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CCAARRGGOO::  TTEECCNNÓÓLLOOGGOO  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  ÁÁRREEAA  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
Texto I para responder às questões de 01 a 05. 
 

“Quem não se comunica se trumbica” 
 

Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que 
não! A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. 
Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles – uma das 
maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em 
diversos canais – que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público. 

Essa confusão exemplifica a relação que temos hoje com a informação e a comunicação. Vivemos uma era de alta 
tecnologia da informação. Mas informação e comunicação não significam necessariamente a mesma coisa. Vivemos 
num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras. Só que excesso de informação também pode 
gerar ruído – em comunicação, “ruído” é qualquer elemento que interfere no processo de transmissão de uma 
mensagem de um emissor para um receptor. 

Não basta haver a capacidade de informar se não houver o desejo de se comunicar. Ou o desejo de compreender e 
ser compreendido pelo interlocutor. Para esse processo de troca de ideias funcionar, saber escrever corretamente é 
condição necessária, mas não suficiente. O que vemos hoje com alguma frequência (especialmente em redes sociais) 
são pessoas querendo impor suas ideias, mas sem querer compreender ideias diferentes. Ou mesmo modos diferentes 
de se expressar. [...] 

(Dario Chaves. Língua Portuguesa, nº 57, ed. Escala. Fragmento.) 

 

01 
Na construção textual, estão envolvidas algumas estratégias de referenciação, atuantes no processo de coesão do 
texto. Sabendo-se que um “objeto” já presente no texto pode ser reativado através da referência feita a ele, leia o 
trecho do texto destacado a seguir: 
 

“Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não! 
A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a “deu” para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV.” (1º§) 
 

Dentre as afirmativas a seguir, assinale a verdadeira em relação aos elementos destacados anteriormente. 
A) Sem exceção, os elementos destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido 

anteriormente. 
B) “Esta frase” e “A frase” possuem o mesmo referente, as duas ocorrências de “a” em destaque indicam a introdução 

de um novo referente não interferindo na coerência textual. 
C) A ocorrência do primeiro “a” em destaque refere-se a “Esta frase”, já a ocorrência do segundo “a” refere-se à 

expressão “A frase”, organizando textualmente a ordem das informações.  
D) A expressão “A frase”, diferentemente dos demais elementos destacados, indica uma introdução de uma nova 

informação no texto, tratando-se de um “objeto” até então não mencionado. 
 

02 
No primeiro parágrafo do texto, após “Chacrinha”, há entre vírgulas: 
A) Um comentário avaliativo acerca da referência anterior.  
B) Antecipação de uma informação introduzida posteriormente.  
C) Descrição que demonstra, de modo exclusivo, o caráter informativo da linguagem. 
D) Um detalhamento que tem como referência o conteúdo apresentado no título do texto. 
 

03 
“Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras.” (2º§) Acerca das estruturas 
linguísticas do trecho destacado, analise e assinale a afirmativa correta. 
A) Excluindo-se o trecho “todo tipo de” haveria, obrigatoriamente, o acento grave indicador de crase em “a”. 
B) Dentre os elementos que forma a contração “num” está a preposição “em” exigida pelo termo regente “mundo”. 
C) O segmento “acesso a todo tipo” poderia ser substituído por “acesso de todo tipo” mantendo-se a adequação 

linguística. 
D) Sabendo-se que o termo “num” se trata de uma contração, sua substituição por “a um” estaria correta e adequada 

de acordo com a norma padrão da língua, possuindo um aspecto erudito da linguagem. 
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04 
O emprego da expressão de caráter coloquial “Só que não!” representa 
A) a expressão da identidade de um grupo específico, público-alvo do texto em análise.  
B) a ocorrência de um grau de formalismo característico de uma linguagem não fragmentária.  
C) uma exemplificação de parte da argumentação expressa no último parágrafo do texto transcrito. 
D) uma inadequação linguística proposital do autor do texto cujo objetivo é despertar o interesse do leitor pelo assunto 

discutido. 
 

05 
Quanto às características estruturais do tipo textual apresentado, pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo, o 
autor utiliza 
A) uma descrição que exemplifica as ideias apresentadas pelo autor. 
B) o confronto entre ideias e conceitos diferentes através do exemplo apresentado. 
C) informações importantes que servirão de subsídios para a reflexão proposta pelo autor no título do texto. 
D) um recurso argumentativo, relacionado ao tema textual que irá contribuir na defesa de um ponto de vista. 
 
Texto II para responder às questões de 06 a 10. 
 

O respeito à diversidade e suas implicações nos direitos humanos 
 

A diversidade é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema que 
ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas 

relações sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito ao que é diferente. 
 

Quando se trata de inclusão/exclusão, é oportuno compreender mais amplamente esses processos abordando-os 
de forma dialética. 

Na abordagem da dialética inclusão/exclusão, realça-se o entendimento de que, para compreensão desses 
processos e o enfrentamento da exclusão, é necessário percebê-los de modo mais abrangente, em seu alcance e 
ocorrências, e não apenas com referência a um único grupo social. 

O princípio de que, para enfrentar a exclusão, é preciso compreendê-la como processo que ocorre em várias 
circunstâncias, é também adotado neste texto, acrescentando-se que a percepção no contexto mais abrangente em que 
se situam: o da diversidade. O enfrentamento da exclusão necessita do empenho acadêmico, social e político em 
decisões e movimentos pela inclusão, justiça e autonomia dos sujeitos, respeitando-se suas diferenças socioculturais e 
identitárias. 

Contudo, ressalva-se que não se entende ou propõe o acolhimento à diversidade como subalternização do outro, 
do diferente, como forma de colonização, mas sim garantindo-se seus direitos à vida cidadã e, nesse sentido, a sua 
efetiva participação nas decisões políticas e a sua afirmação como sujeitos sociais. É nesse sentido que se assume, como 
premissa e perspectiva deste estudo, a reivindicação do respeito à diversidade, em seus vários contornos. [...] 

A qualidade e a dignidade da vida humana são valores inestimáveis, devendo ser princípios e propostas de 
superação de preconceitos e estigmas baseados em equívocos geradores de comportamentos que destoam de 
parâmetros essenciais à sociedade plural, em que se privilegiam e mantêm as garantias dos direitos humanos e o 
princípio constitucional da igualdade.  

(Mary Rangel. Língua Portuguesa, nº 57, ed. Escala. Fragmento.) 

 

06 
O trecho em destaque “A diversidade é um dos temas mais atuais da sociedade, e ao se pensar na escola, é um tema 
que ganha extrema relevância. Pois é na escola, onde a criança e o jovem desenvolve grande parte de suas relações 
sociais, que é necessário se desenvolver e ampliar a cultura do respeito ao que é diferente.” possui uma INCORREÇÃO 
de acordo com a norma padrão indicada em: 
A) A forma verbal “desenvolve” não estabelece a devida concordância com o sujeito a que se refere. 
B) A expressão “é necessário” deveria apresentar a forma no plural em concordância com os dois núcleos aos quais se 

refere. 
C) O segmento “é um tema que ganha” deveria ser substituído por “são temas que ganham” em concordância com a 

expressão anterior “temas mais atuais”. 
D) A expressão “grande parte de suas relações sociais” está incorreta, pois, não se pode associar uma expressão no 

singular – grande parte – a um complemento no plural. 
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07 
Dentre os termos destacados, identifique o que NÃO possui a mesma classificação sintática dos demais. 

A) “[...] é um tema que ganha extrema relevância.” (subtítulo) 

B) “[...] realça-se o entendimento de que, [...]” (2º§) 

C) “[...] abordando-os de forma dialética. [...]” (1º§) 

D) “[...] é necessário percebê-los de modo mais abrangente, [...]” (2º§) 

 

08 
Considerando o contexto, e os significados atribuídos no texto aos vocábulos em destaque, identifique a relação 

estabelecida de forma indevida a seguir. 

A) Implicações / ligações.      C) Dialética / argumentativa. 

B) Ressalvar / compensar.     D) Enfrentamento / oposição. 

 

09 
Diante das ideias e informações apresentadas no texto, pode-se afirmar que para o autor os processos relacionados a 

inclusão e exclusão são: 

A) Premissas para o amplo enfrentamento da diversidade em todas as áreas relacionadas a tal questão.  

B) Complementares, não podendo haver o primeiro sem que o segundo tenha se tornado uma realidade.  

C) De amplo debate, requerendo que, para sua compreensão, haja uma ligação clara ao tema “diversidade”. 

D) Manifestações próprias da “diversidade”, devendo haver um acolhimento e enfrentamento de ambos em momentos 

diferentes. 

 

10 
O 4º§ é introduzido pelo termo “contudo” que estabelece uma relação tal entre as informações que o antecedem e 

que o sucedem que poderia ser substituído sem qualquer prejuízo semântico por: 

A) Todavia.   B) Porquanto.   C) Desde que.   D) Consoante. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
Se Edivaldo pratica algum esporte radical, então Alberto e Bruno também praticam. Por sua vez, Carlos somente 

pratica algum esporte radical se Bruno também praticar. Entretanto, Alberto pratica algum esporte radical se, e 

somente se, Débora, sua esposa, não lhe causar problemas por causa disso. Todavia, ou Débora causa a Alberto 

problemas por praticar algum esporte radical, ou, então, vai “fazer unha” nos respectivos horários. De toda forma, 

sabe-se que Edivaldo pratica, sim, algum esporte radical. Logo, considerando verdadeiras as proposições compostas 

supracitadas, pode-se concluir que, EXCETO: 

A) Bruno pratica algum esporte radical.     C) Débora não causa problemas a Alberto. 

B) Alberto pratica algum esporte radical.   D) Carlos não pratica algum esporte radical. 

 

12 
Uma pesquisa com 7.000 entrevistados foi realizada em todo o país no intuito de avaliar a preferência nacional 

dentre três meios de acesso às notícias diárias: jornal televisivo, internet e jornal impresso. Da pesquisa, verificou-se 

que 35% utilizam o jornal televisivo; 55% utilizam internet; e, 30% utilizam o jornal impresso. Além disso, a pesquisa 

evidenciou que nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos meios avaliados: ou utiliza os três meios, ou 

apenas um deles. Logo, o número de entrevistados que utilizam os três meios de acesso às notícias diárias é: 

A) 700.    B) 960.    C) 1.140.   D) 1.400. 

 

13 
Três números naturais 𝒂, 𝒃 e 𝒄 formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 𝒓, com 𝒓 ∈ ℝ. Sabe-se que 

o quádruplo de 𝒂 é igual ao triplo de 𝒃. Assim, a razão entre 𝒃 e 𝒄 é: 

A) 1/2.    B) 3/4.    C) 4/3.    D) 4/5. 
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14 
Três formigas, das quais duas carregam folhas, andam formando uma fila. Sabe-se que a que carrega folha verde 

sempre diz a verdade; a que carrega folha amarelada às vezes diz a verdade; e a que não carrega qualquer folha 

sempre mente. A que está na frente diz “a formiga que carrega folha verde está no meio”. A que está no meio diz “eu 

carrego a folha amarelada”. A que está atrás diz “a formiga que está no meio não carrega folha alguma”. Logo,    

pode-se concluir que a formiga que 

A) está atrás é a que sempre mente. 

B) carrega a folha amarelada está no meio. 

C) carrega folha verde está atrás das outras duas. 

D) sempre mente está à frente daquela que carrega a folha amarelada. 

 

15 
Considere a equação a seguir: 

4 + 7 + 10 + ... + 𝒙 = 424 
 

Sabendo-se que os termos do primeiro membro dessa equação formam uma progressão aritmética, então o valor de 

𝒙 é: 

A) 37.    B) 49.     C) 57.    D) 61. 

 

16 
Considere a sequência numérica a seguir: 
 

3, 6, 3, 3, 2, 5/3, 11/9. . . 
 

Sabendo-se que essa sequência obedece uma regra de formação a partir do terceiro termo, então o denominador do 

próximo termo da sequência é: 

A) 9.    B) 11.    C) 26.    D) 27.  

 

17 
Em uma escola, uma comissão é formada por dois professores, dois técnicos administrativos e dois alunos. 

Candidataram-se quatro professores, cinco técnicos administrativos e sete alunos. Logo, o número de maneiras 

distintas para a eleição dos membros dessa comissão é: 

A) 210.    B) 810.    C) 1.090.   D) 1.260.  

 

18 
É comum ouvir nos noticiários a estimativa do número de pessoas presentes em atos públicos, tais como passeatas, 

comícios e shows. Para tal, considera-se, em geral, que, quando lotados, dois metros quadrados são ocupados por 

nove pessoas. Dessa forma, a estimativa do número de pessoas presentes em um show musical ocorrido num parque 

de 9.500 m2 totalmente lotado é: 

A) 39.250.   B) 42.750.   C) 45.500.   D) 54.750. 

 

19 
Um grupo de alunos é formado por 11 meninos e 14 meninas. Sabe-se que metade das meninas são loiras, ao passo 

que apenas três meninos são loiros. Dessa forma, ao selecionar-se ao acaso um aluno, a probabilidade de que seja um 

menino loiro é: 

A) 0,12.    B) 0,15.    C) 0,22.    D) 0,25. 

 

20 
Júlia fez aniversário no dia 07/12/2015. Pablo, seu irmão, faz aniversário exatamente doze semanas e três dias após 

Júlia. Logo, em qual dia do mês de março de 2016 será o aniversário de Pablo? 

A) 02.    B) 03.    C) 09.    D) 10. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
Em maio de 2015, a Agência Brasil (EBC) divulgou um levantamento da Organização Não-Governamental (ONG) 
Safernet, que há alguns anos tem um serviço de denúncias online, que aponta que, em 2014, foram registrados 224 
casos de sexting – um aumento de 120% em relação a 2013 – quando foram registrados 101 casos. A instituição tem 
realizado várias campanhas de alerta com depoimentos de jovens que foram vítimas de sexting. Os relatos, em geral, 
envolvem ameaças, sofrimento e o medo da reação de outras pessoas. Esta prática consiste na  
A) utilização de perfis fictícios (fake) para denegrir, criticar, atacar ou acusar outra pessoa nas redes sociais. 
B) quebra do sigilo de outras pessoas nas redes sociais seguida de furto e divulgação de documentos pessoais da vítima. 
C) promoção da pornografia infantil com o comércio de fotos e vídeos de menores nus, em atos sexuais ou se prostituindo. 
D) divulgação de mensagens, fotos ou gravações de conteúdo erótico ou sensual por meio eletrônico, principalmente, 

celulares. 
 

22 
Muito noticiadas nos últimos meses nos veículos de comunicação do Brasil e motivo de grande preocupação das 
autoridades, principalmente da área de saúde, as doenças dengue, chikungunya e zika têm em comum: 
I. O fato de serem transmitidas pelo mesmo agente (Aedes aegypti).  
II. A mesma família bacteriológica, da qual as três doenças são integrantes. 
III. A transmissão do vírus ao feto em mulheres grávidas, gerando microcefalia nos recém-nascidos.  
IV. O tratamento à base de repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviam os sintomas (desde que não 

contenham AAS). 
É correto o que se complementa somente em 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e IV, apenas.  D) II e III, apenas.  
 

23 
Dando seguimento à reforma política brasileira, em junho de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou o fim da 
reeleição no Brasil para: 
A) Presidente da República, apenas. 
B) Presidente da República, governadores e prefeitos. 
C) Todos os cargos públicos que necessitam de pleito popular. 
D) Representantes dos poderes executivos e legislativos no Brasil. 
 

24 
Foi divulgado no início de 2016, o estudo Economist Intelligence Unit (EIU), sob o título A Democracia em Tempos de 
Ansiedade, que buscou mensurar a “qualidade democrática” de 167 países, levando em conta um grupo de cinco 
fatores para determinar a classificação dos países: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionalidade 
governamental, participação política e cultura política. Com base nos pontos em cada quesito, os países foram 
classificados como “democracias completas”, “democracias falhas”, “regimes híbridos” e “regimes autoritários”. 
Levando-se em conta a atual situação política vivenciada pelo Brasil atualmente, é possível constatar que o país foi 
classificado como: 
A) Regime híbrido.       C) Regime autoritário. 
B) Democracia falha.      D) Democracia completa. 
 

25 
Desde 2003, a Polícia Federal vem intensificando suas operações no Brasil, nomeando-as de forma ilustrativa a seus 
objetos de investigação ou em referência a fatos que a identifique, gerando diversas prisões e a elucidação de vários 
casos graves de corrupção no país. Atualmente, em curso, uma das operações mais importantes atende pelo nome de 
Zelotes e tem por objetivo desarticular: 
A) Quadrilha especializada em tráfico de armas, drogas e assaltos. 
B) Facções criminosas responsáveis por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em larga escala no Congresso 

Nacional. 
C) Organizações criminosas que atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), manipulando o 

trâmite de processos e o resultado de julgamentos. 
D) Dois grupos criminosos que utilizavam cartões de créditos de terceiros, desviados das correspondências dos Correios, 

em estabelecimentos comerciais de várias capitais do país. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 

26 
No departamento de informática de determinada Universidade Federal é realizado anualmente o inventário dos 
equipamentos pertencentes ao departamento. O servidor responsável pela execução do serviço encontrou dois 
modelos de equipamento que descreveu da seguinte forma: 

 um modelo de gabinete que fica na horizontal. A maioria destes modelos é utilizada para colocar o próprio monitor 
sobre ele; e, 

 um modelo de gabinete que fica na posição vertical. 
É correto afirmar que os modelos descritos pelo servidor são, respectivamente: 
A) Desktop e Torre.       C) Torre e Baia Horizontal. 
B) Compacto e Desktop.      D) Torre e Caixa Compacta. 
 

27 
Analise as afirmativas correlatas. 
I. “O mouse é um dispositivo típico de entrada.” 
 

PORQUE 
 

II. “Ele permite a inserção e a leitura de dados.” 
Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é verdadeira e a II, falsa. 
B) A afirmativa I é falsa e a II, verdadeira. 
C) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
 

28 
Nos Sistemas Operacionais Windows, a área reservada para armazenar de forma temporária os dados copiados ou 
movidos pelo usuário, é conhecida como: 
A) Área de colagem.       C) Área de memória swap. 
B) Área de transferência.      D) Área de troca de arquivos. 
 

29 
“Um usuário utiliza a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão) para produzir os seus trabalhos 
acadêmicos. Em um trabalho específico, foi exigido que todas as páginas devessem estar dispostas horizontalmente.” 
Para atender à especificação do trabalho, o usuário deve clicar na guia 
A) Início e no grupo Design clicar na opção Paisagem. 
B) Revisão e no grupo Formato clicar na opção Retrato. 
C) Exibição e no grupo Opções de Página clicar na opção Horizontal. 
D) Layout da Página e no grupo Orientação clicar na opção Paisagem. 
 

30 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), a função =MÉDIA(100;20) retorna o valor: 
A) 5.    B) 20.    C) 60.    D) 100. 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

31 
Nos termos do capítulo destinado à Administração Pública na Constituição Federal, é correto afirmar que 
A) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado não superior a dois anos. 
B) é garantido ao servidor público o direito de associação sindical nos termos da autorização governamental. 
C) as funções de confiança serão preenchidas por servidores de carreira conforme percentual previsto em lei. 
D) o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
 

32 
Quanto ao controle da administração pública, a autotutela constitui espécie de controle:  
A) Judicial.   B) Externo.   C) Legislativo.   D) Administrativo. 
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33 
Nos termos do capítulo destinado à Administração Pública na Constituição Federal, é correto afirmar que o princípio 
da 
A) publicidade é absoluto e, portanto, não comporta exceções. 
B) razoabilidade encontra-se expresso na Constituição Federal. 
C) legalidade é hierarquicamente superior ao princípio da moralidade. 
D) eficiência aplica-se à sociedade de economia mista e à empresa pública. 

 
34 
Nos termos definidos no Art. 37, §6º da Constituição Federal, a teoria da responsabilidade civil do estado alcança:  
A) Partidos políticos e sindicatos. 
B) Qualquer sociedade de economia mista. 
C) Todas as pessoas jurídicas de direito público.  
D) Empresa pública que explora atividade econômica. 

 
35 
Quanto às contratações públicas, é considerada característica geral dos “contratos administrativos típicos”: 
A) Possibilidade de alteração unilateral da avença.  
B) Impossibilidade de rescisão unilateral do ajuste. 
C) Precedência dos interesses privados sobre o público. 
D) Proibição de revisão do equilíbrio econômico financeiro. 

 
36 
Quanto às noções de bens públicos, os bens dominicais do Estado são também designados de bens 
A) patrimoniais ou dominiais.      C) de uso comum ou de uso especial. 
B) de uso especial ou patrimoniais.    D) dominiais ou de uso comum do povo. 

 
37 
Quanto às noções de serviços públicos, caducidade é a extinção da concessão por 
A) mero interesse privado manifestado pelo concessionário. 
B) mero interesse público manifestado pelo poder concedente. 
C) descumprimento das regras contratuais por parte do concessionário. 
D) descumprimento das regras contratuais por parte do poder concedente. 

 
38 
Quanto às noções de improbidade administrativa, o servidor federal que dolosamente atentar contra os princípios 
constitucionais, sem, contudo, causar dano ao erário, fica sujeito a  
A) pena de advertência, sendo isento de multa civil. 
B) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos. 
C) proibição de contratar com o poder público por cinco anos. 
D) multa civil de até cem vezes a remuneração do agente público. 

 
39 
Quanto às noções de regime jurídico estatutário federal, a ação disciplinar contra servidor que pratica a infração de 
ausentar-se do serviço sem autorização da chefia imediata prescreve em:  
A) Três anos.       C) Cento e vinte dias. 
B) Cinco anos.       D) Cento e oitenta dias.  

 
40 
Quanto ao Decreto Federal nº 1171/94, a sanção aplicável por infração ao código de ética dos servidores federais    
limita-se a: 
A) Multa.   B) Censura.   C) Suspensão.   D) Advertência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O exercício financeiro coincide com o ano civil, pertencendo ao mesmo as receitas nele arrecadadas e as despesas 

nele legalmente empenhadas. 
(     ) Na Lei do Orçamento Público é obrigatória a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade. 

(     ) A Lei de Orçamento Público poderá conter autorização ao Executivo para realizar, em qualquer mês do exercício 
financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender às insuficiências de caixa. 

(     ) Em casos de déficit, a Lei de Orçamento Público indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.   B) V, V, V, V.   C) V, F, F, V.   D) V, F, V, F. 

 
42 
A respeito de créditos adicionais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Entende-se por créditos adicionais suplementares os créditos destinados ao reforço de dotação orçamentária. 
B) Entende-se por créditos adicionais as autorizações de receitas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 

de Orçamento.                                                                                               
C) Entende-se por créditos adicionais especiais os créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica. 
D) Entende-se por créditos adicionais extraordinários os créditos destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso 

de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

 
43 
Sobre os Restos a Pagar e Dívida Ativa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas. 
B) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício 

financeiro, distinguindo-se as processadas das não processadas. 
C) Os empenhos que sorvem a conta de débitos com vigência anual que não tenham sido liquidados, só deverão ser 

computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 
D) Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, 
laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, 
de contratos em geral ou de outras obrigações legais.  

 
44 
Em relação às Despesas Públicas, é INCORRETO afirmar que 
A) classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive 

as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 
B) classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas à construção de imóveis e à aquisição de títulos 

representativos do capital de empresas quando a operação importar em aumento do capital. 
C) classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação 

direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras 
entidades de direito público ou privado. 

D) classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 
empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
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45 
Em relação às receitas públicas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, 

regulamento ou contrato. 
B) O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que 

lhe é devedora e inscreve o débito desta. 
C) O recolhimento de todas as receitas públicas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, 

vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
D) Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem, sendo que nos recibos é 

obrigatório constar somente o nome da pessoa que paga a soma arrecadada e a data da arrecadação. 

 
46 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.  
B) O Balanço Financeiro é composto por inúmeros quadros que evidenciam a movimentação financeira das entidades 

do setor público, inclusive de todas as instituições da administração pública indireta.   
C) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 

extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.  

D) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a 
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou 
deficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas 
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 

 
47 
Com base na Lei nº 10.520/22, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ao pregão aplica-se solidariamente as regras previstas na Lei nº 8.666/93.  
B) O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
C) No pregão é vedada a garantia de proposta, a aquisição do edital pelos licitantes e pagamento de taxas e 

emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital. 
D) Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.                                                                                             

 
48 
A Lei nº 8.666/93 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, além de dar outras providências. Com base na referida lei, assinale a alternativa 
correta. 
A) Licitação é o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes 

da Administração Pública direta ou indireta, tendo como modalidades a concorrência, tomada de preços, convite, 
pregão e leilão.                                                                                          

B) A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 

C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 48 horas da apresentação das propostas. 

D) Quando o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior 
a 100 vezes a R$ 1.500.000,00, será facultado à autoridade responsável iniciar o processo licitatório com a publicação 
do edital com antecedência mínima de 15 dias e, com antecedência mínima de 10 dias, instruir audiência pública, à 
qual todos os interessados terão acesso e direito a se manifestar sobre todas as informações pertinentes. 

 
 



CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – GABINETE DA REITORA – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Cargo: Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública (36-M) 
Prova aplicada em 13/03/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 14/03/2016. 

- 11 - 

49 
Sobre as despesas com a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Acompanhará estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes. 
II. Acompanhará a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual. 
III. Acompanhará a declaração do ordenador da despesa de que tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  

 
50 
De acordo com o Art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com alguns 
princípios. Assinale-os. 
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, vinculação do instrumento convocatório e julgamento 

objetivo. 
B) Legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, eficiência, probidade administrativa, seleção da proposta mais 

vantajosa e razoabilidade. 
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa e vinculação do 

instrumento convocatório. 
D) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação do instrumento 

convocatório e julgamento objetivo. 
 



 

INSTRUÇÕES 

 
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 
impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 
não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 
de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível 
Médio e 40 (quarenta) itens para os cargos de Nível Fundamental. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 
Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




