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Ç LÍNGUA PORTUGUESA )

Texto para responder às questões de 01 a 15.

As aventuras de Pi
(Fragmento)

A história do meu nome não acaba com ele. 
Quando alguém se chama Bob, ninguém lhe 
pergunta “Como é que se escreve?”. Não é o que 
acontece com Piscine Molitor Patel.

Alguns achavam que era P. Singh; deduziam 
que eu fosse *sique e ficavam se perguntando por 
que não estaria usando um turbante.

Na época da faculdade, fui uma vez a Montreal 
com uns amigos. Certa noite, eu é que tive de pedir as 
pizzas.

Já não aguentava mais aquela gente que 
falava francês cair na gargalhada ao ouvir o meu 
nome, portanto, quando o sujeito ao telefone 
perguntou “O seu nome, por favor?”, respondi “Sou 
quem sou”. Meia hora mais tarde, chegaram duas 
pizzas para um tal de “Soul Ken Soul...

É verdade que as pessoas que conhecemos 
podem nos modificar, e, às vezes, de uma forma tão 
profunda que, depois disso, não somos mais os 
mesmos, nem com relação ao nosso nome. O 
apóstolo Simão que passa a se chamar Pedro; 
Mateus, também chamado Levi; Nataniel que é 
também Bartolomeu; Judas, não o Iscariotes, que 
assumiu o nome de Tadeu; Simeão que ficou 
conhecido como o negro; Saulo que passou a ser 
Paulo.

O meu soldado romano estava parado no pátio 
da escola, uma manhã, quando eu tinha doze anos. 
Eu tinha acabado de chegar. Ele me viu e um lampejo 
de gênio do mal se acendeu na sua mente estúpida. 
Erguendo o braço, apontou para mim e, aos berros, 
gritou meu nome acentuando a primeira sílaba em 
vez da segunda, como na palavra francesa:

-Olha aí o Piscine Patel!
Resultado: o que se ouviu foi pissing, 

“mijando” em inglês, a língua que todos falávamos ali.
Num segundo, todo mundo estava rindo. 

Fiquei para trás quando fizemos fila para ir para a 
sala. Fui o último a entrar, envergando a minha coroa 
de espinhos.

[,..]0 meu plano era melhor que isso.
Resolvi botá-lo em prática já no meu primeiro 

dia de colégio, e na primeira aula. Ali na sala, havia 
outros ex-alunos do St. Joseph. A aula começou 
como todas elas começam: pela apresentação, 
íamos dizendo o nosso nome do nosso lugar, 
seguindo a ordem das carteiras em que estávamos 
sentados.

[...]
Tinha chegado a minha vez [...] Medina, me 

aguarde...
Levantei do meu lugar e fui direto ao

quadro-negro. Antes que o professor pudesse dizer 
uma palavra que fosse, peguei um giz e fui dizendo, 
enquanto escrevia:

O meu nome é Piscine Molitor Patel 
conhecido como (sublinhei duas vezes as duas 
primeiras letras do meu nome) Pi Patel.

Só por precaução, acrescentei tt =3,14 e tracei 
um grande círculo que, depois, dividi em dois com a 
linha de diâmetro, para evocar a lição mais elementar 
da geometria.

O silêncio foi total. O professor ficou olhando 
para o quadro. Eu prendi a respiração. Então, ele 
disse:

-Tudo bem, Pi. Pode ir se sentar. Da próxima 
vez, peça permissão para sair da sua carteira.
-Sim, senhor.
MARTEL, Yann. As aventuras de Pi. Extraído do site: 
www.maismac.net/yannmartel_-_as_aventuras_de_pi.pdf.

*Sique: que ou quem segue o siquismo (religião 
monoteísta da índia).

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. Pi Patel narra, em primeira pessoa, um episódio 
de sua vida, imprimindo suas impressões e 
sensações sobre o fato ocorrido.

II. Piscine faz analogia com personagens da Bíblia 
para descrever sua religiosidade e sua fé nas 
coisas da vida.

III. Piscine compara sua situação à troca de nomes 
de figuras bíblicas e à crucificação de Jesus.

Está correto apenas o que se afirma em:

A)

B) | e II.

C) I e III.

D) II e III.

E) II.

http://www.maismac.net/yannmartel_-_as_aventuras_de_pi.pdf


(Questão 02 )-

Sobre os elementos destacados do fragmento “A 
história do meu nome não acaba com ele.”, leia as 
afirmativas.

I. MEU é um pronome adjetivo possessivo.
II. A palavra COM é uma preposição com valor de 

causa.
III. NÃO, no contexto, é um substantivo.
IV. ELE é um pronome pessoal oblíquo.

Está correto o que se afirma apenas em:

I, I e IV. 

e III.

A)

B)

C) I.

D) -  ..

E) l . l l e lV

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

No trecho “Não é o QUE acontece com Piscine Molitor 
Patel.” (§ 1), a palavra destacada refere-se a:

A) Piscme.

B) historia.

C) Bob.

D) alguém.

E) o.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Do ponto de vista da norma culta, o segmento 
destacado em “QUANDO alguém se chama Bob, 
ninguém lhe pergunta “Como é que se escreve?” 
possui valor de:

A) f-ialioade.

B) proporção.

C) tempo.

D) conformidade.

E) concessão.

(Questão 05 )-

Pode-se reescrever o segmento “Já não aguentava 
mais AQUELA GENTE", substituindo o trecho 
destacado por um pronome oblíquo, sem deixar de 
respeitar as normas de colocação e uso do pronome 
e mantendo o sentido original, por:

A) Já nao lhe aguentava mais.

B) Já nao aguentava-lhe mais.

C) Já nao aguentava-a mais.

D) „á nao se aguentava mais.

E) Já nao a aguentava mais.

(Questão 06 )-

Bremond afirma que “Toda narrativa consiste em um
d is c u rs o  in te g ra n d o  um a s u c e s s ã o  de
acontecimentos de interesse humano na unidade de
uma mesma ação”.

Nessa perspectiva, leia as assertivas a seguir.

I. O narrador exerce papel fundamental para 
amarração e progressão da história.

II. No texto, Pi é um garoto que procura superar um 
grande desafio: a aceitação para seu nome 
bizarro.

III. Pi demonstra persistência, perspicácia e certa 
inteligência.

IV. O texto é uma narrativa que aponta apenas um 
estado de desequilíbrio do protagonista.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) l . l le l l l .

B) l . l l le lV .

C) | e II.

D) l l . l l le lV .

E) II e III.



“Na época da faculdade, fui uma vez a Montreal com 
uns amigos.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical e sintático, analise as afirmativas a seguir.

I. Há uma inadequação linguística: ausência de 
sinal indicativo de crase no A destacado em “A 
Montreal” .

II. UMA VEZ poderia ser substituído, sem 
comprometimento do sentido ou de sua correção

I inguística, por UMA OCASIÃO.
III. COM é uma c o n ju n çã o  s u b o rd in a tiv a  

conformativa.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) II.

B) II e III.

C) I e III.

D)

E) | e II.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

A oração destacada em “É verdade que as pessoas 
QUE CONHECEMOS podem nos modificar.” atribui 
ao fragmento ideia:

A) : : ■

B) predicativa.

C) conformativa.

D) restritiva.

E) concessiva.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

No trecho “Ele me viu e um LAMPEJO de gênio do 
mal se acendeu na sua mente ESTÚPIDA.", as 
palavras destacadas podem ser substituídas, sem 
prejuízo do sentido do texto, respectivamente, por:

A) mistério, desmedida.

B) fulgor, obtusa.

C) desejo, inaceitável.

D) brilho, delicada.

E) enigma, enfadonha.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto:

I. Na frase “Como é que SE escreve?.”, o termo 
destacado tem valor condicional.

II. A reescrita do segmento destacado em “Fiquei 
para trás quando fizemos fila para ir PARA A 
SALA.”, sem perda de seu sentido original, 
poderia ser À SALA.

III. Os dois elementos destacados em “É verdade 
QUE as pessoas QUE conhecemos podem nos 
m o d ifica r” pertencem  à m esma c lasse 
gramatical.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.

B) II e III.

C)

D) | e II.

E) II.

(Questão 11

Em “Tinha chegado a minha vez”, a flexão composta 
TINHA CHEGADO é uma forma verbal do modo 
indicativo, denominada:

A) pretérito mais-que-perfeito.

B) pretérito perfeito.

C) pretérito imperfeito.

D) futuro do pretérito.

E) futuro do presente.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

O termo destacado em “deduziam QUE eu fosse 
*sique.” , no contexto, é:

A) conjunção subordinativa integrante.

B) pronome relativo.

C) - - - -

D) conjunção subordinativa condicional.

E) particula expletiva.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------



A transposição da oração destacada em “O silêncio 
foi total. O professor ficou olhando para o quadro. EU 
PRENDI A RESPIRAÇÃO.” para a voz passiva 
analítica implicará:

A) transposição de A RESPIRAÇÃO para o sujeito .

B) a utilização de PROFESSOR como sujeito.

C) a utilização da forma verbal ~ORA PRENDIDA.

D) em que se use a forma verbal PRENDEU-SE

E) em que o agente da passiva seja QUADRO. 

(Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto:

I. Na frase “Ali na sala, havia outros EX-ALUNOS 
do St. Joseph.”, o termo destacado, pela nova 
ortografia, deveria ter sido escrito sem hífen: 
“EXALUNOS".

II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, 
o A destacado, no segmento “gritou meu nome 
acentuando Aprimeira sílaba em vez da segunda, 
como na palavra francesa”, deveria ser 
acentuado se estivesse no plural.

III. Na frase “dividi em dois com a linha de diâmetro, 
PARA evocar a lição mais elementar da 
geometria.”, a palavra destacada poderia ser 
substituída por A FIM DE, fazendo-se as 
modificações necessárias.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) II e III.

B) |. I

C) II.

D)

E) I.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

De acordo com os estudos de regência verbal e com o 
padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os 
verbos destacados em “Só por precaução, 
ACRESCENTEI tt =3,14 e TRACEI um grande círculo 
que, depois, dividi em dois com a linha de diâmetro, 
para EVOCAR a lição mais elementar da geometria.”.

I. As três formas verbais são nocionais e 
correspondem ao núcleo do predicado das 
orações a que pertencem.

II. A terceira forma destacada indica, basicamente, 
o estado das coisas.

III. O primeiro verbo é copulativo e não necessita de 
complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) II.

B) I e II.

C) I.

D) II e III.

E) I e III.

Ç ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Assinale a assertiva que indica o princípio explícito 
constitucional, trazido pela Emenda Constitucional n° 
19, de 1998, que norteia a Administração Pública.

A) Moralidade

B) Legalidade

C) Publicidade

D) hnoessoalida.de

E) Eficiência

(Questão 15



Acerca da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, assinale a assertiva correta.

A) : : . : ; n : ■
órgão ou autoridade responsável pelo processo e 
dos administrados que dele participem devem 
ser praticados no prazo de cinco dias, salvo 
motivo de força maior.

B) Inexistmdo competência legal especifica, o 
processo administrativo deverá ser iniciado 
perante a autoridade de maior grau hierárquico 
para decidir.

C) São admissíveis no processo administrativo, em 
casos excepcionais, as provas obtidas por meios 
ilícitos.

D) A competência é renunciável e se exerce pelos 
órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria.

E) É cabível a Administração a recusa imotivacia de 
recebimento de documentos, devendo o servidor 
orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas.

(Questão 17

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

Nos moldes da Lei n° 8.666/1993, é dispensável a
licitação:

A) nos casos de vença de títulos, na forma da 
legislação pertinente.

B) para contratação de profissional qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública.

C) nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem.

D) : : ■ ■
gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo.

E) . ■ . ■
entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública, quando móveis.

O servidor público que perceber vantagem 
econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza, incorrerá na 
prática de ato de improbidade administrativa que:

A) . 
sanção de perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral 
do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a 
dez anos, dentre outras.

B) .• ; ■ ’ ; ■ ■ ' ; . :•
ressarcimento integral do dano, perda dos bens 
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
se concorrer esta circunstância, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco 
a oito anos, dentre outras.

C)
sanção de ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, dentre outras.

D) : ■ . I . I ■ ' ■ ■
Pública, sujeito à sanção de ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco 
a oito anos, dentre outras.

E) : ■ . : . : ■ ■ ■ .
Pública, sujeito à sanção de ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de um a 
três anos, dentre outras.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Caso o funcionário público se aproprie de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou alheio, incorrerá na 
prática do crime de:

A) corrupção passiva.

B) advocacia administrativa.

C) peculato.

D) concussão.

E) condescendência criminosa.



c HISTORIA E GEOGRAFIA DE RONDONIA D
(Questão 21 )-

A colonização do interior brasileiro, em que se 
encontra o estado de Rondônia, ocorreu em 
diferentes etapas. Cândido Rondon, militar brasileiro, 
teve importância como poucos no processo de 
desbravamento. Uma das principais funções de 
Cândido Rondon no processo de colonização do 
oeste brasileiro foi:

A) construção de linhas telegráficas para melhorar a 
comunicação.

B) exterminar os índios que nao quisessem a 
colonização.

C) : ■■■. ' .  : . : . ; .• : n .m
Brasília ao norte do país.

D) promover o assentamento de trabalhadores 
rurais sem terras.

E) comandar as tropas do exercito á invasão dc 
território boliviano.

(Questão 22 )-

A construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi, entre 
outros fatores, uma repercussão do seguinte fato:

A) extermínio dos seringais e proibição a extraçao 
do látex.

B) conflito militar entre o Brasil e o Paraguai.

C) aumento significativo do plantio de soja e milho.

D) assinatura (lo Tratado de Petrópolis.

E) construção da rodovia BR 364.

(Questão 23 )-

Entre os tipos de clima e suas características, 
assinale a que melhor representa o estado de 
Rondônia, segundo dados oficiais do IBGE.

(Questão 24 )-

Rondônia, apesar de ser um estado novo, possui uma 
história rica em mudanças. Entre elas, estão as 
mudanças de nomes. Assinale a alternativa que 
apresenta a década em que ocorreu a transformação 
da denominação de Território Federal do Guaporé 
para Território Federal de Rondônia.

A) . ■

B) ■

C) ■ ■

D) ■ ■

E) .; ■

(Questão 25 )-

Entre as Unidades de Conservação da natureza a 
seguir, assinale a que se encontra no estado de 
Rondônia.

A) Reserva Extrativista Rio Cajarí

B) Reserva Biológica do Jaru

C) - '. . - -

D) Estação EccIógcadcJar:

E) Floresta Naconal da Mata Grande

C INFORMÁTICA BASICA D

(Questão 26 )-

Um usuário do Windows 7, em português, ao se 
posicionar em uma janela e utilizando teclas de 
atalho, digitou “Winkey+Seta para cima”. Isso 
significa que ele deseja:

A) fazer a janela tremer.

B) fixarjanela a direita.

A) Tmpical Brasil Cenrnal: temperado e úmido com 4 
a 7 meses secos, principalmente de dezembro a 
maio.

B) Equatorial: quente e seco comi 4 a 7 meses secos 
e médias superiores aos 35 graus em todos os 
meses.

C) Tmpical: quente e seco com médias supenores 
aos 35 graus em todos os meses.

D) Equatorial: cueníe e umioe comi médias 
superiores aos 18 graus em todos os meses.

E) Tmpical: quente e úmido sem a existência de mês 
seco e médias superiores aos 35 graus em todos 
os meses.

C) mmimizarajanela.

D) fixar a janela a esquerda.

E) maximizar a janela.



Um usuário da versão atual do Mozilla Thunderbird, 
posicionado na janela de Entrada, acessou o 
ícone A  • Nesse caso, a função acessada por ele 
foi:

A) construir nova mensagem.

B) exibir mensagens marcadas.

C) exibe somente mensagens de pessoas de 
catálogo de endereços.

D) exibir somente mensagens que contenham 
anexos.

E) apagar mensagens marcadas.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Para se alterar o layout de um slide no MS 
PowerPoint 2013, em português, o caminho guia/item 
a ser utilizado é:

A) lnserir->Forma-> Layout do Slide

B) ■ : - ■ -  . .

C) Revisão->Alterar Layout

D) Design-> Formatar Sl'de

E) Pagina Inicial -> Layout do Slide

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

No MS Word 2013, em português, ao se marcar uma 
palavra em um texto e teclar CTRL+K, acessa-se a 
função que:

A) apaga a primeira letra.

B) negrita a palavra.

C) insere um hiperlmk.

D) torna a palavra realçada.

E) copia o texto todo.

Considere a seguinte planilha construída no MS 
Excel 2013, em português, (no qual I é linha e c 
coluna):

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

I/C B C D
2 1 3 2
3 1 1 4
4 2 5 7

A execução da fórmula “=MODO (B2:D4)”, produz 
como resultado:

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 7

Ç RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO )

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

A negação da afirmação “Leonardo não é contador ou 
leciona na universidade” é:

A) Leonardo náo é contador e não leciona na 
universidade.

B) Leonardo é contador e leciona na universidade.

C) Leonardo contador e nao leciona na 
universidade.

D) Leonardo nao e contador e leciona na 
universidade.

E) Leonardo e contador ou leciona na universidade.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

O número de anagramas da palavra CONTADOR, 
que começam e terminam com consoantes é:

A) 10.440.

B) 1.200.

C) 14.400.

D) ■ . .

E) .



Um contador verificou que das 165 empresas que o 
seu escritório representa apresentam alguns 
impostos atrasados e registrou os dados na tabela a 
seguir:

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

Impostos Número de empresas
A 76
B 64
C 58

A e B 32
A e C 18
B eC 16

A, B eC X
outros 18

De acordo com a tabela anterior, o número de 
empresas com exatamente os três impostos (A, B e
C) em atraso é:
A) . ■ .

B) 5.

C) 25.

D) ■■ .

E) 15.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Vou ao cinema ou vou à academia. Vou à igreja ou 
não vou ao cinema. Vou à boate ou não vou a 
academia. Ora, não vou à boate, assim:

A) Vou á igreja e vou ao cinema.

B) Vou a academia e vou a igreja.

C) Vou a academia e nao vou a igreja.

D) Nao vou a boate e nao vou a igreja.

E) Nao vou a igreja e vou ao cinema.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Um contador vai de ônibus para o trabalho 
diariam ente, de segunda a sexta-feira e a 
probabilidade dele se atrasar é de 10% por dia.
Qual a probabilidade dele se atrasar exatamente três 
dias em uma mesma semana?

A) • '

B)

C) •

D)

E) .

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Sobre os princípios jurídicos que se aplicam ao
Direito Administrativo brasileiro, tem-se como correto
que o da:

A) Impessoalidade se configura pela aplicação de 
critérios subjetivos que vão permear a correta 
atuação do Estado, enquanto administrador dos 
interesses públicos.

B) i i"  ■ " C .. i -  ■■ ;
moral comum, pois a atuação da Administração 
Pública utiliza os mesmos princípios e valores 
morais no qual está mergulhada a sociedade.

tem a Administração Púbica de autorização 
judicial para levar a efeito suas decisões e 
executar o seus atos.

D) 1 • ; : '• ' : .. : 'i . i .. i .; i : •
Estado quanto ao fiel atendimento dos interesses 
públicos primários.

E) • . : ■ ■ ■ : : ' .
Administração Pública de fundamentar todas as 
suas condutas, conforme atenda ao interesse 
público.

Ç DIREITO ADMINISTRATIVO )

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Sobre a Administração Pública brasileira, pode-se 
afirmar corretamente que:

A) i . " M V  .'.1 ; ' : ■: c
qualquer formato societário.

públicas e das sociedades de economia mista 
são considerados bens públicos.

C) a criação da Administração Publica indireta se dá 
por desconcentração administrativa.

D) as autarquias sempre serão classificadas como 
pessoas jurídicas de direito público.

jurídica de direito privado e podem ter capital 
oriundo da iniciativa privada.



Determinado servidor foi demitido, abrindo, portanto, 
uma vaga. A Administração chama o habilitado em 
concurso público realizado recentemente para 
preencher esta vaga. Acontece que, no decorrer do 
estágio probatório, ocorre a reintegração do citado 
servidor judicialmente, por ter sido comprovada a não 
existência do fato imputado. Diante do fato hipotético, 
o servidor que está preenchendo a vaga do 
reintegrado poderá ser:

A) remtegrado.

B) readaolado.

C) exonerado.

D) revertido.

E) disponibilizado.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

É facultado à Administração , quando o convocado 
não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
e s ta b e le c id o s ,  c o n v o c a r  os l ic i t a n te s  
remanescentes, na ordem de classificação nas 
mesmas condições propostas pelo prim eiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados. 
No entanto, há uma modalidade de licitação em que a 
Administração Pública, chamando o segundo 
classificado, não será submetido às mesmas 
condições ofertadas pelo primeiro, inclusive quanto 
ao preço. A partir do cenário apresentado, é correto 
afirmar que se trata da modalidade de:

A) convite.

B) tomada de preços.

C) pregão.

D) leilão.

E) conccrêrc ia .

A respeito do processo administrativo disciplinar 
previsto no regime jurídico dos servidores, assinale a 
alternativa correta.

A) A sindicância, como regra geral, constitui mero 
proced im ento  p repa ra tó rio  do processo 
administrativo disciplinar, sendo, portanto, 
indispensável à ampla defesa e o contraditório.

B) I -.1' .1 : I m ■
administrativo disciplinar, com todas suas 
formalidades, para apuração de inaptidão no 
exercício das funções para fins de exoneração 
em estágio probatório.

C) • : : : •
de fatos graves que teriam sido praticados no 
âmbito da Administração Pública é condição 
viabilizadora da ação administrativa.

cautelar, determinar o afastamento do servidor 
investigado, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço na Administração Pública.

E) Extinta a punibilidace pela orescrição. a 
autoridade julgadora determinará o registro dos 
fatos nos assentamentos individuais do servidor.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------



(Questão 41

Considerando os princípios e direitos fundamentais,
assinale a alternativa correta.

p ú b lico  é p r in c íp io  p re v is to  no te x to  
co n s titu c io n a l, em bora este possa ser 
condicionado ao pagamento de taxa, desde que 
seu valor seja módico e proporcional ao custo da 
prestação do serviço público.

B) Sao características dos direitos fundamentais, 
dentre outros, a universalidade, historicidade, 
relatividade, imprescritibilidade, inalienabilidade 
e disponibilidade ou renunciabilidade.

C) ü  o r incíp io  da igua ldade, m ateria lizado 
expressamente no texto da CRFB/88, veda que o 
legislador crie leis com eventuais medidas de 
compensação nas chamadas ações afirmativas, 
por violar a vertente material do princípio da 
igualdade.

D) : : ■ ■ ■ ' . : ■  : ■
princípio constitucional implícito na ordem 
constitucional vigente, não abrangendo, por 
exemplo, a chamada “marcha da maconha”, 
reunião em local público pregando a liberação do 
uso de drogas ilícitas.

E) ' ■ ■ . : : : :■ :
domicílio não é direito absoluto, cedendo às 
hipóteses de flagrante delito, desastre, para 
p resta r socorro , e duran te  o dia, por 
determinação judicial.

Ç DIREITO CONSTITUCIONAL )

Considerando a temática sobre conceito, sentidos,
classificação e interpretação da Constituição, é
correto afirmar que:

A) ■ ■ ■ : : •
somatório de fatores reais de poder dentro de 
determinada sociedade, caracterizando a ideia 
de constituição real ou legítima.

B) : : : I
reflexos da realidade política, servindo como 
mero instrumento das elites políticas sem 
limitação de seu conteúdo.

C) ; '-.[ i- : :■ ■ : ■ .
características, como sendo promulgada, escrita, 
sintética, formal, histórica e rígida.

D) : ■ ■ ■ • : .  • ' ■ ' ■ -
alteração da Constituição, no qual há a alteração 
do sentido da norma constitucional, decorrente 
da alteração do texto constitucional.

E) ■ • ' : :■ ' ' ' ■ .
hermenêutico-concretizador, o intérprete parte 
do caso concreto para a norma, no sentido de 
buscar a solução mais razoável ao caso jurídico, 
considerando a Constituição como um sistema 
aberto de regras e princípios.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

GD



Assinale a alternativa correta a respeito do tema
controle de constitucionalidade.

A) '. : • ■■ : ' :■
constitucionalidade é realizado, em regra, pela 
via p rinc ipa l, sendo ca racte rizado  pela 
possibilidade de qualquer juiz ou tribunal realizar 
o controle de constitucionalidade, em que a 
análise da constitucionalidade da lei é o objeto 
principal da ação.

B) ■ ' ■■ : '
requisito fundamental e essencial do controle de 
constitucionalidade, materializado no que parte 
da doutrina chama de Princípio da Supremacia 
da Constituição.

C) .■ .
contrarie preceito inserido na Constituição da 
República Federativa do Brasil pode ser objeto 
de ADI no STF.

D) O Tribunal de Contas da União, dentro de sua 
competência jurisdicional, pode declarar a 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
que violem a Constituição.

o processo legislativo de formação do ato 
normativo, sendo, no Direito Brasileiro, de 
atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Considerando as disposições constitucionais sobre
Administração Pública e servidores, assinale a única
alternativa correta.

A) ■■■■ ■ ■ : . ; : ; ■ ;
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional 
ao tempo de contribuição, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.

B) A rem uneração  dos se rv idores  públicos 
organizados em carreira deverá ser fixada na 
forma de subsídio, em parcela única.

C) ■ ■ . c m : :  : ■ ; '
de Previdência Social serão aposentados 
compulsoriamente, com proventos integrais ao 
tempo de serviço, aos 70 (setenta) anos de 
idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, 
na forma de lei complementar.

D) ‘ . . :• :: ■
servidor terá direito a proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma 
da lei.

E) O servidor estável perderá c cargo aoenas ern 
virtude de sentença judicial.

(Questão 45

Quanto à temática Organização do Estado, é correto
afirmar que:

A) ' .
Federal leg is lar concorrentem ente sobre 
proteção à infância e juventude.

B) ■■ : 1 : , , : c :
servidor público.

Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre 
saúde e assistência pública.

D) no âmbito da competência concorrente, a 
competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos 
Municípios.

E) as mias fluviais sãc sempre bens da União.

(Questão 44

GD



c CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS D
(Questão 46 )-

Faz parte da atuação do Governo, intervir na 
economia, utilizando-se do Orçamento Público e das 
funções orçamentárias. Uma dessas funções se 
materializa no âmbito social, através de programas 
como: Fome Zero, Bolsa Família, Destinação de 
recursos para o SUS, dentre outras na mesma linha. 
Marque a alternativa que apresenta a função 
o rç a m e n tá r ia  re s p o n s á v e l p e la s  a ç õ e s  
exemplificadas.

A) Distributiva

B) ---- -- ■■ ■

C) -'opulisía

D) -  - ,

E) Estabilizadora

(Questão 47

Uma das alternativas a seguir identifica uma 
determinada técnica orçamentária, que se constitui 
em um documento de previsão de receitas e 
autorização de despesas, cuja ênfase é o gasto 
público. Identifique-a.

A) Participativo

B) ■ ■

C) Programa

D) Incremental

E) Bsse-Zem

(Questão 48 )-

Observe os seguintes itens:

I. Orçamento Fiscal.
II. Plano Plurianual.
III. Orçamento de Investimentos.
IV. Orçamento da Seguridade Social.
V. Lei de Diretrizes Orçamentária.

A alternativa, que apresenta o conjunto correto de 
documentos que compõem a Lei Orçamentária 
Anual, conforme determina o art. 165 da Constituição 
Federal de 1988, é:

A)

B)

C)

D)

E)

III, IVe V.

I .  IVeV.

II, IVeV.

I, III e IV.

II, III eV.

(Questão 49 )-

Em relação à Retenção de Imposto de Renda na 
fonte - IRRF sobre compra de mercadorias, as 
entidades governamentais, estão obrigadas a 
retenção do percentual de:

A) ' ■■■ : .

B) m .

C) .: : : .

D) ' .

E) ' . .

(Questão 50 )-

A conta contábil, “Ações ou quotas em Tesouraria”, 
pode representar diversas situações que são 
previstas na Lei n° 6.404/1976. Identifique nas 
alternativas disponibilizadas a seguir, como essa 
conta é apresentada no sistema contábil.

A) Redutora cie Ativo

B) Redutora de Património Líquido

C) Redutora de Passivo

D) Realizável a Longo Prazo

E) Exigível a Longo Prazo



O Comitê de Pronunciamentos Contábeis -  CPC, é 
uma entidade com poder delegado formalmente pelo 
Conselho Federal de Contabilidade -  CFC, com o 
objetivo de promover gestões no sentido de viabilizar 
a emissão de Normas de Contabilidade. Uma das 
entidades apresentadas nas alternativas a seguir é 
um componente do CPC. Identifique-a.

A) Superintendência de Seguros Privados SUSEP

B) Sindicato das Empresas de Contabilidade -  
SESCON

C) Banco Central do Brasil -  BACEN

D) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil -  
IBRACON

E) Sindicato dos Contadores -  SINDCONT

(Questão 52 )---------------------------------------------------------

Considere apenas as contas patrimoniais e seus 
valores disponibilizados abaixo e, a partir dessas 
informações, identifique nas alternativas o valor do 
Patrimônio Líquido.

(Questão 51

Caixa -  
R$ 1.500,00

Salários a pag a r-  
R$ 22.000,00

Clientes -  
R$ 76.000,00

Empréstimos bancários- 
R$ 30.000,00

Fornecedores -  
R$ 20.000,00

Juros a incorrer -  
R$ 5.000,00

Capital -  
R$ 12.000,00

Estoques -  
R$ 25.000,00

A) R$12 000.0C

B) RS35.500.0C

C) RS 77.000.0C

D) RS 102.500.0C

E) RS23.500.0C

Identifique, entre as alternativas, o livro utilizado para 
materializar a escrituração contábil, que é destinado 
ao registro dos débitos e créditos de cada conta, 
possibilitando a visualização do saldo final em 
determinado período.

A) Razao

B)

C) Contas Correntes

D) Caixa

E) Contas a Receber

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

(Questão 54

Considere os regimes de competência e caixa. 
Então, preencha o quadro a seguir, considerando os 
efeitos desses dois regimes e, em seguida, marque a 
alternativa que demonstra, respectivamente, a 
aplicação do regime de caixa no fato A e o regime de 
competência no fato B.

Fato contábil Regime de 
Competência

Regime 
de Caixa

A) Determinada loja de 
eletrodoméstico, vendeu 
uma televisão a vista pelo 
valor de R$ 3.600.00.
B) Uma academia de 
ginástica recebeu a vista 
de um de seus clientes, o 
valor de R$ 1.000,00, 
correspondente à 10 
mensalidades.

A) RS 100.00eR$ 1.000.00

B) R$ 1 .000.00eRS l00 .00

C) R $3 .600.OOeRS 100.00

D) RS 360.00 e RS 3.600.00

E) RS 1,000.OOeRS 1.000.00



A Lei de Responsabilidade Fiscal -  LRF causou um 
impacto relevante na administração do negócio 
público brasileiro, deixando bem claro alguns 
objetivos, considerados principais. Identifique a 
alternativa que apresenta um desses objetivos.

A) Padronizar métodos e rotinas de trabalho.

B) Permitir o controle da dívida interna e externa.

C) Possu ir ação p lane jada  e transoaren te , 
prevenindo riscos e corrigindo desvios.

D) Fiscalizar a lisura dos lançamentos contábeis dos 
entes públicos.

E) Integrar as informações disponíveis nos diversos 
órgãos.

(Questão 55

(Questão 56 )---------------------------------------------------------

A renúncia de receitas, fator de preocupação dos 
legisladores, recebeu atenção especial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na medida em que criou 
regras específicas para esse evento. Dentre as 
diversas possibilidades de renúncia de receita, tem- 
se a Remissão, que se constitui:

A) em aspectos do imposto de renda, como: limite 
de isenção, desconto padrão e etc.

B) . ' :■ : ' ■ : ■
maiorque a dívida.

C) . .
à multa devida.

D) na dispensa legal, pelo Estado, do credito 
tributário devido.

E) uma dedução do tributo devido, na forma de 
crédito de tributo.

Considere as seguintes informações de um item 
integrado ao Imobilizado de uma empresa e 
identifique, nas alternativas disponibilizadas, o valor 
da depreciação acumulada ao final de 3 anos de 
utilização desse item.

(Questão 58 )---------------------------------------------------------

Custo R$ 250.000.00
Valor residual R$ 30.000,00
Vida útil econômica 12 anos
Vida útil fiscal 10 anos

A) R$82.500.0C

B) R$ 66.000.0C

C) R$70.000.0C

D) R$ 55.000.00

E) R$ 75.000.00

(Questão 59 )---------------------------------------------------

Em auditoria, o risco de distorção relevante, 
consiste em que as demonstrações contábeis, 
contenham distorções relevantes antes do 
processo de auditoria. Esse tipo de risco consiste 
em dois componentes, apontados corretamente 
em:

A) intencionais e nao intencionais.

B) não Ctenc onais e de conrole.

C) inerentes e de classif cação.

D) classificação e de conPele.

E) inerentes ececonPole.

(Questão 57

Uma das alternativas a seguir apresenta o 
subsistema contábil de informações do setor público, 
encarregado de registrar, processar e evidenciar os 
fatos, os atos de gestão, cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio.

A) Orçamentário

B) Compensação

C) Financeiro

D) Custos

E) d

(Questão 60 )---------------------------------------------------

Existem dois tipos de auditoria, as quais as 
empresas, devem recorrer no sentido te 
atenderem  aos seus d iversos tipos de 
necessidades. Uma delas é composta por 
pessoal pertencente aos quadros da própria 
empresa. Esta auditoria é a:

A) interna.

B) externa.

C) independente.

D) operacional.

E) de processos.


