

A capacidade de uma latinha de refrigerante é 350 
ml e a capacidade de uma garrafa é de 2 litros. 
Determine a razão entre a capacidade dessa 
latinha e a capacidade dessa garrafa.

(A) 40/7;

(B) 1/16;

(C) 7/40;

(D) 7/20;

(E) N.D.A.

QUESTÃO 19:

Ao preparar a ração para as cabras que cria, 
Reginaldo mistura semente de soja com feno de 
mandioca na razão de 1 para 2. Para 60 Kg dessa 
mistura, quantos quilogramas de semente de soja 
serão utilizados?

(A) 15 Kg;

(B) 20 Kg;

(C) 30 Kg;

(D) 45 Kg;

(E) N.D.A.

QUESTÃO 20:

Para montar uma pequena empresa, Márcia, 
Cláudio e Ricardo formaram uma sociedade. 
Márcia entrou com R$ 24.000,00, Cláudio com R$
27.000,00 e Ricardo com R$ 30.000,00. Depois de 
6 meses, a empresa obteve um lucro de R$ 
32.400,00 que foi dividido entre os sócios em 
partes diretamente proporcionais à quantia que 
cada um investiu. Qual o valor que cada um 
recebeu?

(A) R$ 9.200,00; R$ 10.400,00 e R$ 11.600,00;

(B) R$ 9.400,00; R$ 10.600,00 e R$ 11.800,00;

(C) R$ 9.600,00; R$ 10.800,00 e R$ 12.000,00;

(D) R$ 9.800,00; R$ 11.200,00 e R$ 12.200,00;

(E) N.D.A.

| PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ~|

QUESTÃO 21:

De acordo com o disposto no artigo 11, da Lei 
4.320/64, que estabelece normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, “A receita 
classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital”. Com base nesse contexto, analise as 
afirmativas abaixo:

I - São Receitas Correntes as receitas tributárias,
de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos 
de outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes;

II - São Receitas de Capital as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado, destinado a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, 
o superávit do Orçamento Corrente;

III - Dentre as Receitas Correntes, na categoria
econômica denominada Receita Tributária, 
inclui-se aquela derivada das Receitas de 
Valores Mobiliários, de Multas e Cobranças da 
Divida Ativa;

IV - Na categoria denominada de Receitas de
Capital, também discriminada no artigo 11, da 
Lei n° 4.320/64, pode-se citar, como exemplos, 
aquelas derivadas de: Operações de Crédito, 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis, 
Amortização de Empréstimos Concedidos, 
Transferências de Capital e Outras Receitas de 
Capital.

Estão corretas as assertivas constantes nos itens:

(A) I, II e III, apenas;

(B) II, III e IV, apenas;

(C) I, II e IV, apenas;

(D) II e IV, apenas;
(E) todos estão corretos.
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QUESTÃO 22:

Ainda com base na Lei n° 4.320/64, ao tratar dos 
Créditos Adicionais, mais especificamente em 
seus artigos 40 a 46, é correto afirmar, EXCETO:

(A) Os créditos adicionais classificam-se em: I - 

suplementares, os destinados a reforço de 
dotação orçamentária; II - especiais, os 

destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica; III - 

extraordinários, os destinados a despesas 

urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública.

(B) Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo.

(C) A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer a despesa e será 

precedida de exposição justificativa.

(D) Entende-se por superávit financeiro o saldo 

positivo das diferenças acumuladas mês a 
mês entre a arrecadação prevista e a 

realizada, considerando-se, ainda, a 

tendência do exercício.

(E) Os créditos adicionais terão vigência adstrita 

ao exercício financeiro em que forem abertos, 

salvo expressa disposição legal em contrário, 

quanto aos especiais e extraordinários.

QUESTÃO 23:

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
tratado na Lei Complementar n° 101/2000 e 
referido no § 3° do art. 165 da Constituição 
Federal, abrange todos os Poderes e o Ministério 
Público, devendo ser publicado até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre, sendo 
composto de balanço orçamentário e 
demonstrativo de execução de receitas e 
despesas. Deverão obrigatoriamente acompanhar 
o Relatório Resumido, EXCETO:

(A) apuração da receita corrente líquida, na forma 

definida no inciso IV do art. 2° da LC

101/2000, sua evolução, assim como a 

previsão de seu desempenho até o final do 

exercício;

(B) receitas e despesas previdenciárias referidas 
no inciso IV do art. 50 LC 101/2000;

(C) resultados nominal e primário;

(D) demonstrativo das dívidas consolidadas e 

mobiliárias;

(E) restos a pagar, detalhando os valores 

inscritos, os pagamentos realizados e o 

montante a pagar.

QUESTÃO 24:

A Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de 
conduta para os administradores públicos de todo 
o país. Verifique as proposições abaixo e assinale 
a alternativa correta:

(A) Vale para os três poderes: federal, estadual e 
municipal.

(B) Todos os governantes passarão a ter 

compromisso com orçamento e com metas, 

que devem ser apresentadas e aprovadas 

pelo respectivo Poder Executivo.

(C) Se o governante verificar que ultrapassou os 

limites para despesa de pessoal, deverá 

tomar providências para se enquadrar, no 
prazo de oito meses.

(D) A Lei estabelece que nenhum governante 

poderá criar uma nova despesa continuada, 

por prazo superior a um ano sem indicar sua 

fonte de receita ou a redução de uma outra 

despesa.

(E) N.D.A

QUESTÃO 25:

Os vereadores são agentes políticos, investidos do 
mandato legislativo, e gozam de inviolabilidade por 
suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do município. Todavia, 
se o vereador cometer, no plenário da Câmara 
Municipal, excesso que deva ser reprimido, o
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Presidente conhecerá do fato e poderá adotar as 
seguintes providências estabelecidas:

(A) advertência em plenário e cassação da 

palavra;

(B) advertência em plenário e a retirada do 

parlamentar do local;

(C) cassação da palavra e imediata instauração 

de processo por quebra de decoro;

(D) advertência em plenário, cassação da palavra 

e aplicação de multa;
(E) advertência e suspensão do direito de 

participar das deliberações do plenário por 03 

(três) sessões consecutivas;

QUESTÃO 26:

Por ser agente político e detentor de mandato 
eletivo, o Vereador é remunerado através de 
subsídio pago em parcela única (CF, art. 39, § 4°). 
Assinale a alternativa correta:

(A) O subsídio é calculado com base nos 

parâmetros populacionais e vinculação ao 

salário mínimo.

(B) Total da despesa com a remuneração dos 

Vereadores não superior ao montante de 6% 

(seis por cento) da receita do Município.

(C) Possibilidade de exceder a 70% (setenta por 
cento) da receita em folha de pagamento da 

Câmara, incluído o gasto com o subsídio dos 

Vereadores.

(D) Limite de gasto total com pessoal de 6% (seis 

por cento) da receita corrente líquida do 

Município.

(E) Possibilidade de exceder o subsídio mensal 

pago ao Prefeito.

QUESTÃO 27:

A Câmara Municipal possui quatro funções 
básicas, dentre as quais prepondera a legislativa, 
que consiste na elaboração de normas genéricas 
e abstratas -  as leis. A esse respeito, a 
Constituição Federal assegura aos Municípios 
plena competência para:

(A) Legislar sobre assuntos de interesse local e 
estadual.

(B) Criar, organizar e suprimir limites entre 

municípios, observada a legislação Federal.

(C) Manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino médio.

(D) Planos e programas de desenvolvimento do 

Município e do Estado.

(E) Promover a proteção do patrimônio histórico- 

cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual.

QUESTÃO 28:

A Constituição Federal estabelece que os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo, em virtude de concurso público, adquirem 
a estabilidade após:

(A) Dois anos de efetivo exercício.

(B) Três anos de efetivo exercício.

(C) Um ano de efetivo exercício.

(D) Dois anos após a posse.

(E) Três anos após a posse.

QUESTÃO 29:

A Constituição Federal prevê que o total da 
despesa do Poder Legislativo Municipal de 
Israelândia, incluídos os subsídios dos Vereadores 
e excluídos os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais:
(A) 9% (nove por cento).
(B) 8% (oito por cento).

(C) 7% (sete por cento).

(D) 6% (seis por cento).

(E) 5% (cinco por cento)

QUESTÃO 30:

Segundo a Lei 8.666/93, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a, EXCETO:
(A) Restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico.
(B) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
(C) Pareceres, perícias e avaliações em geral.
(D) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas.
(E) Publicidade e divulgação.
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QUESTÃO 31:

Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias é denominada:

(A) Concurso.
(B) Pregão.

(C) Convite.
(D) Tomada de Preços
(E) Concorrência.

QUESTÃO 32:

Segundo a Lei n° 8.666/93, mais precisamente em 
seu artigo 23, as modalidades de licitação 
referenciadas nos incisos I a III do artigo anterior, 
serão determinadas em função de limites 
financeiros, tendo em vista o valor estimado da 
contratação. Nesse sentido, assinale a alternativa 
incorreta:

(A) para obras e serviços de engenharia -

modalidade convite: até R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais);

(B) para compras e serviços, excetuando-se os 

de engenharia: modalidade convite: até R$

80.000. 00 (oitenta mil reais);

(C) para obras e serviços de engenharia -

modalidade tomada de preços: até R$

1.500.000. 00 (um milhão e quinhentos mil 
reais);

(D) para obras e serviços de engenharia -

modalidade concorrência: acima de R$

1.500.000. 00 (um milhão e quinhentos mil 

reais);

(E) para compras e serviços, excetuando-se os

de engenharia -  modalidade tomada de

preços -  acima de R$ 650.000,00 (seiscentos 

e cinquenta mil reais);

QUESTÃO 33:

Conforme a redação do artigo 46 da Lei n° 
8.666/93, complete as lacunas conforme as 
alternativas abaixo: “Os tipos de licitação
____________ ou ________________serão
utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 
engenharia consultiva em geral e, em particular, 
para a elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos e executivos, 
ressalvado o disposto no § 4° do artigo anterior.”

(A) melhor técnica ou técnica e preço;

(B) melhor preço ou preço e tecnologia;

(C) maior lance ou maior lance e oferta;

(D) menor preço ou concorrência;

(E) pregão ou melhor preço.

QUESTÃO 34:

Verifique as proposições abaixo e assinale a
alternativa correta:

I. O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento será de 
quarenta e cinco dias para a tomada de preços, 
quando o contrato a ser realizado será de 
melhor técnica ou técnica e preço.

II. O objeto de contratação de serviço técnico, 
artístico ou científico será o concurso, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores.

III. O objeto do pregão é a aquisição de bens ou 
serviços comuns definidos e determinados pelo 
edital, onde primeiramente acontece o 
julgamento e depois a habilitação.

IV. A inexigibilidade da licitação inviabiliza a 
competição entre os concorrentes pelo fato de 
suas características serem de fornecedores 
únicos, notória especialização, desde que não 
seja na área de publicidade e divulgação e 
contração de profissional do setor artístico.

(A) somente a proposição I está correta.

(B) as proposições I, II e III estão corretas.
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(C) as proposições II, III e IV estão corretas.

(D) as proposições I, II e IV estão corretas.

(E) todas as proposições estão corretas.

QUESTÃO 35:

Complete as lacunas abaixo, de acordo com as 
disposições da Constituição Federal e do Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais, assinalando a 
alternativa correta:
O funcionário, ocupante de cargo de provimento 
efetivo, será aposentado compulsoriamente
quando completar a idade de _____ anos ou outra
inferior que a lei estabelecer para determinados 
cargos ou carreira, tendo em vista a natureza 
especial de suas atribuições, e, voluntariamente
após _____ anos de serviço, quando do sexo
masculino, e após _____ anos de serviço quando
do sexo feminino.

(A) 60 (sessenta); 30 (trinta); 25 (vinte e cinco).

(B) 70 (setenta); 35 (trinta e cinco); 30 (trinta).

(C) 65 (sessenta e cinco); 35 (trinta e cinco); 30 

(trinta).

(D) 75 (setenta e cinco); 35 (trinta e cinco); 30 

(trinta).
(E) 65 (sessenta e cinco); 30 (trinta); 25 (vinte e 

cinco).

QUESTÃO 36:

O Poder Legislativo em Israelândia é representado 
pela Câmara Municipal, sendo os vereadores 
eleitos os representantes do povo, atuando na 
elaboração da regulamentação das matérias de 
âmbito municipal. A esta atividade dá-se o nome 
de Processo Legislativo. Conforme previsão 
consignada na Lei Orgânica Municipal, o Processo 
Legislativo compreende a elaboração de:

(A) Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis 

Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 

Legislativos, Resoluções.

(B) Emendas à Constituição Estadual, Leis 

Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 

Legislativos, Resoluções.

(C) Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis 

Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 

Legislativos, Decretos-Lei, Resoluções.

(D) Propostas de Emendas Constitucionais, Leis 
Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 

Legislativos, Resoluções.

(E) Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis 

Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 

Legislativos, Resoluções, Pareceres, Atos do 

Executivo.

QUESTÃO 37:

Considerando a frase abaixo, retirada da 
Constituição do Estado de Goiás, assinale a opção 
que preenche corretamente as lacunas:
O prefeito deverá apresentar as contas ao Tribunal 
de Contas dos Municípios, sendo os balancetes
_________em até quarenta e cinco dias contados
do encerramento do_______.

(A) Mensais -  mês.

(B) Trimestralmente -  trimestre.

(C) Anualmente -  ano.

(D) Semestralmente -  semestre.

(E) N.D.A.

QUESTÃO 38:

Dentre as funções legislativas da Câmara 
Municipal de Israelândia inclui-se as emendas à 
Lei Orgânica Municipal e, segundo o seu 
Regimento Interno, para a aprovação de projeto 
com essa finalidade é necessário:

(A) votos de dois terços dos vereadores e

aprovação em dois turnos.

(B) votos de dois terços dos vereadores e

aprovação em um único turno.

(C) votos de três quintos dos vereadores e

aprovação em dois turnos.

(D) votos de três quintos dos vereadores e

aprovação em um único turno.
(E) votos de um terço dos vereadores e

aprovação em um único turno.
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QUESTÃO 39:

Qual o percentual atualmente repassado pelo 
município de sua RCL (Receita Corrente Líquida) 
para a Câmara Municipal de Israelândia?

(A) 12%

(B) 7%

(C) 54%
(D) 8%

(E) 6%

QUESTÃO 40:

De acordo com as disposições da LC 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), quais os limites 
máximos de gastos com pessoal a serem 
cumpridos pela Prefeitura e Câmara Municipal, 
respectivamente?

(A) 54% e 70%
(B) 55% e 5%
(C) 54% e 6%
(D) 50% e 10%
(E) 51% e 60%

BOA PROVA!!!
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

QUESTÃO GABARITO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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