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9- Qual o resultado, em R, na inequação -x + 1 £ x + 1:
a) V = f
b) V = R
c) V = R*
d) V= S
e) V= E

Responda as questões 1 e 2 de acordo com a nova
ortografia:
1- Está correto apenas:
a) Epopéia.
b) Lêem.
c) Auto-escola.
d) Lesaortografia.
e) Coprodução.
2- Está incorreto apenas:
a) Equidistante.
b) Mega-hotel.
c) Aeroespacial.
d) Super-sônico.
e) Mais-que-perfeito.
3- O uso de “bastante” está incorreto em:
a) Ficamos bastante distante da igreja.
b) Estamos bastante felizes com a decisão de Carla.
c) Existem bastantes carros no estacionamento.
d) Possuíamos planos bastantes para continuar no
trabalho.
e) O juiz apresentou provas bastante para condenar o
réu.
4- Há erro de concordância em:
a) Todos os homens estavam alertas.
b) A professora sou eu.
c) São 23 de junho.
d) Cem quilos é muito para um só dia.
e) Era perto de duas horas.
5- “Não ______ mais esperança de que ______ em
tempo os papéis que ainda _______ assinar.”
a) havia, chegassem, faltava.
b) haviam, chegassem, faltava.
c) haviam, chegasse, faltavam.
d) havia, chegasse, faltavam.
e) havia, chagassem, faltavam.
6- “Não conte _ ninguém, mas acredito que faltam _ ela
as características imprescindíveis _ função que deverá
ocupar.”
a) a, a, à.
b) a, a, a.
c) à, a, a.
d) à, à, à.
e) à, a, à.
7- A regência está incorreta em:
a) Atirem nos inimigos quando o general ordenar.
b) Chamavam o cientista, maluco.
c) Estimava bastante as obras de Jorge Amado.
d) Custam aos advogados esses recursos.
e) Aspiro o cargo de presidente há muito tempo.
8- “Era verdade que havia alguns cangaceiros...”
A oração em destaque é subordinada:
a) Adjetiva restritiva.
b) Adjetiva explicativa.
c) Substantiva explicativa.
d) Substantiva objetiva direta.
e) Substantiva subjetiva.

10- Qual o resultado, em R, na inequação -x – 4 > -(4 x):
a) V = f
b) V = R
c) V = R*
d) V= S
e) V= E
11- Resolver o sistema abaixo pela Regra de Cramer.

a) (1; 1; 3)
b) (1; 2; 3)
c) (1; 3; 3)
d) (1; 4; 3)
e) (1; 5; 3)
12- Determinar m para que o sistema abaixo tenha
apenas a solução trivial.

a) m ¹ 2
b) m ¹ 3
c) m ¹ 4
d) m ¹ 5
e) m ¹ 6
13- Resolva a equação 18x - 43 = 65
a) x = 2
b) x = 3
c) x = 4
d) x = 5
e) x = 6
14- Resolva a equação 23x - 16 = 14 - 17x
a) x = 1/4
b) x = 2/4
c) x = 3/4
d) x = 4/4
e) x = 5/4
15- Dada a equação x² + 3x – 10 = 0, determine suas
raízes, se existirem:
a) x’ = 1 e x” = – 5
b) x’ = 2 e x” = – 5
c) x’ = 3 e x” = – 5
d) x’ = 4 e x” = – 5
e) x’ = 6 e x” = – 5
16- Determine as soluções reais da seguinte equação:
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2x² + 12x + 18 = 0
a) x’ = x” = 2
b) x’ = x” = 3
c) x’ = x” = 4
d) x’ = x” = 5
e) x’ = x” = 6
Informática
17- Para abrir uma nova aba no navegador Google
Chrome qual a combinação de teclas que devemos
utilizar?
a) Ctrl + T
b) Ctrl + G
c) Ctrl + N
d) Crtl + O
e) Crtl + A
18- Para remover os espaços em branco de uma
sequência de caracteres no Microsoft Excel, qual o
nome da função que devemos utilizar?
a) tspc
b) txtspace
c) arrumar
d) lesspace
e) rmvspc
19- Para a abrirmos um arquivo no Microsoft Excel,
qual dos comandos abaixo devemos utilizar?
a) Ctrl + N
b) Ctrl + A
c) Ctrl + F
d) Ctrl + L
e) Ctrl + O
20- Para abrirmos um arquivo no BROffice Calc qual
dos comandos abaixo devemos utilizar?
a) Ctrl + P
b) Ctrl + F
c) Ctrl + L
d) Ctrl + D
e) Ctrl + O
21- Para abrir a caixa de diálogo imprimir no Microsoft
Word, qual dos comandos abaixo devemos utilizar?
a) Ctrl + P
b) Ctrl + G
c) Ctrl + F
d) Ctrl + L
e) Ctrl + T

d) 19
e) 66
24- No ano de 2016 serão realizados na cidade do Rio
de Janeiro os Jogos da?
a) XXII Olimpíada
b) XXX Olimpíada
c) XXXIV Olimpíada
d) XXXV Olimpíada
e) XXXI Olimpíada
25- O atual vice-presidente dos Estados Unidos da
América é o Senhor?
a) Joe Biden
b) Joe Papete
c) Condolessa Rice
d) John Chapman
e) Gerald Gates
26- A investigação em andamento realizada pela
Policia Federal Brasileira, cuja fase ostensiva foi
deflagrada em 17 de março de 2014, tendo como
objetivo apurar um esquema de lavagem de dinheiro
suspeito de movimentar mais de R$ 10 bilhões de reais
foi batizada de?
a) Operação Anaconda
b) Operação Lava Rápido
c) Operação Lava Jato
d) Operação Tango
e) Operação Cash
27- A Federação Internacional de Futebol, FIFA, foi
fundada em Paris em 21 de maio de 1904 tendo sua
sede na cidade de?
a) Nova York
b) Boston
c) Paris
d) Zurique
e) África do Sul
28- Inspirado no National Health Service foi criado no
Brasil o SUS – Sistema Único de Saúde, em qual dos
países abaixo funciona o National Health Service?
a) Reino Unido
b) Cuba
c) Russia
d) Coréia do Norte
e) Alemanha
Conhecimento Específico

22- Para acessar o aplicativo de serviços de texto e
idioma de entrada, qual dos comandos do prompt de
comandos do Windows devemos utilizar?
a) control folders
b) control input.dll
c) control fonts
d) control txt
e) control desktop

29- Com relação as modalidades de licitação podemos
afirmar que a modalidade que dispensa a publicação
prévia do instrumento convocatório e:
a) Concorrência
b) Pregão
c) Convite
d) Concurso
e) Tomada de Preço

Conhecimentos Gerais

30- Assinale a alternativa incorreta;
a) a administração deverá realizar audiência pública,
antes da publicação do edital, quando o valor estimado
da licitação ou do conjunto de licitações simultâneas ou
sucessivas for superior a cem vezes o quantum
previsto para a concorrência de obras e serviços de
engenharia.
b) é permitido que o edital da licitação na modalidade

23- Em 2016, nas olimpíadas que serão realizadas na
cidade do Rio de Janeiro, quantos esportes serão
disputados?
a) 42
b) 55
c) 26
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de concorrência preveja a inversão das fases de
habilitação e julgamento, bem como o oferecimento de
lances pelos licitantes.
c) quando a modalidade empregada for a empreitada
integral, o prazo mínimo da concorrência para a
convocação dos licitantes será de 45 dias.
d) o edital é o instrumento pelo qual a Administração
Pública leva ao conhecimento público a abertura de
licitação, fixa as condições de sua realização e
convoca os interessados para a apresentação de suas
propostas.
e) o procedimento licitatório inicia-se com a audiência
pública; publicação do edital ou convite convocatório
dos interessados; recebimento da documentação e
proposta; habilitação dos licitantes; julgamento das
propostas ; adjudicação e homologação;
31- Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual
das alternativas abaixo não é uma forma de Renuncia
de Receita ?
a) anistia
b) remissão
c) parcelamento
d) crédito presumido
e) concessão de isenção em caráter não geral
32- Assinale a alternativa correta
a) ao final de cada trimestre será emitido pelos titulares
dos Poderes e órgãos relatório de Gestão Fiscal;
b) a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, ou
seja, União: 50% (cinqüenta por cento); Estados: 60%
(sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta por
cento).
c) na esfera municipal os gastos com pessoal não
poderão ultrapassar 7% com o legislativo e Tribunal de
Contas municipal quando houver e 53% com o
executivo;
d) Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão,
ultrapassar os limites definidos em lei, o percentual
excedente terá de ser eliminado imediatamente no mês
seguinte;
e) não alcançada a redução com gasto de pessoal no
prazo estabelecido em lei, o ente, justificando tal
impossibilidade, poderá se abster das sanções
administrativas;
33- “A imposição à administração pública direta e
indireta e a seus agentes a persecução do bem
comum, por meio do exercício de suas competências
de forma imparcial, neutra, transparente, participativa,
sem burocracia e sempre em busca da qualidade,
rimando pela adoção dos critérios legais e morais
necessários para melhor utilização possível dos
recursos públicos, de maneira a evitarem-se
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social”.
Estamos falando de qual princípio?
a) impessoalidade
b) moralidade
c) eficiência
d) moralidade
e) legalidade
34- É de competência municipal instituir impostos
sobre:
a) renda e proventos de qualquer natureza; produtos
industrializados; transmissão causa mortis e doação de

quaisquer bens ou direito.
b) propriedade predial e territorial urbana; transmissão
inter vivos a qualquer título; serviços de qualquer
natureza.
c) operações relativas a circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação; renda
e proventos de qualquer natureza; serviços de qualquer
natureza;
d) produtos industrializados; propriedade territorial
rural; operações relativas a circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
e) renda e proventos de qualquer natureza; produtos
industrializados; serviços de qualquer natureza.
35- De acordo com a LEI No 6.830, DE 22 DE
SETEMBRO DE 1980- Art. 4º - A execução fiscal
poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas,
tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas
jurídicas de direito privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas V e VI
e) Todas as afirmativas
36- Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do
seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhumas afirmativas
37- De acordo com a LEI No 6.830, DE 22 DE
SETEMBRO DE 1980- Art. 22 - A arrematação será
precedida de edital, afixado no local de costume, na
sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez,
gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão
oficial.
§ 1º - O prazo entre as datas de publicação do edital e
do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta), nem
inferior a:
a) 05 (cinco) dias.
b) 10 (dez) dias.
c) 15 (quinze) dias.
d) 20 (vinte) dias.
e) 25 (vinte e cinco) dias.
38- De acordo com LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE
1992- Art. 6º Extingue-se o mandato de Prefeito, e,
assim, deve ser declarado pelo Presidente da Câmara
de Vereadores, quando:
I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação
dos direitos políticos, ou condenação por crime
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funcional ou eleitoral.
II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela
Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei.
III - Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo,
estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar até a
posse, e, nos casos supervenientes, no prazo que a lei
ou a Câmara fixar.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhumas afirmativas
39- De acordo com LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE
4 DE MAIO DE 2000- Art. 19. Para os fins do disposto
no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total
com pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 40% (quarenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
40- De acordo com LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE
4 DE MAIO DE 2000- Art. 20. A repartição dos limites
globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:
I - na esfera federal:
a) 1,5% (um inteiros e cinco décimos por cento) para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
b) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
c) 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
d) 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento)
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da
União;
e) 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) para
o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União.

