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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica, documento de identidade, lanche e 

água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, 

acarretando a imediata exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões e 01 (uma) prova de redação; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO LEGISLATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

O que vem primeiro, crescimento ou produtividade? 

 
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 
41 

42 
43 

44 

45 
46 

Discussões como .... de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, costumam ser uma 

baita perda de tempo. Mas, no caso da produtividade, o debate pode ter consequências _______ 
na formulação de políticas econômicas. O ovo e a galinha, no caso, são o crescimento e a 

produtividade. A visão clássica é que a segunda determina o primeiro.  
No final de julho, no entanto, o economista J. W. Mason, do John Jay College, desafiou 

essa noção em um artigo para o Instituto Roosevelt. Seu argumento é que não é a produtividade 
que explica o crescimento, mas o crescimento que faz a produtividade aumentar. 

Não é uma simples questão de em qual ponto começar ... desenhar o círculo. Com base 

na tese neoclássica, o governo americano considera que a economia se recuperou da baixa e 
está crescendo tão rapidamente quanto possível. A maior evidência disso é baixa da taxa de 

desemprego, a qual implica, segundo os adeptos desta visão, que o país está utilizando 
praticamente todo o trabalho de que dispõe, e supõe-se que esteja também usando todo o capital 

e recursos que pode.  
Ao colocar em dúvida a versão de que o ovo veio primeiro, ou, no caso, que a produtividade 

leva ao crescimento, Mason defende que o governo mantenha as políticas de incentivo ... 
produção, com os juros baixíssimos. Seu maior argumento é que a produção em 2016, que seria 

o ano da saída da ________, ficou 10% abaixo da previsão feita em 2006. Mason não está sozinho 

nessa posição. Alguns economistas liberais (que lá eles chamam de conservadores) dizem que a 
__________ da produtividade nos últimos anos foi provocada pela insuficiência de investimentos 

em máquinas e programas. 
O problema, portanto, não seria a falta de invenções, e sim o ritmo lento de sua 

disseminação. E esse ritmo é lento porque o capital não está sendo aplicado como deveria – ou 
seja, a falta de crescimento impede a adoção de inovações que levariam a mais crescimento. 

Aqui no Brasil, onde a produtividade tem um longo histórico de apatia, essa explicação 
também faz sentido. Costuma-se apontar os culpados de sempre para a baixa produtividade 

brasileira: educação deficiente que leva a uma força de trabalho menos apta do que seria 

desejável; impostos; burocracia; infraestrutura precária; e por aí vai. 
Mas o Brasil não era melhor do que é hoje até a década de 1970, e teve ganhos de 

produtividade no período (em grande parte, pela industrialização que o país viveu). Quer dizer, 
o movimento de crescer gerou aumento de produtividade, e não o oposto. 

De acordo com economistas clássicos, as inovações – máquinas novas, sistemas de gestão 
diferentes – surgem de modo imprevisto, e provocam pequenos (ou grandes) saltos na 

produtividade: faz-se mais com menos gente. Os computadores, por exemplo, foram amplamente 
adotados e cerca de 20 anos depois seu impacto na produtividade já era significativo. 

Mas Mason argumenta que as inovações estão sempre surgindo. Sua adoção é que é 

desigual. 
Tome-se a robotização e a inteligência artificial, por exemplo. Todo mundo sabe que esses 

fenômenos têm o poder de potencializar a produtividade. A China vive hoje um processo de 
acelerada adoção de robôs nas fábricas. 

E o Brasil? Aqui, os empresários reconhecem que a _________ traria ganhos. Mas ela não 
é uma prioridade. Há outras medidas que poderiam ter impacto maior, acreditam os empresários. 

Segundo Mason, a adoção de inovações que favoreçam ... produtividade só vai ocorrer em 
larga escala quando os salários forem altos o suficiente para forçar as empresas a fazer esta 

opção. 

Aqui, ao que parece, nem as galinhas estão pondo ovos, nem os ovos estão sendo 
chocados para dar origem a galinhas. 

(Fonte: EXAME – Publicado em 31 jul 2017 – texto adaptado) 

 

 
 

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/produtividade/
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujas 

palavras completam corretamente as lacunas 
tracejadas das linhas 02, 17, 19 e 40. 

 
A) cruciais – recessão – estagnação – 

mecanização 

B) cruciais – recessão – estagnação – 
mecanização  

C) crusiais – rescessão – estaguinação – 
mecanisação 

D) crusiais – receção – estaguinação – 
mecanização 

E) cruciais – resceção – estagnação – 
mecanisação 

 

 
QUESTÃO 02 – Considerando a necessidade 

do uso da crase, assinale a alternativa que 
completa, correta e adequadamente, as 

lacunas pontilhadas das linhas 01, 08, 15 e 42. 
 

A) a – a – a – a  
B) a – a – à – a  

C) à – à – à – a  

D) à – a – à – a  
E) a – à – à – à  

 

 

QUESTÃO 03 – Avalie as seguintes propostas 
de alterações no texto: 

 
I. Troca de ‘no entanto’ (l. 05) por ‘por 

consequência’. 

II. Substituição de ‘de que’ (l. 12) por ‘do 
qual’. 

III. Alteração de ‘por exemplo’ (l. 33) por 
‘hipoteticamente’. 

 
Quais das propostas NÃO provocam alteração 

de sentido nos respectivos contextos de 
ocorrência? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 
 

QUESTÃO 04 – Todas as ocorrências da 

palavra ‘que’ representam conjunções 
integrantes, EXCETO: 
 

A) Linha 06. 
B) Linha 09. 

C) Linha 12 (2ª ocorrência). 
D) Linha 18 (2ª ocorrência). 

E) Linha 23. 
 

QUESTÃO 05 – Em relação à substituição de 

‘as inovações – máquinas novas, sistemas de 
gestão diferentes –’ por ‘a maior parte das 

inovações’, no fragmento abaixo retirado do 
texto, avalie as assertivas que seguem: 

 

‘De acordo com economistas clássicos, as 
inovações – máquinas novas, sistemas de 

gestão diferentes – surgem de modo imprevisto, 
e provocam pequenos (ou grandes) saltos na 

produtividade:’. 
 

I. Nenhuma alteração seria necessária, pois o 
período manter-se-ia gramaticalmente 

correto. 

II. Poder-se-ia dizer que os verbos pospostos 
ao sujeito poderiam ser flexionados no 

singular. 
III. As formas verbais deveriam, 

obrigatoriamente, ser flexionadas no plural 
para que não fossem feridas as regras de 

concordância. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Em relação à expressão ‘uma 

baita perda de tempo’ (l. 01-02), afirma-se 
que: 

 
I. O termo ‘baita’ seria corretamente 

substituído por enorme ou imensa. 
II. Para adequá-la ao padrão culto da Língua 

Portuguesa, poder-se-ia escrever: ‘uma 
grande perca de tempo’. 

III. O vocábulo ‘inexpugnável’ poderia 

substituí-la adequadamente sem provocar 
alteração de sentido. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 07 – Em relação à frase: ‘A China 

vive hoje um processo de acelerada adoção de 
robôs nas fábricas’ retirada do texto, afirma-se 

que: 
 

I. A frase pode ser apassivada. 

II. O verbo está flexionado no presente do 
modo indicativo, o qual exprime um fato 

certo. 
III. Quanto à predicação do verbo, trata-se de 

um verbo intransitivo.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Sobre a substituição dos 
vocábulos ‘disseminação’ (l. 22) e ‘apatia’         

(l. 24), afirma-se que: 

 
I. Espalhamento poderia substituir 

corretamente ‘disseminação’ desde que o 
pronome possessivo sofresse adequação 

de gênero. 
II. O vocábulo ‘indolência’ poderia ser 

utilizado em lugar de ‘apatia’, mantendo-se 
o mesmo sentido. 

III. ‘manifestação’ e ‘recrudescência’ 

substituiriam correta e respectivamente os 
vocábulos, mantendo-se o sentido original. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 09 – Sobre pontuação no texto, 

avalie as afirmações que seguem, assinalando 
V, se verdadeiro, ou F, se falso. 

 
(  ) A primeira vírgula da linha 05 justifica-se 

pela mesma razão que a primeira da linha 

21. 
(  ) As vírgulas das linhas 16 (segunda 

ocorrência) e 17 poderiam ser suprimidas 
sem provocar qualquer alteração do 

período. 
(  ) Os travessões das linhas 31 e 32 poderiam 

ser substituídos por parênteses sem causar 
incorreção ao período. 

(  ) Todas as vírgulas da linha 45 justificam-se 

pela mesma regra: separar orações. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – V – V – V. 

B) V – F – V – F. 
C) F – V – F – V. 

D) V – V – F – V. 

E) F – F – V – F. 

 

 
QUESTÃO 10 – Avalie as afirmações que 

seguem sobre os vocábulos que compõem o 
terceiro parágrafo do texto: 

 
I. Caso as palavras ‘é, círculo, está, evidência 

e país’ perdessem o acento gráfico, 

constituir-se-iam em outros vocábulos que 
também fazem parte da língua portuguesa. 

II. A palavra ‘possível’ é acentuada por ser 
paroxítona terminada em ‘l’; e, ao ser 

pluralizada, perde o acento gráfico. 
III. O vocábulo ‘capital’ pode ser, em outro 

contexto, acompanhado pelo artigo 
feminino ‘a’, entretanto, seu significado 

diferirá daquele que tem no texto. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

 
QUESTÃO 11 – Quantas senhas de 4 

caracteres distintos podem ser formadas 
quando são permitidas somente vogais 

maiúsculas e minúsculas e os algarismos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 
 

A) 982.080. 
B) 116.280. 

C) 130.321. 
D) 93.024. 

E) 24.024. 

 

 

QUESTÃO 12 – Um maratonista em 
treinamento corre todos os dias da semana 700 

metros a mais do que o dia anterior. Após 14 
dias de treinamento, ele correu um percurso 

total de 93.100m. A distância percorrida, em 
metros, no sexto dia foi de: 

 
A) 2.100. 

B) 4.200. 

C) 5.600. 
D) 6.300. 

E) 6.650. 

 

 
QUESTÃO 13 – Considere as seguintes 

sequências de caracteres: 
 

1ª sequência: &&& 

2ª sequência: &&&&&& 
3ª sequência: &&&&&&&&&&&& 

4ª sequência: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

A quantidade de caracteres na décima segunda 
sequência é: 

 
A) 192. 

B) 384. 

C) 768. 
D) 3.072. 

E) 6.144. 

 

 
QUESTÃO 14 – A tabela-verdade da fórmula 

(PQ) → Q : 
 

A) Só é falsa quando P e Q são falsos. 
B) É uma tautologia. 

C) É uma contradição. 
D) Só é falsa quando P e Q são verdadeiros. 

E) Só é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. 
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QUESTÃO 15 – O funcionário de uma empresa 

constatou que, no mês de dezembro, gastou 
1

4
 

do seu salário em alimentação, 
1

5
 do seu salário 

em transporte e 
1

3
 do seu salário em moradia. 

Portanto, podemos concluir que: 
 

A) Esse funcionário gastou todo o seu salário 

exclusivamente em alimentação, transporte 
e moradia. 

B) Se o funcionário gastou R$ 800,00 em 
alimentação então gastou R$ 1.000,00 em 

moradia. 
C) Se o funcionário gastou R$ 1.200,00 em 

transporte então gastou R$ 2.000,00 em 
moradia. 

D) Se o funcionário gastou R$ 400,00 em 

alimentação então gastou R$ 500,00 em 
moradia. 

E) Se o salário do funcionário é de R$ 1.600,00 
então ele gastou R$ 360,00 em transporte. 

 

 

QUESTÃO 16 – Uma locadora de máquinas de 
café expresso cobra uma taxa diária de R$ 

83,00 e R$ 0,30 por café de 50 ml produzido. 

Quanto pagaria a organização de um evento na 
locação de uma máquina durante 5 dias se 

produzisse 400 cafés expressos de 50 ml? 
 

A) R$ 490,00. 
B) R$ 535,00. 

C) R$ 1.615,00. 
D) R$ 6.000,00. 

E) R$ 6.415,00.  

 

 

QUESTÃO 17 – Em um condomínio de 245 
condôminos, sabe-se que 125 usam o salão de 

jogos, 96 usam o salão de jogos e a piscina. 
Mas 74 não usam o salão de jogos nem a 

piscina. Quantos condôminos usam a piscina e 
não usam o salão de jogos? 

 

A) 29. 
B) 46. 

C) 75. 
D) 120. 

E) 149. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 18 – Todos os funcionários 

proficientes em espanhol são também 
proficientes em italiano, mas nenhum 

funcionário proficiente em italiano é proficiente 
em francês. Então, deduzimos que: 
 

A) Algum funcionário é proficiente em espanhol 

e francês. 
B) Todos os funcionários são proficientes em 

espanhol e francês. 
C) Todos os funcionários não são proficientes 

em francês. 
D) Todos os funcionários são proficientes em 

italiano. 

E) Nenhum funcionário é proficiente em francês 
e espanhol. 

 

 

QUESTÃO 19 – Se Ana ou Beatriz são 
estagiárias então Carla é estagiária. Entretanto, 

Carla não é estagiária ou Daniela é estagiária. 
Na hipótese de Daniela não ser estagiária, 

deduzimos que: 
 

A) Ana e Beatriz não são estagiárias. 
B) Ana ou Beatriz não são estagiárias. 

C) Ana é estagiária e Beatriz não é estagiária. 
D) Ana não é estagiária e Beatriz é estagiária. 

E) Carla é estagiária e Beatriz não é estagiária. 
 

 

QUESTÃO 20 – A negação da sentença: Se o 

projeto de lei não foi analisado pela comissão 

então a votação ocorrerá após o recesso 
legislativo é: 

 
A) Se o projeto de lei não foi analisado pela 

comissão, então a votação não ocorrerá 
após o recesso legislativo. 

B) Se o projeto de lei foi analisado pela 
comissão, então a votação não ocorrerá 

após o recesso legislativo. 

C) O projeto de lei foi analisado pela comissão 
e a votação não ocorrerá após o recesso 

legislativo. 
D) O projeto de lei não foi analisado pela 

comissão e a votação não ocorrerá após o 
recesso legislativo. 

E) O projeto de lei foi analisado pela comissão 
e a votação ocorrerá após o recesso 

legislativo
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LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 21 a 23, 

considere a Lei Complementar Estadual        
nº 10.098/1994, que dispõe sobre o 

Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Rio Grande do 

Sul.  
 

QUESTÃO 21 – No que diz respeito à licença 
para concorrer a mandato público eletivo, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) O servidor não poderá permanecer em 
licença por prazo superior a 12 (doze) meses. 

B) O servidor eleito ficará afastado do exercício 
do cargo a partir da diplomação. 

C) O servidor eleito para mandato público 
estadual perceberá as vantagens do seu 

cargo, sem prejuízo da remuneração do 

cargo eletivo, caso haja compatibilidade de 
horário. 

D) No caso de afastamento do cargo em razão 
de ser eleito para mandato público, o 

servidor continuará contribuindo para o 
órgão da previdência e assistência do Estado, 

como se em exercício estivesse. 
E) O servidor investido em mandato eletivo 

poderá ser removido ou redistribuído de 

ofício para localidade diversa daquele onde 
exerce o mandato. 

 

 

QUESTÃO 22 – Nos termos da Lei, são formas 

de provimento:  
 

A) Nomeação e Indicação. 
B) Readaptação e Promoção. 

C) Recondução e Ascensão. 
D) Reintegração e Indicação. 

E) Reversão e Aproveitamento. 
 

 

QUESTÃO 23 – No que diz respeito à posse e 
ao exercício em cargo público, assinale a 

alternativa correta. 

 
A) Posse é a aceitação expressa do cargo, 

formalizada com a assinatura do termo no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

nomeação, prorrogável por igual período a 
pedido do interessado. 

B) A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica. 

C) Será tornada inválida a nomeação se a posse 

não ocorrer no prazo de trinta dias. 
D) Exercício é o efetivo desempenho das 

atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de 
até 10 (dez) dias contados da data da posse. 

E) Compete à chefia imediata da unidade 
administrativa onde for lotado o servidor, 

dar-lhe posse e providenciar os elementos 
necessários à complementação de seus 

assentamentos individuais. 

QUESTÃO 24 – Nos termos do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, instituído pela Resolução        

nº 2.288/1991, analise as seguintes assertivas: 
 

I. As Comissões permanentes são criadas 

para apreciar determinada matéria e se 
extinguem ao término da legislatura, ou 

antes, quando alcançado o fim a que se 
destinam ou expirado seu prazo de duração. 

II. Poderão participar dos trabalhos das 
Comissões entidades civis, de 

empregadores e empregados, e órgãos 
representativos de profissionais liberais de 

âmbito estadual, credenciados pela Mesa, 

na forma de Resolução por ela baixada. 
III. Na constituição das Comissões e na 

distribuição de seus cargos de Presidente e 
Vice-Presidente, deverá ser sempre 

assegurada a representação majoritária 
das Bancadas. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 25 – Nos termos da Lei                          

nº 14.688/2015, o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos do quadro de pessoal efetivo da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul será regido pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 

 
A) Racionalização da estrutura de cargos de 

acordo com a complexidade das atividades. 
B) Incentivo à qualificação profissional contínua. 

C) Racionalização da estrutura de cargos 

conforme os graus de responsabilidade e de 
formação profissional. 

D) Valorização do conhecimento em detrimento 
do desempenho. 

E) Racionalização da estrutura considerando a 
quantidade de cargos compatível com as 

atividades desenvolvidas no local de lotação.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 26 – O princípio da publicidade 

orienta a administração pública no trato da coisa 
pública, visando à supremacia e à 

indisponibilidade do interesse público. Logo, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

A) A regra geral é a de que atos administrativos 
devam ser pautados pela transparência e 

publicidade. 
B) A publicidade e a publicação dos atos 

administrativos constituem ideias distintas 
para garantia da transparência 

administrativa, conforme entendimento da 

doutrina majoritária brasileira. 
C) A publicidade é uma garantia de controle 

popular. 
D) A publicidade permite o controle externo 

pelos órgãos oficiais de controle. 
E) O princípio da publicidade é absoluto, não 

comportando exceção de qualquer natureza. 

 

 

QUESTÃO 27 – Quanto aos atos 
administrativos, é correto afirmar que: 

 
A) São declarações do Estado ou de quem lhe 

faça as vezes no exercício de prerrogativas 
públicas, manifestadas mediante 

providências jurídicas complementares da lei 
a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a 

controle de legitimidade pelo Poder 

Judiciário. 
B) O motivo e a motivação representam idêntico 

elemento constitutivo do ato. 
C) A confirmação é uma das espécies de 

convalidação do ato administrativo efetuada 
pela própria autoridade que praticou o ato. 

D) No exercício da função administrativa, a 
administração pública não utiliza atos de 

gestão que são peculiares ao exercício da 

atividade privada. 
E) Serão revogados quando não atenderem aos 

critérios de legalidade. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 28 – É correto afirmar que a 

administração pública indireta: 
 

A) É formada por órgãos sem personalidade 
jurídica, que realizam, de modo indireto, as 

ações de governo. 

B) É formada por pessoas jurídicas de direito 
público e privado que executam de modo 

descentralizado as atividades 
administrativas. 

C) Não possui as prerrogativas conferidas à 
administração pública direta, devido à sua 

natureza. 
D) Não está sujeita aos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade administrativa, da publicidade, da 
eficiência e da efetividade administrativa. 

E) Não possui autonomia financeira, nem 
patrimônio próprio. 

 

 

QUESTÃO 29 – Quanto ao instituto da 
disponibilidade, é correto afirmar que: 

 

A) É garantida aos servidores detentores de 
cargo de provimento em comissão. 

B) Corresponde à garantia de estabilidade dos 
servidores celetistas não estáveis integrantes 

do serviço público. 
C) Àquele que for garantida a disponibilidade 

fica assegurada a integralidade dos 
vencimentos ou do salário. 

D) A regra geral é a de que a disponibilidade do 

servidor que se encontrar licenciado, 
impedido ou afastado produzirá efeitos após 

o término do impedimento. 
E) A chefia imediata do servidor público pode 

colocá-lo em disponibilidade quando ocorrer 
fatos ou fatores incompatíveis com o 

exercício do cargo ou convivência com os 
outros servidores. 
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QUESTÃO 30 – Sobre o processo licitatório, 

assinale a alternativa correta. 

A) No pregão, a responsabilidade pela 
homologação do resultado da licitação é do 

pregoeiro. 
B) É condição para participação do certame 

licitatório, em quaisquer das suas espécies, a 

compra do edital da licitação. 
C) A manutenção do objetivo de celeridade e 

eficiência do pregão exige que o expediente 
administrativo correspondente à fase interna 

e preparatória da licitação seja sempre 
formalizado por meio eletrônico. 

D) Como critério de desempate no processo 
licitatório, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos por empresas brasileiras e 
àqueles produzidos no Brasil.  

E) Um dos critérios de desempate previstos é a 
preferência para bens e serviços produzidos 

ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

 

 

QUESTÃO 31 – O pregão, instituído pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 como uma das formas 

de licitação teve como objetivo trazer 
objetividade, rapidez e eficiência na aquisição 

de bens e serviços classificados como comuns. 
Dentre as inovações trazidas por esta lei, está: 

 

A) A possibilidade de sua utilização para escolha 
de propostas de serviços técnicos 

especializados de notória especialização. 
B) A limitação à possibilidade de realização de 

pregão somente no formato eletrônico. 
C) A possibilidade de o leiloeiro negociar 

diretamente com o proponente para que seja 
obtido o melhor preço. 

D) A dispensa de fase interna e preparatória da 

licitação. 
E) Que a equipe de apoio deverá ser integrada 

por servidores ocupantes de cargo efetivo na 
administração pública, pertencentes ao 

quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 32 – Quanto à Lei de Improbidade 

Administrativa, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Aplica-se apenas aos servidores públicos 

integrantes da administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. 
B) Os agentes públicos de qualquer nível ou 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito 
representar à Polícia Federal para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. 
D) Constitui ato de improbidade o percebimento 

de vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza. 

E) Constitui ato de improbidade o recebimento 
de vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 
 

 

QUESTÃO 33 – Analise as assertivas abaixo 

considerando as lições doutrinárias e legais 
sobre os servidores públicos: 
 

I. O processo administrativo disciplinar é um 
instrumento utilizado pela administração 

pública apenas para apurar as infrações 
funcionais e aplicar penalidades aos 

servidores públicos detentores de cargos de 
provimento efetivo. 

II. A regra constitucional geral garante a 
estabilidade aos servidores públicos 

detentores de cargo de provimento efetivo 

e àqueles incluídos no artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.  

III. De acordo com as previsões da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o servidor estável, 

pela garantia constitucional, não poderá 
ser exonerado quando ultrapassado o 

limite prudencial de despesas com pessoal 
no serviço público. 

IV. É possível aplicar, subsidiariamente, à 

sindicância os princípios processuais do 
processo administrativo disciplinar. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 
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QUESTÃO 34 – De acordo com o que dispõe a 

Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como 

aos estrangeiros, na forma da lei. 
B) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

C) A administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de 

competência e jurisdição, precedência sobre 

os demais setores administrativos, na forma 
da lei. 

D) Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de 

empresa pública. 
E) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

publicarão anualmente os valores do subsídio 
e da remuneração dos cargos e empregos 

públicos. 

 

 

QUESTÃO 35 – A Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul estabeleceu a observância dos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade administrativa, da publicidade e da 

eficiência. Além de reproduzir os princípios da 
Constituição Federal de 1988, estabeleceu, 

expressamente, a observância dos princípios da 

__________ e da __________, entre outros, 
como orientação para a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes do 
Estado e dos municípios gaúchos. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) legitimidade – participação 

B) participação – subsidiariedade 
C) economicidade – reserva do possível 

D) legitimidade – proibição de retrocesso 
E) economicidade – obrigatoriedade do 

cumprimento dos contratos administrativos 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
QUESTÃO 36 – No que diz respeito aos 

princípios fundamentais previstos na 
Constituição Federal, assinale a alternativa 

correta. 

 
A) A soberania, caracterizada como poder 

político independente e supremo, é um dos 
fundamentos da República Federativa do 

Brasil. 
B) A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelo princípio da 
não intervenção que veda a concessão de 

asilo político.  

C) A erradicação das desigualdades regionais é 
considerada um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil.  
D) São considerados poderes harmônicos e 

dependentes entre si o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

E) A República Federativa do Brasil, quando se 
trata das suas relações internacionais, não é 

orientada pelo princípio da independência 

nacional.  

 

 
QUESTÃO 37 – Considerando o regime jurídico 

dos direitos e garantias individuais previstas na 
Constituição Federal, analise as seguintes 

assertivas: 
 

I. O sigilo das comunicações telefônicas é 

violável por ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer, para fins de 

investigação criminal ou instrução 
processual penal.  

II. A casa do indivíduo é violável, durante o 
dia, em caso de flagrante delito, desastre, 

ou para prestar socorro, ainda que sem o 
consentimento do morador.  

III. A intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas são invioláveis, 
assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua 
violação. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 38 – De acordo com os direitos de 

nacionalidade previstos na Constituição Federal, 
assinale a alternativa que indica cargos 

públicos privativos de brasileiro nato. 
 

A) Deputado Estadual e Senador da República. 

B) Ministro de Estado da Defesa e da Segurança 
Pública. 

C) Presidente da República e Deputado 
Estadual. 

D) Vice-Presidente da República e Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

E) Senador da República e Deputado Federal. 

 

 

QUESTÃO 39 – No que diz respeito aos direitos 
políticos, exclusivamente em relação ao que é 

previsto na Constituição Federal, analise as 
seguintes assertivas: 

 
I. É condição de elegibilidade do cargo de 

Deputado Estadual a idade mínima de 
trinta e cinco anos. 

II. É condição de elegibilidade do cargo de 

Deputado Estadual a nacionalidade 
brasileira. 

III. Para concorrer ao cargo de Governador de 
Estado, o Deputado Estadual deve 

renunciar ao mandato até seis meses antes 
do pleito. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 40 – Considerando as disposições 

atinentes à intervenção dos Estados nos 
Municípios previstas na Constituição Federal, 

analise as seguintes assertivas: 
 

I. É cabível intervenção dos Estados nos 

Municípios quando não tiver sido aplicado o 
mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino 
e nas ações e serviços públicos de saúde. 

II. A intervenção dos Estados nos Municípios 
para assegurar a observância de princípios 

indicados na Constituição Estadual 
depende de provimento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, de representação do 

Procurador-Geral de Justiça. 
III. O decreto de intervenção estadual será 

submetido à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e 

quatro horas e, se esta não estiver 
funcionando, far-se-á convocação 

extraordinária no mesmo prazo de vinte e 
quatro horas. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 41 – Acerca da organização político-

administrativa da República Federativa do 
Brasil e da participação da Assembleia 

Legislativa Estadual, a criação, incorporação, 
fusão ou desmembramento de Municípios far-

se-ão por lei estadual  

 
A) dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei. 

B) obedecidos os requisitos previstos em Lei 

Complementar estadual, e dependerão de 
consulta prévia, mediante referendo, às 

populações diretamente interessadas. 
C) obedecidos os requisitos previstos em Lei 

Complementar estadual, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, 

observada a continuidade e a unidade 
histórico-cultural do ambiente urbano 

atingido. 

D) dentro do período determinado por Lei 
Complementar estadual, e deverão observar 

apenas a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano atingido. 

E) dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de 

consulta prévia, mediante referendo, às 
populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei. 
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QUESTÃO 42 – Para a Constituição Federal, “a 

administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência” (Art. 37). 

Além disso: 
 

I. Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

II. É vedada a reserva de percentuais de 
cargos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência segundo critérios próprios de 

admissão.  
III. Sem prejuízo de outras sanções, os atos de 

improbidade administrativa importarão em 
cassação dos direitos políticos do agente 

envolvido.  
IV. O servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo estadual, ficará afastado 

de seu cargo, emprego ou função. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas II. 

B) Apenas I e III. 
C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e III. 
E) Apenas I, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 43 – Considerando as competências 

constitucionais do Poder Legislativo, assinale a 
alternativa que indica competência privativa da 

Câmara dos Deputados. 
 

A) Suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

B) Processar e julgar o Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, bem como 

os Ministros de Estado e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos 

crimes da mesma natureza conexos com 
aqueles. 

C) Aprovar previamente, por voto secreto, após 
arguição em sessão secreta, a escolha dos 

chefes de missão diplomática de caráter 

permanente. 
D) Julgar anualmente as contas prestadas pelo 

Presidente da República e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos de 

governo. 
E) Proceder à tomada de contas do Presidente 

da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias 

após a abertura da sessão legislativa. 

QUESTÃO 44 – Acerca do processo legislativo 

previsto na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) A discussão e votação dos projetos de lei de 
iniciativa do Presidente da República, do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores terão início no Senado Federal.  

B) A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de 

projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 

por cento do eleitorado nacional, distribuído 
pelo menos por cinco Estados, com não 

menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

C) Será admitido aumento da despesa nos 
projetos sobre organização dos serviços 

administrativos da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, dos Tribunais Federais e 

do Ministério Público. 

D) O projeto de lei ordinária será discutido e 
votado em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovado se obtiver, em ambos, três quintos 

dos votos dos respectivos membros. 
E) Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá elaborar leis 
delegadas, mediante prévia autorização e 

delegação do Congresso Nacional, de 

matéria reservada à lei complementar. 
 

 

QUESTÃO 45 – Acerca da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária exercida pelos 

Tribunais de Contas e prevista na Constituição 
Federal, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Os Tribunais de Contas Estaduais serão 
integrados por sete Conselheiros.  

II. Os Tribunais de Contas são órgãos 
independentes e autônomos, incluídos 

dentre as funções essenciais à Justiça, com 

a finalidade de exercer a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos demais 
Poderes. 

III. As decisões do Tribunal de Contas de que 
resulte imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo judicial. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
QUESTÃO 46 – Conforme dispõe a Lei 

Complementar nº 10.098/1994 que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis 

do estado do Rio Grande do Sul, a forma de 

provimento em cargo público Reversão ocorre 
quando o servidor: 

 
A) Retorna à atividade, quando invalidada a sua 

demissão. 
B) Retorna à atividade, caso o servidor 

sucessor da vaga não tenha passado no 
estágio probatório.  

C) Retorna à atividade após aposentadoria por 

invalidez, quando verificada, por junta 
médica oficial, a insubsistência dos motivos 

determinantes da aposentadoria. 
D) Retorna à atividade após limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física. 
E) Investe em cargo de atribuições mais 

compatíveis com a sua vocação ou com as 
limitações que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental. 

 

 

QUESTÃO 47 – De acordo com a Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, assinale a alternativa INCORRETA em 
relação ao controle interno na Administração 

Pública. 
 

A) Uma das finalidades dos sistemas de 

controle interno é o apoio ao controle 
externo no exercício da sua missão 

institucional.  
B) Somente os Poderes Legislativo e Executivo 

devem manter instrumentos de controle 
interno.  

C) Dentre as finalidades dos sistemas de 
controle interno estão a comprovação da 

legalidade e a avaliação dos resultados, 

quanto à eficácia e à eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da 

aplicação de recursos públicos por entidades 
privadas. 

D) Uma das finalidades dos sistemas de 
controle interno consiste em avaliar o 

cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual (PPA). 

E) Dentre as finalidades do controle interno 

estadual, está o exercício do controle das 
operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres do Estado. 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 48 – De acordo com a lei nº 

8.666/1993, o processo licitatório pode ser 
implementado por meio de diferentes 

modalidades. Nesse sentido, analise as 
assertivas abaixo: 

 

I. A modalidade de licitação Concurso é 
utilizada para escolha de trabalhos 

técnicos, científicos ou artísticos, sendo a 
participação no processo restrita aos 

interessados previamente cadastrados. 
II. Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 

III. Para Compras e Serviços que não forem de 
obras ou serviços de engenharia, no valor 

estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), a administração pública somente 

poderá adotar a modalidade licitatória 
Concorrência. 

IV. A modalidade de licitação Convite poderá 

ser utilizada para compras e serviços no 
valor estimado de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), quando não se tratar de 
obras ou serviços de engenharia. 

  
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 
D) Apenas II e IV. 

E) Apenas I, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 49 – Segundo a Lei nº 10.520/2002, 

para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade 

de pregão. Em relação a essa modalidade de 

licitação, assinale a alternativa correta. 
 

A) O pregão poderá ser realizado 
exclusivamente para a aquisição de bens e 

serviços comuns. 
B) O valor estimado nas aquisições por meio de 

pregões será de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais). 

C) A definição do objeto deve ser precisa a fim 

de que se limite a competição. 
D) A equipe de apoio, designada pela 

autoridade competente, definirá o objeto do 
certame e as exigências de habilitação.  

E) O prazo de validade das propostas será de 
até 30 (trinta) dias úteis. 
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QUESTÃO 50 – De acordo com a Lei                      

nº 8.666/1993, quando da contratação de bens 
e serviços por meio de processo licitatório, será 

assegurada preferência, quando da igualdade 
de condições como critério(s) sucessivo(s) de 

desempate, aos bens e serviços: 

 
I. Produzidos no País. 

II. Produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 
III. Produzidos ou prestados por empresas que 

possuam atestado de competência técnica 
e gerencial. 

IV. Produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II e III.  
C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV.  
E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 51 – Segundo a Lei nº 8.666/1993, 
é dispensável a licitação nas seguintes 

hipóteses, EXCETO para: 

 
A) A aquisição ou restauração de obras de arte 

e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou 

inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade. 

B) A aquisição de bens ou serviços nos termos 
de acordo internacional específico aprovado 

pelo Congresso Nacional, quando as 

condições ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Público. 

C) A impressão dos diários oficiais por órgãos 
ou entidades que integrem a Administração 

Pública, criados para esse fim específico. 
D) O fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no País, que 
envolvam, cumulativamente, alta 

complexidade tecnológica e defesa nacional, 

mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade 

máxima do órgão. 
E) A aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo. 
 

 

QUESTÃO 52 – De acordo com a Lei 

Complementar nº 10.098/1994, que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis 

do estado do Rio Grande do Sul, são requisitos 
para ingresso no serviço público, EXCETO: 

 

A) Ser brasileiro nato.  
B) Ter idade mínima de dezoito anos. 

C) Estar quite com as obrigações eleitorais e 
militares. 

D) Possuir aptidão física. 
E) Estar em gozo dos direitos políticos. 

 

 

QUESTÃO 53 – De acordo com a Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil de 
1988 (Art. 165), analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas em 
relação ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei 
Orçamentária Anual (LOA).  

 
(  ) O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) serão estabelecidos por Leis 
de Iniciativa do Poder Executivo. 

(  ) O Poder Legislativo publicará, até trinta 
dias após o encerramento de cada 

bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

(  ) A LOA compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública 

federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei de diretrizes 

orçamentárias, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

(  ) A lei que instituir o PPA estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 
  

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – F – F – V. 
D) V – V – F – F. 

E) F – V – V – F. 
 

 
 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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QUESTÃO 54 – De acordo com a Lei 

Complementar     nº 10.098/1994, que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis 

do Estado do Rio Grande do Sul, são deveres 
dos servidores públicos estaduais: 

 

I. Ser leal às instituições que servir. 
II. Atender com presteza. 

III. Manter espírito de cooperação com os 
colegas de trabalho. 

IV. Providenciar para que esteja sempre em 
dia no seu assentamento individual, seu 

endereço residencial e sua declaração de 
família. 

 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas III e IV. 
D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 55 – Em relação às penalidades 
previstas na Lei Complementar nº 

10.098/1994, que dispõe sobre o estatuto dos 
servidores públicos civis do Estado do Rio 

Grande do Sul, analise as assertivas abaixo e 
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 
(  ) A penalidade de suspensão não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias. 

(  ) Quando houver conveniência para o 
serviço, a pena de suspensão poderá ser 

convertida em multa de 50% (cinquenta 
por cento) por dia de remuneração, 

devendo o servidor permanecer em 
exercício durante o cumprimento da pena. 

(  ) O servidor somente poderá ser advertido 
em particular e por escrito. 

(  ) Para a aplicação das penas disciplinares 

são competentes os titulares de órgãos em 
nível de supervisão e coordenação, até 

suspensão por 5 (cinco) dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – V – V.  

B) V – V – F – V. 

C) F – V – F – F. 
D) V – F – V – F.  

E) F – F – V – F. 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 56 – A Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul (AGERGS) possui natureza 

_________, fazendo parte da administração 
_________ do Estado do Rio Grande do Sul 

sendo de direito _________ a sua 

personalidade jurídica. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 
A) autárquica – indireta – público 

B) autárquica – direta – privado 
C) fundacional – indireta – público 

D) fundacional – direta – privado 

E) autárquica – indireta – privado 

 

 
QUESTÃO 57 – Em relação aos órgãos de 

controle na administração pública, analise as 
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 
 

(  ) A Contadoria e Auditoria Geral do Estado 

(CAGE) é responsável pelo controle interno 
do Estado e integra a estrutura da 

Secretaria de Modernização Administrativa 
e dos Recursos Humanos do Estado do Rio 

Grande Sul. 
(  ) Os sistemas de controle interno têm como 

uma das suas finalidades comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados quanto à 

eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial da 
Administração Pública. 

(  ) O controle externo, a cargo da Assembleia 
Legislativa, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE – RS). 

(  ) Não é competência do TCE – RS a avaliação 
da eficácia dos sistemas de controle interno 

dos órgãos e entidades por ele fiscalizados. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F.  
B) V – F – F – V. 

C) F – V – F – V.  
D) F – F – V – V.  

E) F – V – V – F. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

462_NM_ADM_PÚB_08_23/3/201816:12:07 

 
TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

QUESTÃO 58 – Dentre as despesas elencadas 

a seguir, assinale aquela que deve estar 
acompanhada de justificativa do Ordenador de 

Despesa quando da realização através de 
adiantamento nos termos da Lei nº 

10.282/1994. 

 
A) Inscrição em cursos ou congressos em que o 

prévio pagamento seja condição para a sua 
aceitação. 

B) Transporte de pessoal. 
C) Combustíveis e lubrificantes. 

D) Urgentes, que não comportem delonga 
quanto ao pagamento, sob pena de causar 

prejuízo ao erário ou perturbar o 

atendimento dos serviços públicos. 
E) Serviços de presos e internados. 

 

 

QUESTÃO 59 – De acordo com a Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, em relação aos Estados Federados, 
analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 
(  ) Será de quatro anos o mandato dos 

Deputados Estaduais. 
(  ) O subsídio dos Deputados Estaduais será 

fixado por lei de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

(  ) Compete às Assembleias Legislativas 
disporem sobre seu regimento interno. 

(  ) O subsídio do Governador será fixado por 

lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) F – V – F – V.  

B) V – F – V – V.  
C) V – F – F – V.  

D) V – F – V – F. 
E) F – V – V – F.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

QUESTÃO 60 – Considerando o disposto na 

Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil de 1988, em relação à Administração 

Pública brasileira, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) O prazo de validade do concurso público será 
de, no mínimo, um ano, prorrogável uma 

única vez por igual período.  
B) É reservado o percentual mínimo de 2% (2 

por cento) dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência. 

C) As funções de confiança destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

D) Ainda que haja compatibilidade de horários, 
é vedada a acumulação de dois cargos 

públicos de professor. 
E) O teto remuneratório dos servidores públicos 

do Poder Legislativo Estadual não poderá 
exceder o subsídio mensal do Governador do 

Estado. 
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REDAÇÃO 

 
Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 25 (vinte e 

cinco) linhas e máxima de 30 (trinta), expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça 

de criar um título. 
 

Importante: 
1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 
2. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha 

definitiva que está devidamente identificada. 
3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 
5. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitado NÃO serão considerados. 
6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a 
prova de Língua Portuguesa. 

 
 

TEMA – A produtividade do mundo do trabalho 

 
O texto que compõe a prova de Língua Portuguesa faz algumas considerações acerca de 

crescimento e produtividade, trazendo dados interessantes sobre o assunto, discorrendo sobre como 
esses aspectos se manifestam ou se manifestaram em alguns países, fazendo referência, inclusive, 

ao Brasil. 
Pensando neste termo – PRODUTIVIDADE –, queremos que você reflita sobre ele, buscando 

demonstrar os aspectos que contribuem para o crescimento da produtividade no mundo 
profissional, e, ao mesmo tempo, de que maneira a cobrança cotidiana disso pode 

comprometer a saúde física e mental do trabalhador. 
Lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a 

norma culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes.  
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

Título: 
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