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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 01 
a 03, que a ele se referem: 
 

Os discursos escritos sobre a Amazônia apresentam, 
frente aos demais discursos da América Latina, a 
especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são 
discursos conduzidos pela navegação, tanto no caso dos 
descobridores, ou aqueles em que a água aparece como 
instância prévia e se introduz em seu curso, quanto no caso 
dos exploradores científicos. São textualidades que 
repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma 
infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, 
numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se 
faz pressentir a sua volta, em sua permanência, em seu 
ritmo. São os discursos de uma nação de águas. Nação no 
sentido figurado, de uma área cultural formada por oito 
países que compartilham referentes comuns, tendo como 
centro o rio e a selva. Tal área sustenta uma relação comum 
e intensa com a natureza e o meio ambiente, participando de 
uma comunidade imaginária que denomina de diferentes 
modos os mesmos fenômenos, pois o que num extremo do 
rio se chama curupira, no outro lado, aos pés da cordilheira 
andina, na região de nascimento, se chamará chullachaqui. 
Com uma imagem às vezes protetora, às vezes hostil, 
ambos são temidos por defender a selva dos invasores, seja 
pela astúcia de seus gestos, ou por sua figura de pés 
defeituosos ou com os pés voltados para trás. Os dois são 
figurações de um mesmo perfil: a milenar resistência da 
natureza à ingerência do homem. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 18-19) 
 
01. Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 

afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) Observa-se o predomínio da função referencial ou 

denotativa.  
( ) Uma ideia secundária que perpassa o texto é a de 

que a Amazônia deveria ser um só país. 
( ) Os vocábulos “furos”, “igarapés”, “lagoas”, 

“afluentes” e “tributários” se dispõem numa relação 
de hiponímia com um termo posterior a eles. 

( ) A lenda do “curupira” nasceu na região dos Andes, 
onde esse ser é designado por outro nome. 

( ) A cultura dos povos amazônicos tem distinções, 
não só quanto aos termos, mas também quanto às 
concepções relativas ao ambiente. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – F – V – F – F 
b) V – V – F – V – F 
c) F – F – V – F – V 
d) F – V – V – V – F 
e) F – V – F – F – V 

 
02. De acordo com o conteúdo do texto, os vocábulos 

“instância” e “ingerência” (em destaque)podem ter, 
respectivamente, o significado de: 
 
a) fenômeno geográfico inevitável; destruição levada 

a efeito por. 
b) apelo urgente e repetido; falta de consciência 

ecológica. 

c) acidente natural comum; desmatamento. 
d) em primeiro e mais importante caso; intervenção. 
e) grau de jurisdição; influência externa. 

 
03. Assinale a alternativa em que o verbo assinalado se 

apresenta na forma arrizotônica: 
 

a) “São textualidades que repousam sobre o decurso” 
b) “na região de nascimento, se chamará chullachaqui” 
c) “oito países que compartilham referentes comuns” 
d) “a água aparece como instância prévia e se introduz 

em seu curso” 
e) “Tal área sustenta uma relação comum e intensa 

com a natureza” 
 
04. Assinale a alternativa em que a forma verbal 

corresponde à seguinte estrutura: radical + vogal 
temática + desinência modo-temporal + desinência 
número-pessoal: 

 
a) reciclemos 
b) formulásseis 
c) vendesse 
d) esfregava 
e) escreveu 

 
05. Assinale a alternativa em que a frase está articulada 

de modo claro, coeso, coerente e correto: 
 

a) Lope de Aguirre, conquistador castelhano, tinha 
personalidade contraditória e violenta, mas ao mesmo 
tempo doce, se pensarmos na relação com sua filha, a 
qual amava profundamente, sendo por isso objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento. 

b) Por ter personalidade contraditória e violenta, embora 
ao mesmo tempo doce, se pensarmos na relação com 
sua filha que amava profundamente, a Lope de 
Aguirre, um conquistador castelhano, diversas 
análises, até mesmo de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

c) De personalidade contraditória, violenta e ao mesmo 
tempo doce, quando se pensa na relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, o conquistador 
castelhano Lope de Aguirre foi objeto de diversas 
análises, algumas de natureza psiquiátrico-positivista, 
que lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

d) Embora de personalidade contraditória e violenta, 
Lope de Aguirre, um conquistador castelhano que era 
ao mesmo tempo doce, haja visto a relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, apesar de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferirem certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

e) O conquistador espanhol Lope de Aguirre, foi objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento, tudo em virtude de sua personalidade 
contraditória, violenta e ao mesmo tempo doce, se 
pensarmos na relação que tinha com a filha, a qual 
amava profundamente. 
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06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está 
empregada em sentido denotativo: 

 
a) Como lê muito, dizem que João é uma ilha 

cercada de livros por todos os lados. 
b) Apenas Édipo encontrou a chave para decifrar o 

enigma da Esfinge. 
c) A neblina flutua, desfazendo os edifícios e as 

árvores da cidade. 
d) Alessandro rompeu a camisa no arame farpado 

que cerca a fazenda. 
e) Quando o sol cair, encerraremos nosso 

expediente no banco. 
 
07. Leia os seguintes versos de Manoel de Barros, início 

do poema “Os deslimites da palavra”: 
 

Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 
Estou sem eternidades. 

 
Assinale a alternativa na qual consta a figura de 

linguagem expressa no primeiro verso do poema (“Ando 
muito completo de vazios”): 
 

a) Eufemismo 
b) Metáfora 
c) Hipérbole 
d) Sinestesia 
e) Paradoxo 

 
08. Leia o “Soneto de fidelidade”, de Vinícius de Moraes: 
 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, 
Que mesmo em face do maior encanto, 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure, 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive, 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama, 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama, 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto: 

 
I. No início, observa-se a presença de um hipérbato, já 

que houve uma troca na sequência normal dos 
termos da oração.  

II. No oitavo verso (“Ao seu pesar ou seu 
contentamento”), os substantivos antitéticos 
expressam uma ideia contraditória.  

III. No sétimo verso (“E rir meu riso e derramar meu 
pranto”) existe um pleonasmo; porém, devido ao seu 
valor enfático, não podemos considerá-lo vicioso. 

IV. A palavra “chama”, no penúltimo verso, é uma 
metonímia de um termo anteriormente expresso: 
amor. 

V. O poema, em sua totalidade, expressa o grande 
amor do poeta por uma mulher. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
09. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se 

apresenta correta: 
 

a) A interpelação ao desconhecido sempre foi um 
atrativo singular e, no momento em que os 
espaços se abriam paulatinamente, aparecia com 
mais intensidade. 

b) Por sua origem quase divina, os heróis tinham a 
missão de comunicar o espaço dos homens, o 
império do divino, o mundo subterrâneo dos 
mortos. 

c) Nos tempos antigos, os viajantes tinham como 
modelo os heróis, cujas façanhas apareciam nas 
mitologias. 

d) O curupira, de antiga tradição na região 
amazônica, aparece como uma criatura com os 
pés ao contrário; já a mula sem cabeça, como um 
acéfalo. 

e) Se os modernos não acreditam, paciência; mas o 
certo é que os mitos falavam de uma cidade toda 
banhada em ouro: o Eldorado. 

 
10. Leia o texto a seguir: 
 

Depois do golpe militar de 1964, com a queda do 
presidente João Goulart, as forças militares ocuparam a 
Amazônia brasileira, perseguindo e dispersando os 
principais líderes políticos democráticos, o que abriu 
caminho para a proposição de um plano de 
modernização da região, elaborado no Sul do país. Isto 
implicou a entrada de capitais nacional e estrangeiro, 
assim como a redefinição do espaço e das condições de 
vida da população. Aliás, no final dos anos 1950, a 
integração geográfica da Amazônia com o Sul – na 
verdade uma proposta geopolítica – já havia começado 
através das rodovias. É possível perfilar um núcleo 
ligado a indústria automotora, assim como a suas 
indústrias adjacentes. Esse polo industrial é 
intensamente estimulado pelos militares que, sob o 
discurso da modernização da Amazônia e sua integração 
nacional, tinham promovido seu projeto geopolítico, 
mediante a construção de rodovias. Tais ideias e 
medidas não conseguiam discriminar as especificidades 
do Norte das do resto do país. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 166. Texto adaptado.) 
 

Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) A regência no trecho “Isto implicou a entrada de 

capitais” NÃO está correta, pois deveria ser 
“Isto implicou na entrada de capitais”. 

( ) As palavras “proposição”, “modernização” e 
“região”, constantes do primeiro período, 
formam um vício de linguagem chamado 
barbarismo. 
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( ) No último período, para que o enunciado fique 
correto, o vocábulo “discriminar” precisa ser 
substituído pelo parônimo “descriminar”. 

( ) Uma ideia que perpassa o texto é a de que as 
medidas para o desenvolvimento da Amazônia, 
embora não condizentes com a sua realidade, 
eram necessárias. 

( ) “Tinham promovido”, no penúltimo período do 
texto, está conjugado no pretérito mais-que-
perfeito composto do indicativo. 

( ) No trecho “É possível perfilar um núcleo ligado 
a indústria automotora”, o a deveria levar o 
acento indicativo de crase. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) F – F – F – F – V – V 
b) F – V – F – V – F – V 
c) V – F – V – V – F – F 
d) V – F – V – F – F – V 
e) V – V – F – F – V – F 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público 

efetivo na esfera federal. Cumpriu todos os trâmites 
normais e teve o seu ato de provimento publicado no 
dia 01/04/2018. A posse de Aldebaran no cargo estava 
marcada para o dia 10/05/2018, mas, dias antes da 
posse, ficou acometido por doença infectocontagiosa 
que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para 
o referido ato, outorgando poderes para que seu irmão, 
Antônio da Silva, mediante procuração específica 
firmada pelo candidato, tome posse em seu nome. 
Com a posse, foi realizada a assinatura do respectivo 
termo, no qual constaram as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado. A esse respeito, conforme a Lei nº. 8.112/90, 
é CORRETO afirmar: 
 
a) A posse encontra-se revestida da legalidade, sem 

qualquer irregularidade, uma vez que foram 
seguidos os trâmites previstos pela Lei nº. 
8.112/1990. 

b) Verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no 
termo de posse não deveriam estar presentes os 
direitos inerentes ao cargo ocupado. 

c) Constata-se irregularidade na posse, uma vez que 
deveria ter ocorrido dentro de lapso temporal menor, 
contado da publicação do ato de provimento. 

d) No ato da posse, Aldebran não precisará 
apresentar, por meio de seu procurador, declaração 
de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

e) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido 
pela lei a posse em cargo público mediante 
procuração específica. Trata-se de ato pessoal e 
intransferível. 

 
12. Pedro Antônio é servidor público federal estável e, 

em decorrência de denúncia de suposta falta 
praticada, foi demitido do cargo que ocupava. 
Irresignado, Pedro Antônio recorre ao Poder 
Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido, 
determinando a anulação do ato demissional por 

ausência de regular processo administrativo. Neste 
caso, considerando as regras a respeito do 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é 
CORRETO afirmar que Pedro Antônio será: 
 
a) aproveitado em novo cargo, desde que em 

caráter efetivo. 
b) reintegrado com o ressarcimento de todas as 

vantagens. 
c) removido para o cargo anteriormente ocupado. 
d) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
e) devolvido à atividade diante da ocorrência da 

reversão. 
 
13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao 

servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise 
as afirmativas, identificando com “V” as 
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a 
seguir a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
 
( ) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
( ) Mediante autorização do servidor ou judicial, 

poderá haver consignação em folha de 
pagamento em favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, 
sendo certo que o total de consignações 
facultativas não excederá a 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração mensal. 

( ) Nenhum servidor receberá remuneração inferior 
ao salário mínimo. 

( ) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
ainda que nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial. 

( ) Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor vantagens, como as indenizações, 
gratificações e adicionais. 

 
a) V – V – V – F – V 
b) V – F – V – F – V 
c) V – V – F – F – V 
d) F – V – V – F – V 
e) F – F – V – V – F 

 
14. João de Oliveira, servidor público federal, investido no 

cargo efetivo de Servidor Técnico-Administrativo em 
Educação da UFAM há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, 
pretende solicitar licença para acompanhar sua 
cônjuge, que foi deslocada para outro ponto do 
território nacional. Conforme dispõe a Lei nº. 
8.112/1990, é CORRETO afirmar a esse respeito que:  
 
a) A licença será por prazo indeterminado e com 

remuneração. 
b) A licença será por prazo determinado e com 

remuneração. 
c) A licença será por prazo determinado e sem 

remuneração. 
d) A licença será por prazo indeterminado e sem 

remuneração. 
e) O servidor não pode acompanhar o cônjuge, 

tendo em vista que se encontra em estágio 
probatório. 
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15. De acordo com a Lei nº. 8.112/90, sem qualquer 
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 
I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II. Pelo período comprovadamente necessário para 

alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias. 

III. por 10 (dez) dias consecutivos em razão de 
casamento; 

IV. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas 
e) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas 

 
16. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que 

NÃO constitui causa de demissão do servidor 
público, nos termos da Lei n°. 8.112/90: 
 
a) Inassiduidade habitual. 
b) Proceder de forma desidiosa. 
c) Receber presente de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições. 
d) Utilizar recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 
e) Quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
 
17. Paulo Castilho é servidor da UFAM, investido no 

cargo de Técnico-Administrativo em Educação. Há 
uma semana ele recebeu um convite para prestar 
serviços à Assembléia Geral da OEA, com sede em 
Washington, DC, EUA. Para que ele possa atender 
ao pedido, deverá afastar-se de seu cargo na UFAM, 
mediante autorização da autoridade competente. 
Considerando que Paulo se encontra em estágio 
probatório, ele: 
 
a) não poderá afastar-se de seu cargo até que seja 

aprovado no estágio probatório. 
b) poderá afastar-se de seu cargo, condicionado à 

perda total de sua remuneração.  
c) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

autorizado pela reitoria da UFAM. 
d) não poderá afastar-se de seu cargo por estar 

situado no estrangeiro o órgão em que vai servir. 
e) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

por período inferior a dois anos. 
 
18. João da Borda é servidor público e, na repartição em 

que trabalha, é responsável pelo atendimento ao 
público. São deveres fundamentais de João da 
Borda, nos exatos termos do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94: 
 

I. Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores ato 
ou fato que julgar em sua consciência contrário ao 
interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

III. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou 
serviços por quem de direito, exceto nos casos 
em que haja determinação superior em contrário. 

IV. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum 
temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que 
se funda o Poder Estatal, salvo se se tratar de 
seu subordinado, caso em que poderá exercer a 
aplicação de penalidades sensíveis ao cargo que 
ocupa. 

V. Ser cortês, ter urbanidade, sensibilidade e 
atenção, respeitando a capacidade e as restrições 
pessoais de todos os usuários do serviço público, 
sem preconceito ou distinção de raça, gênero, 
estereótipos e religião. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Existe uma assertiva correta 
b) Existem duas assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem quatro assertivas corretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
19. Marieta Rodrigues, servidora pública federal, 

representou à autoridade administrativa competente, 
acusando Pedro Teixeira, Diretor de uma unidade, 
de ter praticado um ato de improbidade 
administrativa, requerendo, dessa forma, a imediata 
instauração de investigação. Ocorre que Marieta era 
conhecedora de ser o referido Diretor inocente, 
tendo realizado a mencionada representação 
motivada por vingança pessoal. Após devida 
apuração dos fatos, a servidora Marieta foi 
regularmente processada e condenada 
criminalmente à detenção de doze meses e multa. 
Em relação aos fatos narrados, de acordo com a Lei 
nº. 8.429/1992, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Marieta não cometeu nenhum crime, mas mero 

ilícito civil. 
b) A pena que Marieta recebeu de detenção está 

correta, não sendo cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

c) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, pois não pode superar dez meses. 

d) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, sendo apenas cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

e) Na hipótese é cabível, alternativamente, a pena 
de reclusão ou multa.  

 
20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme 
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas: 
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I. Plano de carreira é o conjunto de princípios, 
diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento 
profissional dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade. 

II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de 
mesma hierarquia, classificados a partir do requisito 
de escolaridade, nível de responsabilidade, 
conhecimentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço físico 
para o desempenho de suas atribuições. 

III. Cargo é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que são cometidas a um servidor;  

IV. Usuários são pessoas, entes despersonalizados ou 
coletividades internas ou externas à Instituição 
Federal de Ensino que usufruem direta ou 
indiretamente dos serviços por ela prestados, 
gratuita ou remuneradamente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Existe uma assertiva incorreta 
b) Existem duas assertivas incorretas 
c) Existem três assertivas incorretas 
d) Existem quatro assertivas incorretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

 
21. Lançamento misto é aquele que: 

 
a) altera a situação líquida sempre para mais e 

também promove alterações qualitativas no 
patrimônio contábil. 

b) altera a situação líquida para mais ou para menos 
e também promove alterações qualitativas no 
patrimônio contábil. 

c) Altera a situação líquida sempre para menos e 
também promove alterações qualitativas no 
patrimônio contábil. 

d) não altera a situação líquida e nem promove 
alterações qualitativas no patrimônio contábil.  

e) não altera a situação líquida, mas promove 
alterações qualitativas no patrimônio contábil. 

 
22. O Princípio contábil que possui relação com a 

tempestividade nos registros contábeis é o: 
 
a) Princípio da Entidade 
b) Princípio da Continuidade 
c) Princípio da Competência 
d) Princípio da Oportunidade 
e) Princípio do Registro pelo Valor Original 

 
23. As receitas intraorçamentárias guardam características 

próprias que as distinguem das demais receitas 
orçamentárias. A respeito das peculiaridades inerentes a 
esta modalidade de receita pública, pode-se afirmar que: 
 
a) as receitas intraorçamentárias, quando 

efetivadas, não representam novas entradas de 
recursos no ente federativo, mas tão-somente em 
um dos órgãos envolvidos na operação. 

b) ao contrário das demais receitas públicas, as 
receitas intraorçamentárias podem ser geradas no 
contexto do orçamento de investimento. 

c) as receitas intraorçamentárias correspondem a 
contrapartidas das despesas classificadas na 
Modalidade de Aplicação “91 – Aplicação Direta 
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal”. 

d) a contribuição previdenciária patronal não gera 
receita intraorçamentária. 

e) a contribuição previdenciária dos servidores 
públicos gera receita intraorçamentária. 

 
24. O chamado “Orçamento Impositivo” foi introduzido 

pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. A 
respeito das disposições constitucionais introduzidas 
pela referida Emenda, pode-se afirmar: 
 
a) O orçamento impositivo corresponderá a 1,2% (um 

inteiro e dois décimos por cento) calculados sobre a 
receita corrente prevista no projeto de lei 
orçamentária anual. 

b) Metade do percentual destinado ao orçamento 
impositivo deverá ser necessariamente destinado às 
ações e serviços públicos de saúde e educação. 

c) A Emenda Constitucional não prevê exceção à 
execução do orçamento impositivo, dada sua 
natureza imperativa.  

d) As emendas de bancada apresentadas ao projeto 
de lei orçamentária anual não se submetem às 
regras do orçamento impositivo. 

e) Os restos a pagar poderão ser considerados para 
fins de cumprimento da execução financeira relativa 
ao orçamento impositivo, no limite de até 60% do 
valor aplicado.  

 
25. O orçamento público não é uma “camisa de força”, no 

sentido de que, após publicado, não possa mais vir a 
sofrer alterações. Justamente por ser um instrumento 
de planejamento das ações governamentais, ele não 
somente poderá, mas deverá ser alterado, a fim de 
adequá-lo às situações não previstas à época de sua 
elaboração. No tocante aos créditos adicionais – que 
são comumente utilizados na alteração da lei 
orçamentária anual –, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Um crédito adicional especial incorporado à lei 

orçamentária anual não admitirá nova alteração, 
senão por meio da aprovação de um novo crédito 
adicional na mesma modalidade do anterior, isto 
é, mediante novo crédito adicional especial. 

II. Tanto o crédito adicional especial quanto o 
extraordinário não se destinam ao reforço de 
dotação orçamentária já existente, mas à criação 
de nova dotação na lei orçamentária.  

III. O excesso de arrecadação previsto na Lei nº 
4.320/64, para financiar a abertura de créditos 
adicionais, em certas ocasiões, não poderá ser 
utilizado indiscriminadamente para servir de fonte 
de recursos para atender a toda e qualquer 
despesa orçamentária. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas 
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26. De acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF 
nº 163/2001, a estrutura da natureza da despesa a 
ser observada na execução orçamentária de todas 
as esferas de Governo será “c.g.mm.ee.dd”, onde 
“mm” significa: 

 
a) Elemento de Despesa 
b) Categoria Econômica 
c) Modalidade de Aplicação 
d) Grupo de Natureza da Despesa 
e) Desdobramento facultativo do Elemento de 

Despesa 
 

27. De acordo com a Portaria MOG, nº 42/1999, o 
código identificador da SUBFUNÇÃO é constituído 
por: 

 
a) um dígito. 
b) dois dígitos. 
c) três dígitos. 
d) quatro dígitos. 
e) cinco dígitos. 

 
28. A adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público – PCASP contribuiu para superar as 
dificuldades enfrentadas no processo de 
consolidação das contas públicas no Brasil. No 
tocante ao referido Plano, indique qual(is) classe(s) 
de conta(s) registra(m) a Programação Financeira de 
um organismo público: 
 
a) Classe 1 
b) Classes 1 e 2 
c) Classes 5 e 6 
d) Classe 6 
e) Classes 7 e 8 

 
29. Aponte quais dos registros contábeis a seguir 

representa a venda com ganho de capital de um 
veículo integrante do Ativo Não Circulante de uma 
entidade governamental, considerada a depreciação 
acumulada na operação e o recebimento em 
dinheiro: 

 
a) D – Caixa e Equivalentes de Caixa 

D – Depreciação Acumulada 
C – Veículo 
C – Ganho de Capital 
 

b) D – Caixa e Equivalentes de Caixa 
D – Depreciação Acumulada 
C – Veículo 
C – Lucro na Venda de Ativo 
 

c) D – Caixa e Equivalentes de Caixa 
D – Ganho de Capital 
C – Depreciação Acumulada 
C – Veículo 
 

d) D – Caixa e Equivalentes de Caixa 
C – Veículo 
C – Ganho de Capital 
 

e) D – Caixa e Equivalentes de Caixa 
C – Veículo 
C – Lucro na Venda de Ativo 

 

30. O registro contábil do cancelamento de restos a 
pagar não processados exige DÉBITO numa conta 
de Classe: 
 
a) 1 
b) 2 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 
31. No setor público, na venda de um item integrante do 

Ativo Circulante pelo preço de custo: 
 
a) haverá o registro de apenas uma variação 

patrimonial aumentativa. 
b) haverá o registro de apenas uma variação 

patrimonial diminutiva. 
c) não haverá registro de nenhuma variação 

patrimonial quantitativa nem qualitativa. 
d) haverá apenas o registro de uma variação 

patrimonial qualitativa. 
e) haverá o registro de uma variação patrimonial 

aumentativa e de uma variação patrimonial 
diminutiva. 

 
32. Em relação ao Balanço Financeiro no setor público, 

analise as proposições a seguir e, após, responda 
ao que se pede: 
 
I. Os pagamentos e recebimentos 

extraorçamentários são registrados no Balanço 
Financeiro. 

II. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público – 7ª Edição, há dois modos de 
apurar o resultado financeiro. 

III. Em regra, um resultado financeiro positivo é um 
indicador de equilíbrio financeiro. Todavia, em 
algumas situações referido resultado positivo 
pode resultar de endividamentos, oportunizando 
desequilíbrios financeiros. 

IV. Na elaboração do Balanço Financeiro concorrem 
todas as Classes de Contas, exceto, as Classes 7 
e 8. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
33. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a 

destinação de recursos públicos para o setor privado 
deverá: 
 
I. ser autorizada por lei específica. 
II. atender as condições previstas na lei de diretrizes 

orçamentárias. 
III. estar prevista no orçamento ou em seus créditos 

adicionais. 
 

Assinale a alternativa correta: 
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a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
34. A Lei federal nº 10.180/2001 é quem organiza e 

disciplina o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal. Sobre a estrutura e as 
competências do referido Sistema, pode-se 
afirmar: 

 
a) A área de atuação da Secretaria Federal de 

Controle Interno compreende todos os órgãos 
do Poder Executivo Federal, excetuados os 
órgãos setoriais de controle interno que 
integram a estrutura do Ministério das Relações 
Exteriores, do Ministério da Defesa, da 
Advocacia-Geral da União e da Casa Civil. 

b) As unidades de auditoria das entidades da 
Administração Indireta Federal não se sujeitam 
às avaliações de desempenho realizadas pelos 
órgãos e unidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, em razão 
da autonomia administrativa de que gozam tais 
entidades. 

c) Uma das finalidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal é exercer o 
controle das operações de crédito, avais e 
garantias, exceto os direitos e haveres da 
União. 

d) Os órgãos setoriais do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal não podem 
se subdividir em unidades regionais como 
segmentos especiais.  

e) Os órgãos setoriais do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, dada sua 
localização estratégica na estrutura da 
Administração Pública Federal, não se 
subordinam à orientação normativa e à 
supervisão técnica do órgão central do Sistema.  

 
35. A Instrução Normativa nº 01/2001 define as 

diretrizes, conceitos e fixa as normas técnicas 
para atuação do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal. Dentre outras 
disposições, ela classifica as auditorias a cargo do 
Sistema em algumas modalidades. A respeito 
dessa classificação, analise as afirmativas a 
seguir: 

 
I. Auditoria de Avaliação da Gestão: esse tipo de 

auditoria objetiva emitir opinião com vistas a 
certificar a regularidade das contas, verificar a 
execução de contratos, acordos, convênios ou 
ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros 
públicos e na guarda ou administração de 
valores e outros bens da União ou a ela 
confiados. 

II. Auditoria de Acompanhamento da Gestão: é 
realizada ao longo dos processos de gestão, 
com o objetivo de atuar em tempo real sobre os 
atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e 

negativos de uma unidade ou entidade federal, 
evidenciando melhorias e economias existentes 
no processo ou prevenindo gargalos no 
desempenho da sua missão institucional. 

III. Auditoria Especial: objetiva o exame de fatos ou 
situações consideradas relevantes, de natureza 
incomum ou extraordinária, sendo realizadas 
para atender determinação expressa de 
autoridade competente.  

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmativa III está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
36. De acordo com a Instrução Normativa nº 01/2001 

são Técnicas de Auditoria, EXCETO: 

 
a) Análise Documental 
b) Diligências 
c) Conferência de Cálculos 
d) Indagação Escrita ou Oral 
e) Confirmação Externa 

 
37. Legalidade, economicidade, eficácia e eficiência 

são definições importantes na condução dos 
trabalhos sob a responsabilidade do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal. A 
respeito dessas definições, analise as afirmativas 
a seguir: 

 
I. Eficácia: é a medida da relação entre os 

recursos efetivamente utilizados para a 
realização de uma meta, frente a padrões 
estabelecidos. 

II. Eficiência: é o grau de atingimento das metas 
fixadas para um determinado objeto de uma 
ação em relação ao previsto, em um 
determinado período. 

III. Economicidade: expressa variação positiva da 
relação custo/benefício, na qual busca-se a 
otimização dos resultados na escolha dos 
menores custos em relação aos maiores 
benefícios. 

IV. Legalidade: consiste na aderência dos atos e 
fatos de gestão praticados, aos normativos 
legais e técnicos que regem os mesmos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
d) Somente a afirmativa IV está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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38. Duas das espécies de comunicação processual 
previstas na Lei nº 8.443/92 – Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União – são as citações e as 
audiências. A diferença entre uma e outra é: 
 
a) A citação dos responsáveis é cabível quando houver 

débito para, no prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentarem defesa ou recolherem a 
quantia devida aos cofres públicos. A audiência dos 
responsáveis é aplicável caso não haja débito para, 
no prazo estabelecido no Regimento Interno, 
apresentarem razões de justificativa. 

b) A citação dos responsáveis é cabível quando houver 
débito para, no prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentarem defesa ou recolherem a 
quantia devida aos cofres públicos. A audiência dos 
responsáveis é aplicável caso não haja débito para, 
no prazo estabelecido no Regimento Interno, 
apresentarem defesa. 

c) A citação dos responsáveis é cabível quando não 
houver débito para, no prazo estabelecido no 
Regimento Interno, apresentarem defesa ou 
recolherem a quantia devida aos cofres públicos. A 
audiência dos responsáveis é aplicável se não 
houver débito para, no prazo estabelecido no 
Regimento Interno, apresentarem razões de 
justificativa. 

d) A audiência dos responsáveis é cabível quando 
houver débito para, no prazo estabelecido no 
Regimento Interno, apresentarem defesa ou 
recolherem a quantia devida aos cofres públicos. A 
citação dos responsáveis é aplicável caso não haja 
débito para, no prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentarem razões de justificativa. 

e) A citação dos responsáveis é cabível quando houver 
débito para, no prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentarem razões de justificativas ou 
recolherem a quantia devida aos cofres públicos. A 
audiência dos responsáveis é aplicável caso não 
haja débito para, no prazo estabelecido no 
Regimento Interno, apresentarem razões de 
justificativa. 

 
39. O Tribunal de Contas da União possui duas funções 

básicas no controle da Administração Pública 
Federal: julgar e fiscalizar as contas. Tendo em vista 
as disposições da Lei nº 8.443/92 – Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União -, analise as afirmativas 
a seguir: 
 
I. Decisão preliminar nos processos de tomada ou de 

prestação de contas é a decisão pela qual o Relator 
ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao 
mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, 
ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis 
ou, ainda, determinar outras diligências necessárias 
ao saneamento do processo. 

II. Decisão definitiva nos processos de tomada ou de 
prestação de contas é a decisão pela qual o 
Tribunal julga as contas regulares, regulares com 
ressalva, ou irregulares. 

III. Decisão Terminativa nos processos de tomada ou 
de prestação de contas é a decisão pela qual o 
Tribunal ordena o trancamento das contas que 
forem consideradas iliquidáveis. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão incorretas.  

 
40. Cada Sistema de Controle dos atos administrativos 

apresentam características próprias. Em relação a 
tais Sistemas, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O Sistema do Contencioso Administrativo teve 

origem na França. Sua principal característica é 
que os litígios em que a Administração Pública for 
autora, ré ou terceira interessada resolvem-se, 
em caráter definitivo, num contencioso 
administrativo, localizado no interior do Poder 
Executivo.   

II. No Sistema de Controle Jurisdicional dos atos 
administrativos, tanto os litígios administrativos 
quanto os de interesse privado são julgados, em 
caráter definitivo, pelo Poder Judiciário. Esse 
Sistema é adotado no Brasil e tem sua origem 
nos EUA.  

III. Os controles exercidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça e pelo Ministério Público são 
essencialmente de natureza administrativa, 
incidentes, respectivamente, sobre os órgãos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
41. Princípio da Administração Pública segundo o qual a 

Administração possui a prerrogativa de controlar 
seus próprios atos. Por meio desse Princípio, os atos 
administrativos ilegais poderão ser anulados pela 
própria Administração, podendo, ainda, revogar 
outros atos por considerá-los inconvenientes ou 
inoportunos. O enunciado se refere ao Princípio da: 
 
a) Moralidade. 
b) Eficiência. 
c) Autotutela. 
d) Legalidade. 
e) Motivação. 

 
42. Em relação aos conceitos de concentração, 

desconcentração, centralização e descentralização 
administrativa, pode-se afirmar: 
 
a) A desconcentração administrativa dá origem às 

entidades que compõem a Administração Pública 
Indireta, isto é, às autarquias, as fundações 
públicas, às sociedades de economia mista e às 
empresas públicas.  

b) Os Ministérios que integram a estrutura da 
organização administrativa da União são um 
resultado do fenômeno da concentração 
administrativa.   
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c) A centralização administrativa favorece a criação 
das entidades da Administração Pública Indireta. 

d) Os Ministérios que integram a estrutura da 
organização administrativa da União são um 
resultado do fenômeno da descentralização 
administrativa. 

e) A descentralização administrativa dá origem às 
entidades que compõem a Administração Pública 
Indireta, isto é, às autarquias, às fundações 
públicas, às sociedades de economia mista e às 
empresas públicas.  

 
43. Sobre a Word Wide Web (WWW) analise as 

afirmativas a seguir: 
 
I. É um sistema de documentos eletrônicos 

dispostos na Internet, que permitem o acesso às 
informações apresentadas no formato de 
hipertexto. 

II. É um programa que agrupa diversos tipos de 
computadores e programas com o objetivo de 
facilitar o trabalho dos usuários, uma vez que 
fornece uma visão única e integrada de todo um 
sistema complexo. 

III. É o principal sistema operacional de uma rede de 
computadores. Esse sistema organiza, executa e 
controla todos os programas que são utilizados na 
rede. 

IV. É uma rede local de computadores. Cada nó 
(computador da rede local) possui um código que 
serve de comunicação entre os computadores. 

V. WWW é a mesma coisa que Internet. Trata-se da 
grande rede que conecta os computadores ao 
redor do mundo. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
d) Somente a afirmativa V está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
44. É comum definir um sistema de um computador 

como formado pelos conjuntos de HARDWARE e 
SOFTWARE. São exemplos de HARDWARE: 

 
a) O mouse, o Windows, e o Excel. 
b) O Word, o Powerpoint e o Excel. 
c) A memória, o Windows e a CPU. 
d) O disco rígido, o monitor de vídeo (a tela) e o 

Windows. 
e) A memória, o disco rígido e o monitor de vídeo (a 

tela). 
 

45. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para as 
afirmativas (verdadeiras) e F para as (falsas): 

 
( ) E-mail, email ou correio eletrônico, é um 

sistema de comunicação baseado no envio e 
recebimento de mensagens eletrônicas através 
de computadores pela Internet. 

( ) Vírus nada mais são do que pequenos 
programas desenvolvidos com o objetivo de 
causar algum dano ao computador.Tal como 
um vírus biológico, o programa infecta o 
sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar 
para outros computadores e dispositivos de 
informática. 

( ) Para que um computador seja infectado por um 
vírus, é preciso que um programa previamente 
infectado seja executado. Uma das garantias de 
segurança na internet é que os arquivos 
anexados aos e-mails podem ser abertos e 
executados sem problemas, uma vez que estes 
arquivos não podem carregar vírus.  

( ) O Gmail e o FireFox Mozilla são exemplos de 
serviços gratuitos de correio eletrônico que 
permitem compor, enviar e receber mensagens 
através da internet. 

( ) Os navegadores ou em inglês, browsers, são 
programas concebidos para “caminhar” e abrir 
páginas de Internet, conhecidas também por 
web sites ou simplesmente sites. 

( ) O Chrome, o Firefox, o Opera e o Internet 
Explorer são exemplos de programas de 
correios eletrônicos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de V e F, de cima para baixo: 
 

a)  V – V – F – V – V – F 
b)  F – F – F – V – V – V 
c)  V – F – V – F – F – F 
d)  F – V – F – V – F – V 
e)  V – F – F – V – V – F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


