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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Em relação aos cuidados que se deve ter com o 

emprego dos pronomes de tratamento, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) O possessivo Vossa é usado para compor o pronome 

de tratamento, quando se fala diretamente com a 

pessoa ou se escreve diretamente a ela. 

B) O possessivo Sua é utilizado para se referir “a uma 

pessoa ausente do contexto de fala, ou quando se 

menciona uma autoridade no texto oral ou escrito, 

dirigido a outrem”. 

C) Ao usar o pronome de tratamento, os verbos são 

flexionados na segunda pessoa (do singular ou 

plural). 

D) A concordância de gênero é feita com base no sexo 

da pessoa a quem é dirigido o texto. 

 

12) Para a elaboração da Ata devem ser observadas 

algumas recomendações. Acerca disso, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) A redação da ata deve ser feita em linguagem 

objetiva e os números e os valores devem ser 

escritos por extenso. 

B) Ao narrar o que se passou na reunião, o redator deve 

utilizar o tempo verbal pretérito imperfeito do 

subjuntivo. 

C) As palavras podem ser abreviadas. 

D) Por ser um documento, que possui valor jurídico, a 

ata deve ser lavrada (registrada), de modo que possa 

ser acrescentado ou modificado, posteriormente. 

 

13) Em relação à Despesa Obrigatória de Caráter 

Continuado, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Considera-se obrigatória de caráter continuado a 

despesa de capital derivada de lei, medida provisória 

ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 

a obrigação legal de sua execução por um período 

superior a dois exercícios. 

B) Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que 

trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 

prevista no inciso I do art. 16 da Lei complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000, e demonstrar a origem 

dos recursos para seu custeio. 

C) Considera-se aumento permanente de receita o 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.         

D) Considera-se aumento de despesa a prorrogação 

daquela criada por prazo determinado. 

 

 

 

 

14) Em relação aos impostos municipais, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) O imposto sobre propriedade predial e territorial 

urbana poderá ser progressivo em razão do valor do 

imóvel. 

B) O imposto sobre propriedade predial e territorial 

urbana poderá ter alíquotas diferentes de acordo com 

a localização e o uso do imóvel.   

C) O imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 

a sua aquisição não incide sobre a transmissão de 

bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 

pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre 

a transmissão de bens ou direitos decorrente de 

fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda 

desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil. 

D) Cabe à lei ordinária fixar as suas alíquotas máximas 

e mínimas excluir da sua incidência exportações de 

serviços para o exterior; regular a forma e as 

condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados do imposto 

sobre serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar. 

 

15) A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade. Assinale a alternativa cuja 

afirmativa não é direito relacionado à seguridade 

social:  

 

A) Educação. 

B) Saúde. 

C) Previdência.  

D) Assistência social.  

 

16) Considerando o Windows 7, tem-se os atalhos de 

teclado usados com a Calculadora. Com a 

calculadora aberta, ao utilizar Alt+1 alterna-se para o 

modo: 
 

A) Padrão 

B) Científico 

C) Programador 

D) Estatística 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 6  

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

17) A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece 

normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Acerca 

dessa lei, assinale a alternativa correta, em relação a 

seus princípios: 
 

A) Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos 

da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista, exceto 

as entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

B) As obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, concessões, permissões e 

locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, não serão 

necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

C) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura. 

D) O procedimento licitatório previsto nesta lei 

caracteriza ato administrativo informal, seja ele 

praticado em qualquer esfera da Administração 

Pública. 

 

18) O administrado tem direitos, perante a 

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam 

assegurados. Acerca deles, assinale a assertiva 

incorreta: 
 

A) Ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de seus 

direitos e o cumprimento de suas obrigações. 

B) Ter ciência da tramitação dos processos 

administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 

documentos neles contidos e conhecer as decisões 

proferidas. 

C) Formular alegações e apresentar documentos antes 

da decisão, os quais serão objeto de consideração 

pelo órgão competente. 

D) Fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado, 

sem exceção. 

 

19) De acordo com as normas de redação oficial, no 

fecho de comunicações encaminhadas para 

autoridades superiores, inclusive o Presidente da 

República, deverá ser utilizada a seguinte expressão: 
 

A) “Atenciosamente” 

B) “Respeitosamente” 

C) “Extraordinariamente” 

D) “Encarecidamente” 

20) Dentro do campo da Ética Profissional, há deveres 

fundamentais a serem cumpridos pelo servidor 

público. Acerca desse assunto, assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Ser probo, reto, leal e injusto, demonstrando toda a 

integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 

quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 

menos vantajosa para o bem comum. 

B) Sempre que puder retardar qualquer prestação de 

contas, condição essencial da gestão dos bens, 

direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 

C) Não se abster, de forma absoluta, de exercer sua 

função, poder ou autoridade com finalidade estranha 

ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer 

violação expressa à lei. 

D) Ter consciência de que seu trabalho é regido por 

princípios éticos que se materializam na adequada 

prestação dos serviços públicos. 

 

21) Sobre o editor de texto Word 2010, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) No Word 2010, é possível aplicar efeitos de tema ou 

outros preenchimentos de tema a formas. Os outros 

preenchimentos de tema disponíveis são os planos 

de fundo de slides do PowerPoint do seu tema, 

facilitando a coordenação de todos os documentos 

do Office 2010. 

B) O Word 2010 também inclui diversos modelos novos 

com design profissional que são coordenados com os 

temas do Office. 

C) Além dos 40 temas internos disponíveis na galeria 

margens, é possível encontrar na categoria 

Office.com nessa galeria e conferir frequentemente, 

bastando selecionar para os temas aparecerem 

automaticamente quando ficarem disponíveis. 

D) No Word 2010 é possível misturar e combinar 

elementos do tema para criar uma aparência 

personalizada. Para tanto, é necessário selecionar 

cores, fontes e efeitos de formatação de tema 

separados nas respectivas galerias na guia Layout 

da Página, no grupo Temas. Em seguida, será 

necessário usar a opção Salvar Tema Atual na parte 

inferior da galeria Temas para salvar as seleções 

como um tema personalizado que o usuário pode 

aplicar ao conteúdo no Word, PowerPoint, Excel, 

Outlook e até mesmo no Microsoft Access 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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22) Acerca dos tipos de redações oficiais, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. O aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 

Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao 

passo que o ofício é expedido para e pelas demais 

autoridades. 

II. O aviso e o ofício seguem o modelo do padrão ofício, 

com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário. 

III. O memorando é a modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo órgão, que 

podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 

nível diferente.  

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

23) De acordo com a Constituição Federal de 1988, entre 

outros itens, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 

A) Manter com representantes de igrejas relações de 

dependência ou aliança, mesmo que sob 

colaboração de interesse público. 

B) Recusar fé aos documentos públicos. 

C) Criar distinções entre brasileiros e estrangeiros. 

D) Repassar a entes políticos parcela de sua receita 

oriunda de impostos. 

 

24) Acerca das competências constitucionalmente 

atribuídas aos entes, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. É competência exclusiva da União exercer a 

classificação, para efeito indicativo, de diversões 

públicas e de programas de rádio e televisão. 

II. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos. 

III. A competência da União para legislar sobre normas 

gerais exclui a competência suplementar dos 

Estados. 

 

A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 

25) Carlos, servidor público do Poder Executivo do 

Município de Carlota, foi eleito vereador desta 

cidade. Sabe-se que os cargos não possuem 

compatibilidade de horários. Nesse caso, é correto 

afirmar que: 

 

A) Carlos será afastado do mandado eletivo, podendo 

escolher entre a remuneração do cargo efetivo ou do 

cargo de vereador. 

B) Carlos será afastado do seu cargo efetivo, podendo 

escolher entre a remuneração do cargo efetivo ou do 

cargo de vereador. 

C) Carlos será afastado do seu cargo efetivo, 

percebendo as vantagens de seu cargo efetivo, sem 

prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

D) Carlos acumulará ambos os cargos, percebendo as 

vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

 

26) Sobre os impostos municipais de acordo com a 

Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana poderá ter alíquotas diferentes de acordo 

com a localização e o uso do imóvel. 

B) Cabe à Lei Complementar excluir da incidência do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza as 

exportações de serviços para o exterior. 

C) O Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.  

D) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis não 

incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital. 

 

27)  De acordo com a Lei das Licitações, o orçamento 

detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados, deverá estar disposto no (a): 

 

A) Carta-Convite 

B) Projeto Executivo 

C) Edital de Convocação 

D) Projeto Básico 

 

28)  A restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico mediante contrato firmado pela 

Administração Pública deverá ser precedida de 

procedimento de: 

 

A) Licitação, na modalidade concorrência. 

B) Licitação, preferencialmente na modalidade 

concurso. 

C) Licitação Inexigível 

D) Licitação Dispensada 
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29)  Acerca dos atributos dos atos administrativos, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) A presunção de legitimidade, atributo absoluto, 

significa que os fatos alegados pela Administração 

realmente existem, ocorreram e são verdadeiros. 

B) Na Administração Pública, a autoexecutoriedade 

existe em todos os atos administrativos. 

C) A imperatividade decorre do poder disciplinar do 

Estado e não está presente em todos os atos 

administrativos. 

D) O atributo da tipicidade representa uma garantia ao 

administrado, pois impede que a administração 

pratique um ato sem prévia previsão legal. 

 

30) A convocação é um ato administrativo dirigido a 

muitas pessoas para que estas se reúnam em 

determinado lugar e deliberem sobre a pauta dessa 

reunião. Ela possui o título “EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO”, ou simplesmente 

“CONVOCAÇÃO”, e um parágrafo, que não contém: 

 

A) A lista dos assuntos a serem tratados na reunião. 

B) O(s) cargo(s) daquele(s) que assina(m) a 

convocação, seguido do verbo convocar na 2ª 

pessoa do singular (ou do plural). 

C) A indicação dos que estão sendo convocados e o 

tipo de reunião (ordinária, extraordinária, geral, entre 

outras). 

D) A data, o horário e o local da reunião. 

 

31) Em relação às certidões, assinale a alternativa 

correta: 

 

A) A certidão é uma correspondência, através da qual 

dá testemunho de um fato; é declaração legal, de fim 

comprobatório, não, necessariamente, baseada em 

registros públicos. 

B) A certidão de inteiro teor: reproduz, integral e 

fielmente, todo o documento; em breve relatório ou 

reconto: resume os dados ou pontos indicados pelo 

requerente e confirma o que está escrito no original; 

parcial: transcreve apenas uma parte do ato, ou 

documento; e negativa: afirma existir o fato ou o ato 

que se quer conhecer, e é objeto do requerimento. 

C) Deve ser escrita em linhas corridas, sem emendas ou 

rasuras, deve conter alíneas; e os números não são 

obrigatoriamente escritos por extenso. 

D) No que toca a seu título, escreve-se CERTIDÃO com 

todas as letras maiúsculas. As Certidões podem ser 

numeradas; neste caso, o número ficará à direita do 

título, seguido de uma barra inclinada e dos dois 

últimos algarismos do ano em que foi escrita. 

 

 

 

32) O Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 

Em relação a esse tema, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Ao Poder Público, cabe preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas e preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético. 

B) As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados. 

C) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-

se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

D) As usinas que operem com reator nuclear deverão 

ter sua localização definida em lei estadual, sem o 

que não poderão ser instaladas. 

 

33) De acordo com a Lei n° 9.784, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, a Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. E nos 

processos administrativos serão observados alguns 

os critérios. Julgue os itens e assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Objetividade no atendimento do interesse público, 

vedada a promoção pessoal de agentes ou 

autoridades. 

B) Adequação entre meios e fins, podendo haver a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público. 

C) Cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 

previstas em lei. 

D) Interpretação da norma administrativa da forma que 

melhor garanta o atendimento do fim público a que 

se dirige, não sendo vedada aplicação retroativa de 

nova interpretação. 
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34) A fase do ciclo arquivístico caracterizada por 

consultas ocasionais a documentos, os quais 

aguardam o término de seu prazo precaucional, é 

denominada: 

 

A) Corrente 

B) Intermediária 

C) Permanente 

D) Transitória 

 

35) Da anulação, da revogação e da convalidação dos 

atos processuais, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

B) O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis 

para os destinatários decai em três anos, contados 

da data em que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé. 

C) No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 

decadência contar-se-á da percepção do primeiro 

pagamento, considerando-se exercício do direito de 

anular qualquer medida de autoridade administrativa 

que importe impugnação à validade do ato. 

D) Em decisão na qual se evidencie não acarretarem 

lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 

os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão 

ser convalidados pela própria Administração. 

  

36) De acordo com a Lei n° 8.666, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, 

poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 

ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento 

de bens a eles necessários: 

 

A) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica. 

B) A 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. 

C) O servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

D) O autor do projeto ou da empresa, isoladamente ou 

em consórcio, na licitação de obra ou serviço, ou na 

execução, como consultor ou técnico, nas funções de 

fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da Administração 

interessada. 

 

37) Em relação à Recondução da Dívida aos Limites, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 

ultrapassar o respectivo limite ao final de um 

trimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término 

dos três subsequentes, reduzindo o excedente em 

pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no 

primeiro. 

B) Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e 

enquanto perdurar o excesso, o ente poder receber 

transferências voluntárias da União ou do Estado. 

C) O Ministério da Fazenda divulgará, bimestralmente, a 

relação dos entes que tenham ultrapassado os 

limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

D) As normas contidas que dizem respeito à 

Recondução da Dívida aos Limites serão observadas 

nos casos de descumprimento dos limites da dívida 

mobiliária e das operações de crédito internas e 

externas. 
 

38) A escrituração das contas públicas NÃO observará: 
 

A) A disponibilidade de caixa constará de registro 

próprio, de modo que os recursos vinculados a 

órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada. 

B) A despesa e a assunção de compromisso serão 

registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, 

em caráter complementar, o resultado dos fluxos 

financeiros pelo regime de competência. 

C) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada 

e conjuntamente, as transações e operações de cada 

órgão, fundo ou entidade da administração direta, 

autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 

dependente. 

D) As receitas e despesas previdenciárias serão 

apresentadas em demonstrativos financeiros e 

orçamentários específicos. 
 

39) A respeito das principais características dos 

elementos dos atos administrativos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A) Exercício facultativo para órgãos e agentes públicos. 

B) Intransferível, sendo a delegação permitida, que pela 

lei não transfere a competência, mas sim a execução 

temporária do ato. 

C) Imodificável pela vontade do agente. 

D) Imprescritível, já que o não exercício da competência 

não gera a sua extinção. 
 

40) Considerando o Microsoft Excel 2010, para voltar 

para a primeira linha da coluna atual é necessário 

combinar as teclas: 
 

A) Ctrl + ↑ 

B) Ctrl + ← 

C) Shift + ← 

D) Shift + ↑ 


