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tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO                                                                           Página 5 / 13 
 

09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO                                                                           Página 6 / 13 
 

 

 

 

 

 
 

 

16) Sobre definições básicas de internet, intranet, 

proxy, redes de computadores e firewall, julgue 

as afirmativas abaixo: 

 

I. Servidor Proxy tem como objetivo converter 

URLs (endereços em formato de texto) em 

endereços IP e vice-versa. 

II. Um Firewall pode ser construído por softwares 

ou por Hardwares. O objetivo primário de um 

firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado 

em regras definidas pelo administrador da rede, 

funcionando como filtro. 

III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os 

protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados 

pela Internet. Usualmente uma intranet é 

constituída por conexões através das quais um ou 

mais computadores são conectados à internet.  
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa II está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois 

termos empregados com significados distintos, 

são descritos a seguir. 

 

I. É um software que tem o objetivo de observar e 

roubar informações pessoais do usuário que 

utiliza o computador em que o programa está 

instalado, retransmitindo-as para uma fonte 

externa na internet, sem o conhecimento ou 

consentimento do usuário. 

II. É um tipo de fraude em que um golpista tenta 

obter dados pessoais e financeiros de um usuário 

por meio do uso combinado de meios técnicos e 

engenharia social.  

 

(A) I - Spyware e II - Phishing 

(B) I – Rootkits e II - DDoS 

(C) I – spoofing e II – Vírus 

(D) I- Ransomware e II – Honeypot 

 

 

 

 

 

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel 

2013, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

 

I. Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou 

limpar a área de impressão em uma planilha.  

II. A função CONT.VAZIAS conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

III. Na guia REVISÃO é possível encontrar 

funcionalidade para impedir que outros usuários 

alterem, movam ou excluam dados 

acidentalmente em uma planilha. 

 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa III está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

19) No Microsoft Word 2013, em português, para 

adicionar ou alterar uma borda em torno de uma 

página, é através: 

 

(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na 

guia PÁGINA INICIAL. 

(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia 

INSERIR. 

(C) Do botão SMARTART, disponível na guia 

INSERIR. 

(D) Da caixa de diálogo BORDAS E 

SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7 

e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras 

e (F) para as falsas.  

 

(  ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de 

opções que aparecem quando passamos o mouse no 

canto direito da tela  

(  ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser 

posicionada nas extremidades inferior e superior da 

tela. 

(  ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão 

iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência 

de teclas de atalho SHIFT + I. 

(  ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao 

FAT32 quanto ao NTFS. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo. 

(A) V, F, V, F. 

(B) F, F, F, V. 

(C) V, F, F, V. 

(D) F, F, F, F. 
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21) O princípio contábil da ______________ 

determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do 

PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a 

quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimônio líquido.  

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) naturalidade. 

(B) legalidade. 

(C) prudência. 

(D) competência. 

 

22) De acordo com o art. 7º, §1º, inciso II da 

Resolução CFC nº 750/93, uma vez integrado ao 

patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos 

e passivos, podem sofrer variações decorrentes 

dos seguintes fatores:  

 

1. a atualização monetária não representa nova 

avaliação, mas tão somente o ajustamento dos 

valores originais para determinada data, mediante 

a aplicação de indexadores ou outros elementos 

aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da 

moeda nacional em um dado período. 

2. Valor realizável: Os ativos são mantidos pelos 

valores em caixa ou equivalentes de caixa, os 

quais poderiam ser obtidos pela venda em uma 

forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos 

valores em caixa e equivalentes de caixa, não 

descontados, que se espera seriam pagos para 

liquidar as correspondentes obrigações no curso 

normal das operações da Entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Custo corrente: Os ativos são reconhecidos pelos 

valores em caixa ou equivalentes de caixa, os 

quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos 

equivalentes fossem adquiridos na data ou no 

período das demonstrações contábeis. Os 

passivos são reconhecidos pelos valores em caixa 

ou equivalentes de caixa, não descontados, que 

seriam necessários para liquidar a obrigação na 

data ou no período das demonstrações contábeis. 

4. Valor justo: Os ativos são mantidos pelo valor 

justo, descontado do fluxo futuro de entrada 

líquida de caixa que se espera seja gerado pelo 

item no curso normal das operações da Entidade. 

Os passivos são mantidos pelo valor presente, 

descontado do fluxo futuro de saída bruta de 

caixa que se espera seja necessário para liquidar 

o passivo no curso normal das operações da 

Entidade. 

5. Valor presente: É o valor pelo qual um ativo pode 

ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 

conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação 

sem favorecimentos. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 6 

(B) 12 

(C) 14 

(D) 10 

 

23) O princípio da contabilidade que se refere ao 

processo de mensuração e apresentação dos 

componentes patrimoniais para produzir 

informações íntegras e tempestivas, é 

denominado de: 

 

(A) motivação. 

(B) registro pelo valor original. 

(C) oportunidade. 

(D) atualização monetária. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO                                                                           Página 9 / 13 
 

24) São regras deontológicas previstas no Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal: 
 

I. A remuneração do servidor público é custeada 

pelos tributos pagos direta ou indiretamente por 

todos, até por ele próprio, e por isso se exige, 

como contrapartida, que a moralidade 

administrativa se integre no Direito, como 

elemento indissociável de sua aplicação e de sua 

finalidade, erigindo-se, como consequência, em 

fator de legalidade. 

II. Toda ausência injustificada do servidor de seu 

local de trabalho é fator de desmoralização do 

serviço público, o que quase sempre conduz à 

desordem nas relações humanas. 

III. Salvo os casos de segurança nacional, 

investigações policiais ou interesse superior do 

Estado e da Administração Pública, a serem 

preservados em processo previamente declarado 

sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 

qualquer ato administrativo constitui requisito de 

eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 

comprometimento ético contra o bem comum, 

imputável a quem a negar. 

IV. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 

pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos 

interesses da própria pessoa interessada ou da 

Administração Pública. Nenhum Estado pode 

crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo 

do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que 

sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana 

quanto mais a de uma Nação. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 3 
 

25) Segundo o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal, é vedado ao servidor público: 
 

(A) exercer com estrita moderação as prerrogativas 

funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se 

de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses 

dos usuários do serviço público e dos 

jurisdicionados administrativos. 

(B) participar dos movimentos e estudos que se 

relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem 

comum. 

(C) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e 

atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os usuários do serviço 

público, sem qualquer espécie de preconceito ou 

distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, 

religião, cunho político e posição social, 

abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano 

moral. 

(D) dar o seu concurso a qualquer instituição que 

atente contra a moral, a honestidade ou a 

dignidade da pessoa humana. 

 

26) De acordo com o art. 1º da Constituição Federal 

de 1988, são fundamentos da República 

Federativa do Brasil, EXCETO: 
 

(A) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

(B) a soberania. 

(C) a república. 

(D) a dignidade da pessoa humana. 

 

27) Acerca dos direitos e deveres individuais e 

coletivos previstos no art. 5º da Constituição 

Federal de 1988, assinale a opção FALSA. 
 

(A) são gratuitas as ações de habeas 

corpus e mandado de segurança, e, na forma da 

lei, os atos necessários ao exercício da 

cidadania.   

(B) no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário 

indenização ulterior, se houver dano. 

(C) aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes. 

(D) a sucessão de bens de estrangeiros situados no 

País será regulada pela lei brasileira em benefício 

do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que 

não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de 

cujus". 
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28) Segundo o art. 18, §4º da Constituição Federal de 

1988, a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, far-se-ão por 

lei ____________, dentro do período 

determinado por lei complementar 

______________, e dependerão de consulta 

prévia, mediante ______________, às 

populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma 

da lei. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

as respostas corretas para as lacunas acima. 

(A) estadual, municipal e referendo. 

(B) estadual, federal e plebiscito. 

(C) federal, estadual e referendo. 

(D) municipal, federal e referendo. 

 

29) Sobre o disposto na Constituição Federal de 1988 

a respeito do Orçamento, assinale a opção 

ERRADA. 

 

(A) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo 

estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos 

suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 

termos da lei. 

(B) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse 

um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 

prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 

que autorize a inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade. 

(C) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública 

federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a 

elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

(D) Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão os orçamentos anuais.  

 

30) Observe os itens a seguir sobre a Administração 

Pública na Constituição Federal de 1988. 

 

I. o prazo de validade do concurso público será de 

até três anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

II. a administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de competência 

e jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei. 

III. a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração. 

IV. os acréscimos pecuniários percebidos por 

servidor público serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores. 

 

Assinale a alternativa correta. 

(A) I, III e IV são corretos. 

(B) Apenas IV é incorreto. 

(C) II e III são corretos. 

(D) Apenas I é incorreto. 

 

31) ________________ é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 

a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de 

edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias. 

 

Marque a alternativa que apresenta a resposta correta 

para a lacuna acima. 

(A) Concorrência 

(B) Tomada de Preços 

(C) Concurso 

(D) Pregão 
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32) É inexigível a licitação 

 

(A) na contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 

ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 

de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não 

tenha fins lucrativos. 

(B) nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 

a prorrogação dos respectivos contratos; 

(C) quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

(D) para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes. 

 

33) É INCORRETO afirmar sobre os contratos 

administrativos. 

 

(A) A declaração de nulidade do contrato 

administrativo opera retroativamente impedindo 

os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 

deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos. 

 

 

(B) Os contratos devem estabelecer com clareza e 

precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam. 

(C) É permitido a qualquer licitante o conhecimento 

dos termos do contrato e do respectivo processo 

licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de 

cópia autenticada, mediante o pagamento dos 

emolumentos devidos. 

(D) É permitido o contrato com prazo de vigência 

indeterminado. 

 

34) “É o poder conferido ao administrador que lhe 

permite condicionar, restringir, frenar o exercício 

de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos 

particulares em nome do interesse da 

coletividade”. 

 

O poder administrativo descrito acima é: 

(A) Poder de Polícia. 

(B) Poder Vinculado. 

(C) Poder regulamentar. 

(D) Poder hierárquico. 

 

35) À luz do disposto na lei nº 12.527/2011, 

autenticidade é a 

 

(A) qualidade da informação que pode ser conhecida 

e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 

sistemas autorizados. 

(B) qualidade da informação que tenha sido 

produzida, expedida, recebida ou modificada por 

determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 

(C) qualidade da informação coletada na fonte, com 

o máximo de detalhamento possível, sem 

modificações.  

(D) qualidade da informação não modificada, 

inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 
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36) Analise os itens a seguir sobre o balanço 

patrimonial. 
 

I. O Ativo faz parte das Contas Patrimoniais e 

compreende o conjunto de Bens e Direitos da 

organização (entidade, empresa), possuindo 

valores econômicos e podendo ser convertido em 

dinheiro (proporcionando ganho para a empresa). 

II. Nível de exigibilidade é o maior ou menor prazo 

existente para que as Obrigações sejam pagas. As 

contas que deverão ser pagas mais rapidamente 

(curto prazo) têm um maior nível de exigibilidade 

do que as contas que serão liquidadas (pagas) em 

um prazo maior (longo prazo). 

III. O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil 

destinada a evidenciar, quantitativa e 

qualitativamente, numa determinada data, a 

posição patrimonial e financeira da entidade. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e III 

(D) I, II e III 

 

37) Sobre o conceito de eficiência, eficácia e 

efetividade aplicados à administração pública, 

assinale a opção ERRADA. 
 

(A) Eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e 

serviços entregues ao usuário (beneficiário direto 

dos produtos e serviços da organização). Se uma 

campanha de vacinação, por exemplo, tem a meta 

de vacinar e imunizar 100.000 crianças e este 

número foi alcançado ou superado, a campanha 

foi eficaz. 

(B) Efetividade são os impactos gerados pelos 

produtos/serviços, processos ou projetos. A 

efetividade está vinculada ao grau de satisfação 

ou ainda ao valor agregado, a transformação 

produzida no contexto em geral. 

(C) Os conceitos de eficiência, efetividade e eficácia 

são sinônimos. 

(D) Eficiência é a relação entre os produtos/serviços 

gerados (outputs) com os insumos utilizados, 

relacionando o que foi entregue e o que foi 

consumido de recursos, usualmente sob a forma 

de custos ou produtividade. 

38) São funções do processo administrativo: 

 

(A) planejamento, controle, hierarquia e organização. 

(B) direção, controle, organização execução. 

(C) direção, controle, organização e planejamento. 

(D) divisão, controle, organização e execução. 

 

39) São registrados os direitos que serão realizados 

(transformados em dinheiro) após o final do 

exercício seguinte (longo prazo), assim como os 

bens de uso (veículos, máquinas, etc.) e de renda 

da empresa (aluguéis, imóveis para vendas, entre 

outros.). O Ativo Não Circulante está dividido 

nos seguintes grupos: 

 

I. Realizável a longo prazo. 

II. Investimentos. 

III. Imobilizado. 

IV. Intangível. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e III 

(D) II e IV 

 

40) Sobre a teoria das contas, assinale a opção 

correta. 

 

(A) Ao longo da história da Contabilidade, a 

classificação das contas tem dividido os 

doutrinadores entre várias respostas, resultando 

em formas diferentes de classificação e 

interpretação das contas. Isto fez com que 

aparecessem várias escolas defensoras de seus 

princípios para justificar os critérios adotados 

para classificação das contas. Entre as teorias 

apresentadas pelas escolas, três delas se tornaram 

as mais importantes: Teoria personalista, Teoria 

materialista e Teoria patrimonialista. 
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(B) Para a escola personalista, as contas (elementos 

patrimoniais) podem ser representadas 

por pessoas com as quais são mantidas relações 

jurídicas, ou seja, que se relacionam com a 

entidade em termos de débito e crédito.  

(C) A escola materialista se opôs a teoria 

personalista, defendendo que as contas 

representam entradas e saídas de valores e não 

simples relações de débito e crédito entre pessoas 

(excluídas as relações com terceiros). 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 


