
Nome do candidato 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 Este caderno contém 40 questões, com 4 alternativas cada uma. 

 Cada questão contém somente UMA ALTERNATIVA CORRETA. 

 Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome. 

 Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo deste caderno de 

questões. 

 Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou não seja a  prova 

para o cargo ao qual você se inscreveu, solicite ao Fiscal que providencie a subs-

tituição do caderno. 

 Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta AZUL ou  

PRETA. 

 A duração da prova é de 3h (três horas). 

 O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h (uma hora) após o inicio da 

prova. 

 Os cadernos de questões, por razões de segurança, apenas poderão ser leva-

dos pelos candidatos após o transcurso de 2h (duas horas) de prova. 

 Se desejar, use o cartão afixado na carteira como folha intermediária de       

respostas. 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Leia a tira para responder às questões 1 e 2.  

 

 
 

QUESTÃO 1 

As duas palavras antônimas que aparecem na tira são, res-

pectivamente: 

a) Importa / tem. 

b) Não / é. 

c) Feio / bonito. 

d) Se / por. 

 

QUESTÃO 2 

O sentido da palavra “dentro” presente no último quadrinho é 

responsável por criar o humor da tira. Esta palavra é usada de 

forma: 

a) Conotativa. 

b) Figurada. 

c) Emotiva. 

d) Denotativa. 

 

 
Leia o texto abaixo para responder a questão 3.  

 
“Não existe sonhos impossíveis, existem pessoas incapa-

zes de lutar, por aquilo que chamam sonhos.” 

 

QUESTÃO 3 

Os problemas gramaticais, de acordo com a norma padrão,  

existentes no texto são respectivamente: 

a) Concordância nominal e acentuação. 

b) Concordância nominal e pontuação. 

c) Concordância verbal e acentuação. 

d) Concordância verbal e pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o quadrinho para responder às questões 4 e 5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 4 

Na frase “Querida! Decidi me candidatar a reeleição...” 

a) O verbo "candidatar-se" rege a preposição "a" (candidatar-
se a algum cargo); a palavra "reeleição" requer artigo "a". 
Então: Decidi me candidatar à reeleição. 

b) O verbo “candidatar-se” não rege preposição e a palavra 
reeleição requer artigo “a”, portanto a frase está correta. 

c) O verbo “candidatar-se” está mal empregado na oração 
sendo o correto o verbo “candidatar”, enquanto a palavra 
reeleição não requer preposição. 

d) Os verbos “candidatar-se e reeleição” estão corretamente 
empregados na frase, portanto não é necessário acento 
indicador de crase. 

 

QUESTÃO 5 

Ao usar o verbo “assistir” a mulher empregou-o de forma colo-

quial, ou seja, sem preposição, cometendo um equívoco de 

acordo com a norma culta. Está correto, de acordo com a nor-

ma culta, o uso do verbo “assistir” em: 

a) Atualmente assistimos a crise da falta de valores na educa-
ção. 

b) Minha família assiste em Minas Gerais. 

c) Precisamos de uma secretária que assista a direção nos 
telefonemas. 

d) Todos assistiram a briga dos vizinhos do terceiro andar. 

 

 
Leia o texto para responder às questões de 6 a 8. 

 
Um dos aspectos menos louváveis do caráter nacional é a 

leviana facilidade com que nos dispensamos de ajustar contas 

com o passado.  

Desde o início da colonização e até hoje, múltiplas etnias indí-

genas foram vítimas de genocídio e de desculturação forçada. 

Durante quase quatro séculos, a escravatura legal de africa-

nos e afrodescendentes destruiu e aviltou milhões de seres 

humanos, deformando os nossos costumes e a nossa mentali-

dade.   

Em relação a ambos esses crimes coletivos, as gerações atu-

ais não se sentem minimamente interessadas. Pior: é geral a 

ignorância a esse respeito, sobretudo entre os jovens, provo-

cada pela intencional omissão de tais fatos históricos nos cur-

rículos escolares.  

Reproduzimos agora, com relação aos horrores do regime 
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militar, a mesma atitude vergonhosa de virar as costas ao pas-

sado: “não tenho nada a ver com isso”; “não quero saber, pois 

não havia nascido”; “vamos nos ocupar do futuro do país, não 

de fatos pretéritos”. 

 (Fábio Konder Comparato, Crimes sem castigo. Folha de S.Paulo, 19.09.2008) 

 

QUESTÃO 6 

As palavras “leviana” e “aviltou” poderiam ser substituídas, 

sem perda de significado, respectivamente, por:  

a) inalterada e celebrou. 

b) atinada e condecorou. 

c) frívola e humilhou. 

d) comedida e gabou. 

 

 

QUESTÃO 7 

Sobre o texto é correto afirmar que o autor: 

a) Tenta justificar-se dos crimes que todos nós cometemos 
contra indígenas e africanos. 

b) Indigna-se com a facilidade com que esquecemos dos cri-
mes cometidos no passado. 

c) Culpa os jovens pelos crimes cometidos contra indígenas e 
africanos. 

d) Dá as costas para os crimes cometidos por nós contra indí-
genas e africanos. 

 

 

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo 

com a norma culta. 

a) As gerações atuais não sentem-se minimamente interessa-
das em olhar para o passado. 

b) É possível que hajam ainda brasileiros que se recusam a 
falar da geração de 68, pois fazem anos que tudo aconte-
ceu. 

c) Com a escravatura legal de africanos e afrodescendentes 
destruiu-se e aviltou-se milhões de seres humanos. 

d) Foi sendo deformado, com a escravatura legal de africanos 
e afrodescendentes, os nossos costumes e a nossa menta-
lidade. 

 

 
Leia o texto para responder às questões 9 e 10. 

 
Com persistência rara, para o Brasil, 68 ainda povoa o nosso 

imaginário coletivo, mas não como objeto de reflexão. É uma 

vaga lembrança que se apresenta, ora como totem, ora como 

tabu: ou é a mitológica viagem de uma geração de heróis, ou a 

proeza irresponsável de um “bando de porralocas”, como se 

dizia então.  

Na verdade, a aventura dessa geração não é um folhetim de 

capa-e-espada, mas um romance sem ficção. O melhor do seu 

legado não está no gesto – muitas vezes desesperado; outras, 

autoritário –, mas na paixão com que foi à luta, dando a im-

pressão de que estava disposta a entregar a vida para não 

morrer de tédio. Poucas – certamente uma depois dela – luta-

ram tão radicalmente por seu projeto, ou por sua utopia. Ela 

experimentou os limites de todos os horizontes: políticos, se-

xuais, comportamentais, existenciais, sonhando em aproximá-

los todos.  

Sem dúvida, há muito o que rejeitar dessa romântica geração 

de Aquário – o messianismo revolucionário, a onipotência, o 

maniqueísmo – , mas também há muito o que recuperar de 

sua experiência.  

[...]  

Uma simples arqueologia dos fatos pode dar a impressão de 

que esta é uma geração falida, pois ambicionou uma revolu-

ção total e não conseguiu mais do que uma revolução cultural. 

Arriscando a vida pela política, ela não sabia, porém, que esta-

va sendo salva historicamente pela ética.  

O conteúdo moral é a melhor herança que a geração de 68 

poderia deixar para um país cada vez mais governado pela 

falta de memória e pela ausência de ética.  

(Zuenir Ventura, 1968, O ano que não terminou. Adaptado) 

 

QUESTÃO 9 

No trecho “Na verdade, a aventura dessa geração não é um 

folhetim de capa-e-espada, mas um romance sem ficção.” A 

palavra ‘mas’ tem a função de: 

a) Reforçar a crítica aos ideias revolucionários e questionar 
sua importância histórica. 

b) Expor ideias conflitantes, criticando os fatos negativos e 
valorizando os positivos. 

c) Conferir novos atributos à frase, defendendo pontos de 
vista compatíveis com as verdades veiculadas. 

d) Explicitar os pontos de vista circulantes na cultura oficial, 
distinguindo-os das versões dos revolucionários de 68.   

 

QUESTÃO 10 

No contexto, a expressão “messianismo revolucionário” deve 

ser entendida como: 

a) Esperança na vinda de um herói que resgatasse a dignida-
de do povo. 

b) Desconfiança dos ideais revolucionários pregados por 
aquela geração. 

c) Expectativa de que o povo alcançaria sua soberania no 
mundo. 

d) Crítica ao conteúdo moral da revolução que estava em 
curso.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

Ana comercializa alguns tipos de bolos com preços que variam 

de R$10,00 a R$ 18,00. O gráfico a seguir contém os cinco 

sabores de bolos vendidos no último mês e suas respectivas 

quantidades. 

                         

 
 
Sabendo-se que cada bolo de cenoura, coco ou laranja custa 

R$ 10,00, o de fubá custa R$ 12,00 e o de chocolate R$ 

18,00, pode-se, corretamente, concluir que o total arrecadado 

com as vendas do último mês foi igual a: 

a) R$ 2 750,00. 

b) R$ 2 550,00. 

c) R$ 2 160,00. 

d) R$ 1 980,00. 

 

 

QUESTÃO 12 

Em certo ponto, de uma determinada rodovia, há uma placa, 

ao lado da estrada, com dizeres iguais aos que se encontram 

na figura a seguir. Considerando que o tempo de 15 minutos, 

da placa até o posto, foi estimado para motoristas que estejam 

trafegando à velocidade de 110 km/h, é correto afirmar que 

esse trecho corresponde a: 

a) 26 km. 

b) 27,5 km. 

c) 28 km. 

d) 29,4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

Em um determinado curso de uma escola estarão aprovados, 

automaticamente, os alunos cuja média aritmética das notas 

obtidas ao final de quatro bimestres for maior ou igual a 7,0. 

Considerando que um aluno desse curso obteve notas 6,0 ; 

8,5 e 7,0, respectivamente no primeiro, segundo e terceiro  

bimestre, é correto afirmar que a nota a ser obtida por esse 

aluno no quarto bimestre, para uma aprovação automática, 

deverá ser no mínimo: 

a) 6,5. 

b) 7,0.    

c) 7,5. 

d) 8,0. 

 

 

QUESTÃO 14 

A região cinza na figura é um retângulo de área 96 cm² que 

corresponde a      da área do quadrado ABCD. Qual é o perí-

metro desse quadrado? 

a) 18 cm. 

b) 20 cm. 

c) 24 cm. 

d) 36 cm. 

 

 

QUESTÃO 15 

Considere que o volume de 178 000 litros de água, armazena-

dos em uma caixa d’água cilíndrica, será totalmente distribuído 

em caixas d’água na forma de paralelepípedos retângulos com 

dimensões 1 m, 1 m e 0,5 m. Admitindo que essas caixas se-

rão completamente cheias e que não haverá desperdício no 

processo de distribuição,  é correto afirmar que serão neces-

sárias: 

a) 254 caixas. 

b) 280 caixas. 

c) 328 caixas. 

d) 356 caixas. 

 

3

8
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 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

 

 

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa cujos dados preenchem, corretamente, 

as duas lacunas (______) do texto a seguir.  

 Em março desse ano de 2017, a primeira-ministra britânica, 

Theresa May, deu a largada formal ao ________, ou seja, à 

desfiliação do Reino Unido da União Europeia. Afirmando que 

seu país vive um momento histórico, ela enfatizou que o go-

verno responde à vontade democrática expressa pelo povo 

britânico no plebiscito realizado em ________. 

a) Exitnow; 2012. 

b) Britain Leaving Now; 2014. 

c) UK Output; 2015. 

d) Brexit; 2016. 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 

“Episódios ocorridos na América Latina expõem sociedades 

divididas em que governos estão longe da unanimidade. De 

fato, recentemente tivemos a sensação de um tsunami de notí-

cias na América Latina. Na Venezuela, foram retirados os po-

deres legislativos do Congresso, para logo depois serem de-

volvidos. No Paraguai, manifestantes incendiaram parte da 

sede parlamentar, inconformados com a aprovação de uma 

emenda para a reeleição. Na Argentina, uma multidão, inespe-

rada até para seu presidente, foi às ruas manifestar seu apoio 

a ele e repúdio a greves, piquetes e o barulho que têm feito o 

que chamam de ‘forças desestabilizadoras – o peronismo em 

reorganização. No Equador, houve uma eleição disputada em 

que o perdedor acusa o governo de ter manipulado votos em 

favor de seu candidato.” 

(Trecho da matéria “Convulsão pode ser novo normal na região”, de Sylvia 

Colombo, jornal Folha de S. Paulo, caderno Mundo, p. A12, edição de 

05/04/2017.)  

Dentre os países mencionados no texto acima, na ocasião 

(05/04/2017) um era governado por Nicolás Maduro e outro 

por Mauricio Macri. Os nomes destes dois países, são, respec-

tivamente:  

a) Venezuela e Argentina. 

b) Paraguai e Argentina. 

c) Equador e Argentina. 

d) Venezuela e Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

“44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um 

livro.” Estes dados, vistos como preocupantes, são da pesqui-

sa Retratos da Leitura no Brasil (quarta edição), realizada pelo 

Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, com apoio do 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, da Câmara Brasilei-

ra do Livro e da Associação Brasileira de Editores de Livros 

Escolares, publicada em maio de 2016. De acordo a pesquisa, 

entre os livros mais citados estão dois clássicos da literatura 

brasileira, Vidas secas e Dom Casmurro, de autoria, respecti-

vamente de: 

a) Érico Veríssimo e Euclides da Cunha. 

b) Graciliano Ramos e Machado de Assis. 

c) João Guimarães Rosa e Jorge Amado. 

d) Carlos Drummond de Andrade e Ariano Suassuna.  

 

 

QUESTÃO 19 

“Ramo das ciências aplicadas focada na busca de novas tec-

nologias, em que a matéria é manipulada à escala atômica e 

molecular para criar novos materiais e processos com caracte-

rísticas funcionais diferentes dos materiais comuns.”  

(Referência: http://unesp.br/prope//mostra_arq_multi.php?arquivo=6691) 

Dentre as alternativas, assinale a que melhor se identifica com 

a definição resumida no texto acima. 

a) Biotecnologia. 

b) Geotecnologia. 

c) Infotecnologia. 

d) Nanotecnologia. 

 

 

QUESTÃO 20 

Uma onda de ciberataques atingiu em maio passado computa-

dores de empresas e órgãos governamentais de dezenas de 

países, incluindo o Brasil. Os alvos dos hackers variaram do 

Ministério do Interior da Rússia à empresa espanhola Telefóni-

ca, passando pela gigante americana FedEx e pelo serviço 

nacional de saúde do Reino Unido, cujos computadores come-

çaram a exibir mensagens pedindo o pagamento de resgate 

para voltar a operar (os hackers usaram um tipo de software 

que bloqueia informações e exige dinheiro para destravá-las). 

Nesse caso exigiam que o pagamento fosse feito por meio de 

uma “moeda virtual” (mais difícil de ser rastreada), de nome: 

a) ransomware. 

b) fakemoney 

c) startup. 

d) bitcoin. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/04/1872037-manifestantes-na-argentina-vao-as-ruas-em-apoio-ao-governo-macri.shtml
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

QUESTÃO 21 

Nos termos do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Apa-

recida d’Oeste as Comissões Especiais de Inquérito serão 

constituídas mediante requerimento subscrito por: 

a) um terço dos membros da Câmara, no mínimo.  

b) um quarto dos membros da Câmara, no mínimo.  

c) maioria absoluta dos membros da Câmara. 

d) maioria simples dos membros da Câmara.  

 

 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com as disposições do artigo 89 da Lei Orgânica do 

Município de Aparecida d’Oeste, assinale a alternativa falsa. 

a) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta 
da maioria absoluta, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal. 

b) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta 
de 25% dos eleitores do Município. 

c) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta 
do prefeito municipal. 

d) A Lei Orgânica poderá ser emendada na vigência de esta-
do de sítio ou de intervenção no Município.  

 

 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que contempla uma das hipóteses de 

perda de mandato de vereador contida no artigo 57 da Lei 

Orgânica do Município de Aparecida d’Oeste: 

a) Perderá o mandato o vereador cujo procedimento for de-
clarado incompatível com a moral e os bons costumes lo-
cais. 

b) Perderá o mandato o vereador que for investido no cargo 
de Secretário Municipal. 

c) Perderá o mandato o vereador que fixar residência fora do 
município. 

d) Perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer, 
em cada Sessão Legislativa, a duas sessões ordinárias 
consecutivas da Câmara Municipal, salvo licença ou mis-
são por esta autorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

Sobre os cargos públicos e suas disposições contidas nos 

artigos 4º e 5º da Lei Complementar n.º 03/92 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Aparecida d’Oeste), assi-

nale a alternativa verdadeira. 

a) Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 

b) Os cargos de carreira são de provimento efetivo ou em 
comissão. 

c) Os cargos isolados são sempre de provimento efetivo. 

d) As atribuições dos titulares dos cargos públicos são as 
estabelecidas na Lei Orgânica do Município.  

 

 

 

QUESTÃO 25 

Sobre o instituto do Estágio Probatório e suas disposições 

contidas nos artigos 11 a 13 da Lei Complementar n.º 03/92 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida 

d’Oeste), assinale a alternativa falsa. 

a) Estágio probatório é o período de 2 (dois) anos de exer-
cício do funcionário a partir de sua nomeação em caráter 
efetivo, durante o qual serão apurados os seguintes aspec-
tos, acerca de sua vida funcional: I – assiduidade; II – disci-
plina; III – eficiência; IV – aptidão e dedicação ao serviço; V 
– cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. 

b) Seis meses antes do fim do estágio probatório, o órgão de 
pessoal solicitará informações sobre o funcionário ao seu 
chefe direto, que deverá prestá-las no prazo de trinta dias. 

c) O funcionário nomeado em virtude de concurso público 
adquirirá estabilidade após dois anos de efetivo exercício. 
A estabilidade assegura ao funcionário a garantia de per-
manência no serviço público. 

d) O funcionário estável somente perderá o cargo em virtude 
de decisão judicial transitada em julgado ou mediante pro-
cesso administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 

Sobre o instituto da prescrição é correto afirmar que as ações 

destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei n.º 

8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administra-

tiva) podem ser propostas: 

a) até três anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

b) até cinco anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

c) até seis anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

d) até dez anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

 

QUESTÃO 27 

Nos termos do artigo 13 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, os trabalhos relativos a patrocínio ou defesa de causas 

judiciais ou administrativa são considerados serviços técnicos 

profissionais especializados e ressalvados os casos de inexigi-

bilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços 

técnicos profissionais especializados deverão, preferencial-

mente, ser celebrados mediante a realização de: 

a) concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remunera-
ção. 

b) concorrência, melhor técnica e preço, independentemente 
do valor estimado. 

c) concorrência, melhor técnica e preço, para valores até R$ 
650.000,00. 

d) tomada de preços, independentemente do valor estimado. 

 

QUESTÃO 28 

Sobre o controle da execução orçamentária previsto no artigo 

75 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, analise os itens 

para assinalar a alternativa verdadeira. 

I. a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da 
receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a 
extinção de direitos e obrigações. 

II. a fidelidade funcional dos agentes da administração, res-
ponsáveis por bens e valores públicos. 

III. o cumprimento do programa de trabalho expresso em ter-
mos monetários e em termos de realização de obras e 
prestação de serviços. 

IV. a escrituração contábil-financeira dos órgãos da adminis-
tração direta e indireta dos poderes da União, Estados e 
Municípios. 

O controle da execução orçamentária compreende o contido 

nos itens: 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 29 

Sobre a inelegibilidade prevista na Lei Complementar n.º 135, 

de 4 de junho de 2010 (Lei da Ficha Limpa), assinale a alter-

nativa verdadeira. 

a) A inelegibilidade dos que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegi-
ado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 5 
(cinco) anos após o cumprimento da pena, aplica-se aos 
crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor 
potencial ofensivo, ressalvados os crimes de ação penal 
privada. 

b) Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por 
órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candida-
to, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido 
feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. 

c) A decisão proferida por órgão colegiado que declarar a 
inelegibilidade de candidato, independentemente da apre-
sentação de recurso, deverá ser comunicada, no prazo 
máximo de 7 (sete) dias, ao Ministério Público Federal e ao 
órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro de 
candidatura e expedição de diploma do réu. 

d) A decisão proferida por órgão colegiado que declarar a 
inelegibilidade de candidato, independentemente da apre-
sentação de recurso, deverá ser comunicada, de imediato, 
ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Fede-
ral e ao Conselho Nacional de Justiça, com vistas à inclu-
são do nome do réu no cadastro de inelegíveis. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre a  Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 

Acesso à Informação), assinale a alternativa verdadeira. 

a) As Cortes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público 
não estão subordinados ao regime da Lei n.º 12.527/2011. 

b) As autarquias, as fundações públicas, as empresas públi-
cas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios não estão subordinados ao 
regime da Lei n.º 12.527/2011. 

c) Aplicam-se as disposições da Lei n.º 12.527/2011, no que 
couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que rece-
bam, para realização de ações de interesse público, recur-
sos públicos diretamente do orçamento ou mediante sub-
venções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 
convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congê-
neres. 

d) Aplicam-se as disposições da Lei n.º 12.527/2011, às em-
presas privadas que firmarem contratos de parceria público
-privada de valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), com objeto único de construção de obra pública 
de interesse social.  
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QUESTÃO 31 

Sobre Controle Interno e Controle Externo, assinale a alternati-

va verdadeira. 

a) O Sistema de Controle Interno possui as prerrogativas de 
decisão do Controle Externo, ou seja, julga contas anuais,  
registra admissões e aposentadorias, porém não aplica 
multas ou susta atos tidos irregulares. 

b) Recomenda-se que cada município tenha uma única uni-
dade de Controle Interno que se responsabilizará pela fis-
calização, de forma centralizada, das unidades da adminis-
tração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público. 

c) À vista do Controle Externo, o nível internalizado de contro-
le fiscaliza basicamente as mesmas atividades financeiras 
e operacionais, devendo sempre apoiar aquele controle a 
cargo dos Tribunais de Contas. 

d) O Sistema de Controle Interno não possui as prerrogativas 
de decisão do controle externo, ou seja, não julga contas 
anuais,  não registra admissões e aposentadorias, não 
aplica multas, porém pode sustar atos tidos irregulares. 

 

 

QUESTÃO 32 

Analise os itens para assinalar a alternativa verdadeira. 

I. Avaliar o cumprimento das metas propostas nos três instru-
mentos que compõem o processo orçamentário: o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei Orçamentária Anual. 

II. Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial. 

III. Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial. 

IV. Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues 
a entidades do terceiro setor. 

São funções do Sistema de Controle Interno o contido nos 

itens: 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

 

 

QUESTÃO 33 

A obrigação do Estado que lhe incumbe de reparar economi-

camente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de 

outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de com-

portamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omis-

sivos, materiais ou jurídicos é denominada: 

a) accountabilitty horizontal. 

b) accountabilitty vertical. 

c) autotutela. 

d) responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. 

 

 

QUESTÃO 34 

Considerando os crimes contra a fé pública (Título X do Códi-

go Penal), em especial as fraudes em certames de interesse 

público, assinale a alternativa verdadeira. 

a) Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar 
a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do 
certame, conteúdo sigiloso de concurso público é conside-
rado crime e tem previsão de pena de reclusão, de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos, e multa. 

b) Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar 
a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do 
certame, conteúdo sigiloso de concurso público é conside-
rado crime e tem previsão de pena de detenção, de 1 (um) 
a 3 (três) anos, e multa. 

c) Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar 
a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do 
certame, conteúdo sigiloso de concurso público é conside-
rado crime e tem previsão de pena de reclusão, de 1 (um) 
a 3 (três) anos, e multa. 

d) Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar 
a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do 
certame, conteúdo sigiloso de concurso público é conside-
rado contravenção penal e tem previsão de pena de deten-
ção, de 6 (seis) a 18 (dezoito) meses, e multa. 

 

QUESTÃO 35 

As despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezem-

bro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados 

à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na 

legislação vigente, são denominadas: 

a) créditos orçamentários adicionais. 

b) fundo de reserva orçamentário. 

c) restos a pagar. 

d) dívida ativa. 

 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa que não contempla um dos estágios da 

despesa pública. 

a) inscrição. 

b) empenho. 

c) liquidação. 

d) pagamento. 

 

QUESTÃO 37 

Considerando as disposições do artigo 19 da Lei Complemen-

tar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) é correto afirmar que 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 discriminado em: 

a) 70% (setenta por cento) para os Municípios. 

b) 60% (sessenta por cento) para os Municípios. 

c) 50% (cinquenta por cento) para os Municípios. 

d) 40% (quarenta por cento) para os Municípios. 
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QUESTÃO 38 

Sobre os princípios fundamentais da Administração Pública 

(art. 37 da CF/88), assinale a alternativa verdadeira. 

a) A reserva de vagas para pessoas com deficiência em con-
cursos públicos é considerada uma afronta ao princípio da 
impessoalidade. 

b) O princípio da publicidade obriga a publicação, em Diário 
Oficial, de todos os atos da Administração. 

c) O administrador público que otimiza suas atividades, alcan-
çando os resultados desejados, evitando assim que a ad-
ministração pública seja ineficaz na gestão do aparelho 
público obedece com essa conduta ao princípio da eficiên-
cia. 

d) A criação de obrigações e concessão de direitos por meio 
de mero ato administrativo editado pela Administração Pú-
blica atende ao princípio da legalidade. 

 

 

 

QUESTÃO 39 

A punição de ato de improbidade e o concurso público são 

exemplos da aplicação dos princípios: 

a) da autotuela e da legalidade. 

b) da razoabilidade e da publicidade. 

c) da legalidade e da proporcionalidade. 

d) da moralidade e da impessoalidade.  

 

 

 

QUESTÃO 40 

Utilizada frequentemente na preparação para concursos a 

regra mnemônica “LIMPE” representa os cinco princípios con-

tidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Assinale a alternativa que contempla corretamente esses prin-

cípios. 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência. 

b) legalidade, imparcialidade, motivação, publicidade e efici-
ência. 

c) legalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, proporcionalidade 
e eficiência. 


