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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAÍBA/RS 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017

AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO

ÁREA DO CONHECIMENTO N° DE QUESTÕES

Língua Portuguesa 1.5
Legislação 15
Informática 05
Conhecimentos Específicos 15

Total de questões 50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem 
este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta questões). Caso contrário, solicite ímediatamente ao fiscal da sala a sua substituição.
O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas I (uma) a resposta 
correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato só poderá se retirar 
do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de Questões somente após 2 (duas) horas.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois sào parte integrante da prova.

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é obrigatória.

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos assinarem a ata, 
atestando a idoneidade da fiscalização do concurso, Após o lacre do material da prova, todos deverão se retirar da sala ao mesmo tempo.

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA Ouestão 3. Em “í... j Posso também listar os lugares onde
não gostaria de estar o termo em destaque exerce

Leia o trecho da crônica abaixo do livro “Feliz por função sintática de:

Nada51, de Martha Medeiros, para responder às questões 
de 1 a 5. (A) Objeto direto.

(B) Objeto indireto.

Dentro de um abraço (C) Adjunto adnominal.
(D) Complemento nominal.

“Onde é que você gostaria de estar agora, nesse exato (E) Predicativo do objeto.

momento?
Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e

Questão 4. “[...] Tudo o que você pensa e sofre, dentroque não me custaria nada reprisal': num determinado
restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do de um abraço se dissolve [...]’. 0  termo "se ’ exerce

Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum função de:
vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de

(A) Partícula expletiva.um show espetacular, numa sala de cinema assistindo
estreia de um filme muito esperado e, (B) Elemento integrante do verbo pronominal.

principalmente, no meu quarto e na minha cama, que (C) Pronome reflexivo.-
nenhum hotel cinco estrelas consegue superar — (D) Pronome apassivador.
intimidade da gente é irreproduzível. (E) índice de indeterminação do sujeito.
Posso também listar os lugares onde não gostaria de
estar: num leito de hospital, numa fila de banco, numa
reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a Questão 5. Em Dentro de um abraço nenhuma
um trânsito congestionado, numa cadeira de dentista. situação é incerta |T.F. o termo em destaque exerce
E então? Somando os prós e os contras. boas e más função sintática de:
opções, onde, afinal, é o melhor lugar do mundo?
Meu palpite: dentro de um abraço. (A) Objeto direto.
Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para (B) Objeto indireto.
uma mulher apaixonada, para um adolescente com medo, (C) Adjunto adnominal.
para um doente, para alguém solitário? Dentro de um (D) Predicativo do sujeito.
abraço é sempre quente, é sempre seguro. Dentro de um (E) Predicativo do objeto.
abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz,
tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre, dentro de
um abraço se dissolve. Questão 6. No período “Havia alguém alí dormindo em
Que lugar melhor para um recém-nascido, para um pé”, a oração classifica-se como:
recém-chegado, para um recém demitido, para um recém-
contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é (A) Subordinada adjetiva restritiva, reduzida de
incerta, o futuro não amedronta, estacionamos infinitivo.
confortavelmente em meio ao paraíso. [...]” (B) Subordinada adverbial temporal, reduzida de

particípio.
Questão 1. Assinale a alternativa que preenche (C) Subordinada adjetiva restritiva, reduzida de
CORRETAMENTE as lacunas do trecho acima. particípio.

(D) Subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio.
(A) À; a; as. (E) Subordinada adverbial temporal, reduzida de
(B) A; à; às. infinitivo.
(C) À; a; às.
(D) À, à; às.
(E) A, a; as. Questão 7. Quanto ao uso indicativo de crase, assinale a

alternativa CORRETA.

Ouestão 2. Em intimidade da sente é irreproduzível (A) Ele costuma poetar à Olavo Biiac,
[...]”, qual processo de formação sofre o termo em (B) Gota à gota, bebeu-se do vinho.
destaque? (C) Remou, insistentemente, contra à maré.

(D) Submeteu-se à uma experiência desagradável.
(A) Derivação prefixai. (E) Os funcionários ao voltarem da viagem,
(B) Derivação sufixai. encontravam-se indispostos à trabalhar.
(C) Derivação prefixai e sufixai.
(D) Derivação imprópria.
(E) Composição por aglutinação.
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Questão 8. “Algumas pessoas, que esperam as notícias. Questão 12. Quanto à concordância nominal, assinale a
aguardam ansiosas”. alternativa INCORRETA.

I. Que é pronome relativo; exerce função de sujeito e (A) Os formandos estavam bastante emocionados.
retoma pessoas. (B) Encontramos caídas o livro e a caneta.
II. Que é pronome relativo; exerce função de sujeito e (C) Ela ficou meio triste com as despedidas.
retoma as notícias. (D) Mesmo as palhaçadas não alegravam a menininha.
III. Algumas pessoas é um sujeito indeterminado.
IV. Algumas pessoas é um sujeito composto.

(E) -  Obrigada! Disse ela ao namorado.

Dentre as assertivas acima, está(âo) CORRETA(S): 

(A) Apenas a I.

Questão 13. Assinale a alternativa que sofre o mesmo 
processo de formação da palavra “encruzilhada’'.

(B) Apenas a I, a II e a III. (A) Alfabetização.
(C) Apenas a II e a III. (B) Carinhoso.
(D) Apenas a IV. (C) Emudecer.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 9. No período, “Como Melissa não sabia que

(D) Descrer.
(E) Papelaria.

CD’s escolher para a festa de sua afilhada, trouxe, no Questão 14. Verifique as afirmativas abaixo, assinalando
entanto, vários de estilos diferentes'', o termo em 
destaque classifica-se como uma conjunção subordinada:

V para verdadeiro ou F para falso.

( ) Na frase ‘'Gostaria aue ela chegasse mais cedo"
(A) Causai. temos, respectivamente, futuro do pretérito do indicativo
(B) Concessiva. e futuro do presente do subjuntivo.
(C) Condicional. ( ) Na frase “Isso permitiu aue ingressassem em uma
(D) Consecutiva. universidade conceituada”, temos, respectivamente.
(E) Conformativa. pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

subjuntivo.
( ) A forma derivada presente do subjuntivo é

Questão 10. De acordo com a Redação Oficial, é a proveniente do presente do indicativo.
modalidade de comunicação entre unidades ( ') Na frase “Adoraria que o Bernardo voltasse logo"’.
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar temos respectivamente, futuro do pretérito do indicativo
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. 
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação

e pretérito imperfeito do subjuntivo.

eminentemente interna. Sua característica principal é a 
agilidade; pois a tramitação do(a)

Qual é a sequência CORRETA?

em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela (A) V; V; F; F.
simplicidade de procedimentos burocráticos. (B) F; V; V; V.

(C) F; V; F; V.
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE (D) V; F; F; V.
a lacuna do fragmento acima. 

(A) Telegrama.

(E) F; F; V; F.

(B) Carta. Questão 15. Quanto à concordância nominal, assinale a
(C) Ofício.
(D) Requerimento.

alternativa INCORRETA.

(E) Memorando. (A) Estarei ainda hoje com os meus queridos pai e mãe.
(B) Ela admirava nele a lealdade e a dedicação dedicados 
ao avô durante aqueles tempos difíceis.

Questão 11. De acordo com o sistema oficial vigente, (C) Temos que optar pelo caminho e pela vida mais
emprega-se devidamente o hífen em: harmoniosa.

(D) Fizeram bastantes perguntas sobre o resultado da
(A) Autoidolatria. prova.
(B) Contraespião.
(C) Contrassenso.
(D) Autorretrato.

(E) É proibida entrada de pessoas sem crachá.

(E) Vicealmirante.
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LEGISLAÇÃO

Questão 16. De acordo com a Lei n° 2.586/2010, que 
dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Guaíba/RS, a reintegração será feita 
mediante a observância dos seguintes critérios:

I. No cargo posteriormente ocupado.
II. Se este houver sido transformado, no cargo resultante 
da transformação.
III. Se extinto, em cargo de remuneração e competências 
equivalentes, atendida a habilitação profissional.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 17. De acordo com a Lei Municipal n° 
2.867/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Servidor Público efetivo ativo da Câmara Municipal de 
Guaíba/RS, fica prejudicada a promoção, quando o 
servidor público:

I. Completar doze faltas não justificadas ao serviço.
II. Não tiver sido aprovado no estágio probatório.
III. Sofrer pena de suspensão disciplinar.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 18. De acordo com a Lei Municipal n° 
2.867/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Servidor Público efetivo ativo da Câmara Municipal de 
Guaíba/RS, para fins de promoção, quanto ao 
merecimento, a soma máxima possível é de
____________  pontos no período aquisitivo do
interstício de no mínimo 05 (cinco) anos.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna do fragmento acima.

(A) 60 (sessenta).
(B) 20 (vinte).
(C) 80 (oitenta).
(D) 10 (dez).
(E) 180 (cento e oitenta).

Questão 19. Quanto à reversão fixada na Lei n° 
2.586/2010 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Guaíba/RS, analise as 
afirmativas abaixo, assinalando V para a(s) afirmativa(s) 
verdadeira(s) ou F para a(s) falsa(s).

( ) O aposentado em cargo isolado pode reverter para 
cargo de carreira.
( ) O servidor revertido a pedido só poderá concorrer à 
promoção depois de haverem sido promovidos todos os 
que integravam sua classe, à época da reversão.
( ) Reversão é o retorno do servidor aposentado por
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes de sua aposentadoria.

Qual é a sequência CORRETA?

(A) V; V; V.
(B) F; V; V.
(C) V; F; V.
(D) V; F; F.
(E) F; F; V.

Questão 20. De acordo com a Lei Municipal n° 
2.867/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Servidor Público efetivo ativo da Câmara Municipal de 
Guaíba/RS, este Plano de Carreira tem como fundamento 
as seguintes premissas:

(01) Valorizar a integração e estimular as ações sociais 
do servidor público.
(03) Incentivar o desenvolvimento de cursos que 
permitam a qualificação do servidor público agregada ao 
exercício de sua competência funcional.
(06) Desenvolver procedimentos de avaliação 
pluralizados, transparentes e participativos objetivando 
valorizar e reconhecer o desempenho individual e por 
equipe.

A SOMA das afirmativas CORRETAS corresponde a:

(A) 04.
(B) 06.
(C) 07.
(D) 09.
(E) 10.

Questão 21. "Aperfeiçoamento é o conjunto de 
procedimentos que visam proporcionar ao servidor a 
atualização e a valorização pessoal e profissional para a 
melhoria da qualidade de serviço público e de sua 
competência funcional ( Ia parte). O aperfeiçoamento de 
que trata este artigo é desenvolvido pela participação em 
cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, 
palestras, semanas de estudos e outras atividades 
similares (2" parte). O afastamento do servidor para
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aperfeiçoamento depende de autorização, conforme as 
normas previstas na Lei n° 2586/2010 (3aparte)."

Sobre o fragmento acima é CORRETO afirmar:

(A) Somente a Ia parte está correta.
(B) Somente a Ia e a 2a partes estão corretas.
(C) Somente a 2a parte está correta.
(D) Somente a 2a e a 3a partes estão corretas.
(E) Todas as partes estão corretas.

Questão 22. De acordo com a Lei n° 2.586/2010, que 
dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Guaíba/RS, a vacância de função de 
confiança decorrerá de:

I. Reintegração.
II. Dispensa, a pedido do servidor.
III. Dispensa, a critério da autoridade.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

Questão 23. Segundo a Lei n° 2.586/2010, que dispõe 
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Guaíba/RS, a vacância do cargo decorrerá de:

I. Aposentadoria.
II. Demissão.
III. Insuficiência de desempenho, na forma da lei.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e UI.

Questão 24. Segundo a Lei n° 2.586/2010, que dispõe 
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Guaíba/RS, é a recepção, pelo servidor, de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada 
em inspeção médica oficial pericial:

(A) Readaptação.
(B) Reintegração.
(C) Reversão.
(D) Nomeação.
(E) Posse.

! Questão 25. Segundo a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. todos são iguais perante a 
lei. sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade. Portanto, nos termos 
seguintes:

(02) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato.
(04) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter param ilitar.
(08) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação individual.

A SOMA das afirmativas CORRETAS corresponde a:

(A) 06.
(B) 08.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.

Questão 26. Segundo a Lei n° 2.586/2010 que dispõe 
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de
Guaíba/RS, a(o) _______________ , decorrente de
decisão judicial transitada em julgado é o reingresso do 
servidor no serviço público, com ressarcimento das 
vantagens relativas ao período de afastamento.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna do fragmento acima.

(A) Reintegração.
(B) Readaptação.
(C) Reversão.
(D) Posse.
(E) Aproveitamento.

Questão 27. Quanto ao exercício fixado na Lei n° 
2.586/2010 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Guaíba/RS, analise as 
afirmativas abaixo, assinalando V para a(s) verdadeira(s) 
ou F para a(s) falsa(s).

( ) O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão 
registrados na pasta funcional do servidor.
( ) A readaptação interrompe o exercício.
( ) O exercício é o desempenho das competências, dos 
deveres e atribuições do cargo público pelo servidor.

Qual é a sequência CORRETA?

(A) V; F; F.
(B) V; V; V.
(C) V; F; V.
(D) F; V; V.
(E) F; F; V.
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Questão 28. Atinente às férias fixada na Lei n° 
2.586/2010, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Guaíba/RS, analise as seguintes 
assertivas:

I. É vedado computar como férias qualquer falta ao 
serviço ou contagem de tempo de serviço.
II. O servidor que obtiver licença para tratar de interesse, 
só poderá gozar férias decorrido um ano de retorno ao 
serviço.
III. Somente depois do primeiro ano de exercício no 
cargo público, o servidor adquirirá direito às férias.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 29. Conforme a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, são condições de 
elegibilidade, na forma da lei, EXCETO:

(A) O alistamento eleitoral.
(B) A filiação partidária.
(C) A nacionalidade brasileira.
(D) O domicílio eleitoral na circunscrição.
(E) A idade mínima de vinte e um anos para Presidente e 
Vice-Presidente da República e Senador.

Questão 30. De acordo com a Lei Municipal n° 
2.867/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Servidor Público efetivo ativo da Câmara Municipal de 
Guaíba/RS, todo o cargo situa-se, inicialmente:

(A) Na classe B.
(B) Na classe A.
(C) Na classe C.
(D) Na classe E.
(E) Na classe G.

INFORMÁTICA

Questão 31. São informações passíveis de serem 
encontradas na barra inferior da interface do Microsoft 
Word 2013, em português, EXCETO:

(A) Número da página do documento.
(B) Número de palavras do texto.
(C) Notificação de erros de revisão de texto.
(D) Zoom do documento.
(E) Espaçamento entre as linhas.

Questão 32. Em uma pasta comum do Windows 8.1, em 
português, em qual aba se encontra a caixa de seleção 
"Itens ocultos”?

(A) Arquivo.
(B) Início.
(C) Compartilhar.
(D) Exibir.
(E) Referências.

Questão 33. O Microsoft Word 2013, em português, 
possui diversas ferramentas disponíveis na seção Fonte 
da guia Página Inicial. Qual das seguintes alternativas 
NÃO é uma dessas ferramentas?

(A) Alterar cor do realce do texto.
(B) Tachar o texto.
(C) Alterar cor de sombreamento do texto.
(D) Alterar fonte do texto.
(E) Limpar toda a formatação.

Questão 34. Com relação às configurações da Barra de 
Tarefas no Windows 8.1, em português, analise as 
assertivas:

I. É possível alterar a localização da barra de tarefas na 
tela.
II. A barra de tarefas pode ser ocultada automaticamente.
III. É possível substituir a barra de tarefas pelo Menu 
Iniciar.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

Questão 35. O que ocorre quando se clica duas vezes 
rapidamente sobre uma célula de uma planilha nova 
ainda não editada e/ou reconfigurada do Microsoft Excel 
2013, em português?

(A) A célula é bloqueada.
(B) A barra vertical de inserção de texto surge.
(C) A célula é copiada.
(D) O conteúdo da célula é automaticamente apagado.
(E) A célula é destacada em amarelo.

CONHECÍ MENTOSESPECÍFICOS_______

Questão 36. São exemplos de Bens Dominicais, 
EXCETO:

(A) Os móveis inservíveis.
(B) A dívida ativa.
(C) As terras devolutas.
(D) Os imóveis não utilizados pela Administração.
(E) Edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.
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Questão 37. Qual Poder Administrativo que pode ser 
definido como a atividade estatal consistente em 
restringir genericamente a liberdade e a propriedade em 
benefício do interesse público?

(A) Poder Disciplinar.
(B) Poder Regulamentar.
(C) Poder de Polícia.
(D) Poder Discricionário.
(E) Poder Hierárquico.

Questão 38. É considerado exemplo de serviço público 
de utilização particular e mensurável para cada 
destinatário, o serviço de:

(A) Iluminação pública.
(B) Transporte coletivo,
(C) Tratamento de água.
(D) Saneamento.
(E) Calçamento.

Questão 39. Quanto à obrigatoriedade, os serviços 
públicos classificam-se em:

I. Serviços compulsórios.
II. Serviços individuais.
III. Serviços facultativos.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e 111.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 40. Conforme a Lei Complementar n° 101 
(2000), os balanços trimestrais do Banco Central do 
Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da 
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional 
(Ia parte) e da manutenção das reservas cambiais e a 
rentabilidade de sua carteira de títulos (2a parte), 
destacando os de emissão do Estado (3aparte).

Sobre o fragmento acima, é CORRETO afirmar que:

(A) Somente a 1a parte está correta.
(B) Somente a 2a parte está correta.
(C) Somente a Ia e a 2a partes estão corretas.
(D) Somente a 2a e a 3a partes estão corretas.
(E) Todas as partes estão corretas.

Questão 41. Quanto ao Contrato Administrativo, analise 
as afirmativas abaixo, assinalando V para a(s) 
verdadeira(s) ou F para a(s) falsa(s).

( ) O contrato administrativo apresenta as seguintes 
características: formal, oneroso, comutativo e intuitu 
personae. Considera-se formal porque deve ser 
formulado por escrito e nos termos previstos em lei. 
Oneroso pois há remuneração relativa contraprestação do 
objeto do contrato. Comutativo porque são as partes do 
contrato compensadas mutuamente; e intuitu personae 
porque consiste na exigência para a execução do objeto 
pelo próprio contratado.
( ) O contrato administrativo é todo e qualquer ajuste
entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, em que há um acordo de vontade para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas.
( ) São considerados exemplos de contrato
administrativo: concessão de serviço público, parceria 
público-privada (PPP), contrato de gestão, termo de 
parceria e contrato de gerenciamento, etc.

Qual é a sequência CORRETA?

(A) V; F; F.
(B) F; V; F.
(C) F; V; V.
(D) V; V; V.
(E) V; F; V.

Questão 42. Como denomina-se o Poder Administrativo 
que é adjudicado ao Administrador a distribuir e 
escalonar as funções dos seus órgãos, ordenando e 
reavendo a atuação de seus agentes, estabelecendo, desse 
modo, uma relação de subordinação?

(A) Poder Disciplinar.
(B) Poder Hierárquico.
(C) Poder de Polícia.
(D) Poder Regulamentar.
(E) Poder Discricionário.

Questão 43. Quanto à Unidade de Controle Interno, 
analise as afirmativas abaixo:

(01) A Unidade de Controle Interno se delimitará pelos 
princípios da autonomia gerencial, do julgamento 
imparcial, da segregação de funções, da relação 
custo/benefício, das instruções devidamente 
formalizadas.
(03) A Unidade de Controle Interno tem como finalidade 
executar atividades de Controle Interno, visando 
acompanhar e controlar concomitantemente a gestão do 
órgão, objetivando minimizar a ocorrência de desvios. 
(06) A Unidade de Controle Interno é constituída por 
servidores de carreira de Auditoria de Controle Externo 
do Distrito Federal e desenvolvem seus trabalhos por
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meio da execução do Plano Anual de Atividades de 
Controle Interno (PAAC1).

A SOMA das afirmativas CORRETAS corresponde a:

(A) 04.
(B) 06.
(C) 07.
(D) 09.
(E) 10.

Questão 44. Quanto à sua natureza, o controle de 
administração pública pode ser:

I. Controle de mérito.
II. Controle de legalidade (ou legitimidade).
III. Controle a posteriori.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

Questão 45. Quanto à Licitação, analise as afirmativas 
abaixo:

(02) A adjudicação é considerada o ato final do 
procedimento licitatório. pelo qual se atribui ao vencedor 
o objeto licitado.
(04) As modalidades de licitação representam um 
conjunto de regras que devem ser observadas na 
realização de um determinado procedimento licitatório.
Portanto, não cabe afirmar que “Proposta” seja uma 
modalidade de licitação.
(08) A licitação é considerada um procedimento 
administrativo, prévio à contratação, que visa escolher a 
proposta mais vantajosa para a Administração, com base 
em parâmetros antecipadamente definidos.

A SOMA das afirmativas CORRETAS corresponde a:

(A) 06.
(B) 08.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.

Questão 46. Quanto aos Modelos Teóricos de 
Administração Pública, relacione a Ia coluna com a 2a.

1. Modelo Patrimonialista.
2. Modelo Burocrático.
3. Modelo Gerencial.

( ) Esse modelo tem como base as seguintes prioridades: 
eficiência e a qualidade na prestação de serviços 
públicos, além da redução de custos. Portanto, tal modelo 
tem como foco a atuação das organizações públicas, e 
também políticas públicas.
( ) É considerado uma herança da época feudal, vigente
nas sociedades pré-democráticas. De acordo com este 
modelo, a Administração Pública deve atender os 
interesses do governante, que faz uso do poder que 
provém do povo a seu favor.
( ) Foi uma resposta aos abusos e demais vícios 
experimentados pela Administração Pública, pois 
disseminava-se uma ideia de desconfiança prévia dos 
administradores públicos por parte da sociedade, como 
uma reação ao modelo patrimonialista.

Qual é a sequência CORRETA?

(A) 1; 3; 2.
(B) 2; 3; 1.
(C) 3; 2; 1.
(D) 3; 1; 2.
(E) 1; 2; 3.

Questão 47. Segundo a Lei n° 8.666/93, não poderá 
participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários:

I. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação.
II. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 
ou jurídica.
III. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado.

Dentre as assertivas acima, está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
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Questão 48. Analise as afirmativas abaixo, assinalando 
V para a(s) verdadeira(s) ou F para a(s) falsa(s).

( ) As auditorias, em geral, podem ser classificadas em
três grupos: auditoria financeira, auditoria de 
cumprimento e auditoria operacional.
( ) Os procedimentos de auditoria são um conjunto de 
técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou 
provas suficientes e apropriadas para fundamentar sua 
opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas, e 
abrangem testes de observância e testes substantivos.
( ) Auditoria trata-se de uma revisão de demonstrações 
financeiras, sistema financeiro, registros, transações e 
operações de uma entidade ou de um projeto, efetuada 
por contadores, com a finalidade de assegurar a 
fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às 
demonstrações financeiras e outros relatórios da 
administração.

Qual é a sequência CORRETA?

(A) V; F; V.
(B) F; F; V.
(C) F; F; F.
(D) V; F; F.
(E) V; V; V.

Questão 49. “Compreende as metas e prioridades da 
Administração Pública Federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subsequente; todavia 
dispõe sobre a alteração na legislação tributária; e 
estabelece a política de aplicação das agências 
financeiras de fomento.*’

O excerto acima se refere:

Questão 50. “Ato Administrativo é toda manifestação 
unilateral de vontade da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si 
próprio ( Ia parte). A condição primeira para o seu 
surgimento é que a Administração aja nessa qualidade, 
usando de sua supremacia de Poder Público, visto que 
algumas vezes se nivela ao particular e o ato perde a 
característica administrativa (2a parte): a segunda é que 
mantenha manifestação de vontade apta; pois a terceira é 
que não se provenha de agente competente, ou com 
finalidades públicas e revestido na forma legal (3a 
parte)''

Sobre o fragmento acima, é CORRETO afirmar que:

(A) Somente a Ia parte está correta.
(B) Somente a Ia e a 2a partes estão corretas.
(C) Somente a 2a parte está correta.
(D) Somente a 2a e a 3a partes estão corretas.
(E) Todas as partes estão corretas.

(A) À Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) Ao Orçamento Público.
(C) Ao Processo Orçamentário.
(D ) À Lei Orçamentária Anual.
(E) Ao Princípio da Unidade Orçamentária.
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