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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Para vencer na vida exija muito de si e pouco dos outros.” Augusto Cury

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas da Prova Objetiva:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não	devem	ser	dobradas,	amassadas	ou	rasuradas.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo:	não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorridas	2	(duas)	
horas	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	alguma,	de	lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	outro	material	
distinto	do	constante	no	item	9.5.8	do	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	terão	
seu	uso	permitido.	Quaisquer	aparelhos	eletrônicos	como	telefone	celular,	smartphones,	tablets,	relógios	(ainda	que	analógico),	enquanto	na	
sala	de	provas,	deverão	permanecer	desligados,	tendo	sua	bateria	retirada.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	nas	Folhas	
de	Respostas,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	Fundep	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	
deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Não	haverá	substituição	das	Folhas	de	Respostas	por	erro	do	candidato.	 
O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	e	/	ou	rascunhos	e	/	ou	anotações.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	
qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	
não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	
a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	
de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	Poderá,	ainda,	ser	
eliminado	o	candidato	que:	tratar	com	falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	portar	arma(s)	
no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.pontenova.mg.leg.br>, no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
55 (cinquenta e cinco) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10	 (dez) questões de 
Língua Portuguesa,	 10	 (dez) de questões de Matemática e Racicínio Lógico,	 
10	 (dez)	 questões	 de	Noções de Informática,	 10	 (dez)	 questões	 de Legislação 
Municipal e	15	(quinze) questões de Conhecimentos Específicos e a Proposta de 
Redação,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	questões	de 1 a 5.

TEXTO I

Disponível	em:	<https://bit.ly/2BJ2AGV>.	Acesso	em:	24	ago.	2018.

QUESTÃO 1

A	respeito	desse	texto,	pode-se	afirmar	que	o	título	é	justificado	pela

A)	 burocracia	desnecessária	apresentada	pelo	atendente,	visto	que	isso	não	tem	lugar	em	sociedades	baseadas	em	
serviços	de	excelência.

B)	 velha	máxima	do	“jeitinho	brasileiro”,	que	faz	do	consumidor,	presente	na	tirinha,	uma	pessoa	que	não	respeita	
as	regras.

C)	 incapacidade	do	atendente	da	tirinha	de	resolver	o	problema	do	consumidor,	que,	de	forma	geral,	não	consegue	
ser	bem-atendido.

D)	 incoerência	apresentada	na	 condição	da	 troca,	muitas	 vezes	 recorrente	em	procedimentos	no	 comércio	e	na	
prestação	de	serviços.

QUESTÃO 2

São	condições	que	permitem	o	correto	entendimento	da	tirinha	apresentada,	exceto:

A)	 A	coesão	proporcionada	pelo	encadeamento	característico	das	tirinhas.
B)	 A	sincronia	entre	as	linguagens	verbal	e	não	verbal	apresentadas.
C)	 Os	conhecimentos	prévios	do	leitor,	que	permitem	imaginar	a	situação.
D)	 As	remissões	catafóricas	e	anafóricas	proporcionadas	pelo	uso	dos	pronomes.

QUESTÃO 3

Na	fala	do	último	quadrinho,	há	um	desvio	da	norma-padrão	explicado

A)	 pelo	 fato	 de	 o	 pronome	 demonstrativo	 ter	 sido	 utilizado	 incorretamente,	 já	 que	 a	 coisa	 referenciada	 está	 
bem-definida.

B)	 pela	indeterminação	da	palavra	“coisa”,	que	deixa	o	leitor	sem	parâmetros	para	determinar	o	que	pode	ser	trocado	
pelo	jogo.

C)	 pelo	uso	incorreto	da	vírgula,	já	que	para	separar	o	advérbio	que	exprime	a	afirmação,	uma	pausa	mais	longa	é	
necessária.

D)	 pela	 utilização	 incorreta	 do	 pronome	 indefinido	 adjetivo	 “outra”,	 já	 que	 deveria	 ter	 sido	 utilizado	 um	pronome	
possessivo	em	seu	lugar.
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QUESTÃO 4

No	 segundo	 quadrinho,	 a	 conjunção	 “portanto”	 possui	
valor

A)	 adversativo.
B)	 conclusivo.
C)	 concessivo.
D)	 causal.

QUESTÃO 5

Em	 relação	 ao	 verbo	 “gostar”,	 no	 primeiro	 quadrinho,	
considere	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Indica	 uma	 incerteza	 dependente	 de	 certa	
condição	para	se	concretizar.

II.	 Está	 conjugado	 na	 primeira	 pessoa	 do	 singular	
do	futuro	do	pretérito	do	indicativo.

III.	 Nesse	caso,	é	um	verbo	transitivo	direto.
Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C)	 II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

INSTRUÇÃO: Leia	 o	 texto	 II	 a	 seguir	 para	 responder	 
às	questões	de 6 a 10.

TEXTO II

[...] 

Pegue	duas	medidas	de	estupidez 
Junte	trinta	e	quatro	partes	de	mentira 
Coloque	tudo	numa	forma	untada	previamente 
Com	promessas	não	cumpridas

Adicione	a	seguir	o	ódio	e	a	inveja 
As dez colheres cheias de burrice 
Mexa	tudo	e	misture	bem 
E	não	se	esqueça	antes	de	levar	ao	forno 
Temperar	com	essência	de	espírito	de	porco 
Duas	xícaras	de	indiferença 
E	um	tablete	e	meio	de	preguiça	

[...]

Hoje	não	dá,	hoje	não	dá 
Está	um	dia	tão	bonito	lá	fora	e	eu	quero	brincar

Mas	hoje	não	dá,	hoje	não	dá 
Vou	consertar	a	minha	asa	quebrada	e	descansar

Gostaria	de	não	saber 
Destes crimes atrozes 
É	todo	dia	agora 
E	o	que	vamos	fazer? 
Quero	voar	pra	bem	longe 
Mas	hoje	não	dá 
Não	sei	o	que	pensar 
E nem o que dizer 
Só	nos	sobrou	do	amor 
A	falta	que	ficou

Os	anjos	–	Legião	Urbana.	 
Disponível	em:	<https://bit.ly/2oaCovb>.	 

Acesso	em:	25	ago.	2018.

QUESTÃO 6

As	 duas	 primeiras	 estrofes	 da	música	 apresentada	 no	
texto	II,	por	suas	características,	podem	ser	qualificadas	
como sendo do tipo

A)	 narrativo.
B)	 descritivo.
C)	 dissertativo.
D)	 injuntivo.

QUESTÃO 7

Considere	as	palavras	a	seguir.

I.	 Ódio
II.	 Essência
III.	 Espírito
IV.	 Xícara

São	 acentuadas	 pela	mesma	 regra	 de	 acentuação	 de	
palavras	aquelas	de	número

A)	 I	e	II.
B)	 II	e	III.
C)	 II,	III	e	IV.
D)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 8

Os	 verbos	 na	 primeira	 parte	 do	 texto	 estão,	
predominantemente,	no	modo

A)	 indicativo.
B)	 subjuntivo.
C)	 imperativo.
D)	 particípio.

QUESTÃO 9

De	acordo	com	a	norma-padrão	e	com	a	compreensão	
do	texto,	é	correto	afirmar:

A)	 Dada a receita para acabar com as mazelas 
humanas,	 o	 homem	 prefere	 não	 colocá-la,	 em	
prática	em	virtude	de	sua	ganância.

B)	 Os	homens	tem	prejudicado	sua	própria	espécie	
em	 nome	 do	 egoísmo	 e	 da	 intolerância	 em	
relação	a	outras	pessoas	da	sociedade.

C)	 Os	anjos	são	os	homens	que,	tendo	o	poder	de	
mudar	o	mundo,	preferem	não	o	fazer	em	virtude	
de interesses pessoais e comodismo.

D)	 A	 falta	 sentida	 pelo	 anjo	 não	 condiz	 com	 suas	
atitudes,	 que	 não	 demonstra,	 na	 realidade,	 que	
ele realmente queira mudar o mundo em que vive.

QUESTÃO 10

As	 palavras	 destacadas	 a	 seguir	 estão	 corretamente	
classificadas	entre	colchetes,	exceto:

A)	 “Quero	 voar	 pra	 bem	 longe”	 [ADVÉRBIO	 DE	
LUGAR]

B)	 “É	todo	dia	agora”	[ADVÉRBIO	DE	INCLUSÃO]
C)	 “É	todo	dia	agora”	[ADVÉRBIO	DE	TEMPO]
D)	 “Só	 nos	 sobrou	 do	 amor”	 [ADVÉRBIO	 DE	

EXCLUSÃO]



5

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Numa	 turma	de	9º	ano,	 estão	matriculados	40	alunos.	
A	metade	do	número	de	meninos	é	 igual	 ao	dobro	do	
número	de	meninas.	

A	 razão	 entre	 o	 número	 de	 meninas	 e	 o	 número	 de	
meninos nessa turma é

A)	 1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.

B)	

1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.

C)	 2.

D)	 4. 

QUESTÃO 12

O	 quadro	 a	 seguir	 apresenta	 as	 despesas	 diárias	 de	
Renato	com	alimentação	e	transporte.	

O	salário	mensal	de	Renato	é de R$ 3.860,00.	

Se	ele	trabalha	20	dias	por	mês,	qual	é	a	porcentagem	
do	seu	salário	gasta	com	alimentação	e	transporte?	

A)	 40%.

B)	 35%.

C)	 25%.

D)	 20%. 

QUESTÃO 13

As	 amigas	 Lúcia,	 Vera,	 Sofia	 e	 Regina	 têm,	
respectivamente,	as	seguintes	profissões:	fisioterapeuta,	
desenhista,	 professora	 e	 dentista.	 Numa	 comparação	
realizada,	percebeu-se	que:	

•	 Vera	é	menor	que	Sofia;

•	 Regina	é	menor	que	Lúcia;

•	 Sofia	é	menor	que	Regina.
Conclui-se,	então,	que	a	mais	alta	delas	é	a

A)	 professora,	e	a	mais	baixa	é	a	dentista.	

B)	 fisioterapeuta,	e	a	mais	baixa	é	a	desenhista.	

C)	 dentista,	e	a	mais	baixa	é	a	fisioterapeuta.	

D)	 desenhista,	e	a	mais	baixa	é	a	professora.	

QUESTÃO 14

O	comprimento	de	um	retângulo	é	o	dobro	de	sua	largura	
mais 2 cm. 

Se	o	perímetro	desse	retângulo	mede	31	cm,	a	medida	
de	sua	área	é	

A)	 31 cm².

B)	 44 cm².

C)	 15,5	cm².

D)	 49,5	cm².	

QUESTÃO 15

No	 lançamento	 simultâneo	 de	 três	 moedas	 perfeitas	
distinguíveis,	 a	 probabilidade	 de	 serem	 obtidas	
exatamente	duas	caras	é	de

A)	 1
8
1
4
2
8
3
8

.

B)	

1
8
1
4
2
8
3
8

.

C)	

1
8
1
4
2
8
3
8

.

D)	

1
8
1
4
2
8
3
8

.

QUESTÃO 16

Observe	 a	 campanha	 de	 um	 clube	 de	 futebol	 no	
campeonato de uma cidade em 2017: 

•	 30	vitórias	

•	 18 empates

•	 12 derrotas 
Qual	é	a	 razão	do	número	de	empates	para	o	número	
total	de	partidas	disputadas	pelo	clube?	

A)	

1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.

B)	

1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.

C)	

1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.

D)	

1
4
1
2
1
5
3
5
3
10

.
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QUESTÃO 17

Observe	a	sequência	numérica	a	seguir.	

O	número	que	completa	essa	sequência	é

A)	 25.

B)	 27.

C)	 31.

D)	 38.

QUESTÃO 18

Observe	esta	sequência	de	dominós.	

  

O	dominó	que	é	estranho	a	essa	sequência	é:	

A)	

B)	

C)	

D)	

QUESTÃO 19

Observe	a	sequência	numérica	a	seguir.	

O	número	que	completa	essa	sequência	é	

A)	 49.

B)	 57.

C)	 66.

D)	 72.

QUESTÃO 20

Em	 uma	 escola,	 foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 sobre	 os	
esportes	que	seus	alunos	praticam.	Os	resultados	estão	
apresentados	na	tabela	a	seguir.	

Esporte Número de alunos 
praticantes

Judô 162
Natação 203
Futebol 162

Judô	e	natação 25
Judô	e	futebol 28

Natação	e	futebol 41
Judô,	natação	e	futebol 15

Sabendo	que	 foram	entrevistados	530	alunos,	quantos	
desses	alunos	não	praticam	nenhum	dos	três	esportes?

A)	 53 alunos. 

B)	 56 alunos.

C)	 79 alunos.

D)	 82 alunos. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Conforme	 o	 manual	 on-line	 do	 sistema	 operacional	
Windows	10,	são	pontos	motivadores	de	travamento	nos	
computadores,	exceto:

A)	 Problemas com o hardware.

B)	 Problemas	com	o	software.

C)	 Driver do hardware.

D)	 Driver	do	software.

QUESTÃO 22

Sabe-se	 que	grande	parte	 dos	 computadores	 hoje	 em	
dia	 fica	 conectada	 à internet por todo tempo em que 
estes	estão	 ligados	e,	por	esse	motivo,	 fica	vulnerável	
a	vários	golpes.

São	golpes	aos	quais	estão	sujeitos	os	computadores	ao	
serem conectados à	internet,	exceto:

A)	 Ataque	de	força	bruta.

B)	 Fraude	de	antecipação	de	recursos.

C)	 Phishing.

D)	 Boato.
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QUESTÃO 23

O	 painel	 de	 controle	 do	Microsoft	Windows	 10	 é	 uma	
ferramenta	 do	 sistema	 operacional	 em	 que	 se	 pode	
personalizar	as	configurações	do	computador	utilizado.	

Quando é preciso remover	 um	 software	 instalado	 em	
nosso	computador,	deve-se	utilizar	o	seguinte	caminho:

A)	 Painel	de	Controle	 	Sistema	e	Segurança	  
Desinstalar	um	programa.

B)	 Painel	 de	 Controle	 	 Programas	   
Desinstalar	um	programa.

C)	 Painel	 de	 Controle	  Hardware e Sons  
Desinstalar	um	programa.

D)	 Painel	de	Controle	 	Sistema	e	Segurança	  
Remover	um	software.

QUESTÃO 24

Sobre	 as	 teclas	 de	 atalho	 do	 Microsoft	 Word	 2016,	
considere	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	T	é	utilizada	para	selecionar	
somente a linha do cursor.

II.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	A	é	utilizada	para	abrir	um	
documento	já	existente.

III.	 A	tecla	de	atalho	Ctrl	+	O	é	utilizada	para	criar	um	
novo documento em branco.

Conforme	 o	 manual	 on-line	 do	 Microsoft	 Word	 2016,	
estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 25

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	o	pacote	Microsoft	
Office	e	assinale	com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	O	Internet	Explorer	é	o	software	de	navegação	de	
internet	disponível	no	pacote	Microsoft	Office.

(			)	O	 Word	 é	 o	 software	 disponível	 no	 pacote	
Microsoft	Office	que	permite	a	criação,	a	edição	
e	a	formatação	de	documentos	de	texto.

(			)	O	 Excel	 é	 o	 software	 disponível	 no	 pacote	
Microsoft	Office	que	permite	a	criação	de	planilhas	
eletrônicas	e	responsável	pela	geração	de	mala	
direta.

(			)	O	 PowerPoint	 é	 o	 software	 disponível	 no	
pacote	 Microsoft	 Office	 que	 permite	 a	 criação,	 
a	formatação	e	a	apresentação	de	apresentações	
gráficas.

Assinale	a	sequência	correta.

A)	 V	V	V	V

B)	 V	V	F	V

C)	 V	F	F	V

D)	 F	V	V	F

QUESTÃO 26

O	Google	Chrome,	um	navegador	de	internet,	tem	várias	
teclas	de	atalho	que	facilitam	sua	utilização.	

Para	abrir	uma	nova	janela	no	navegador	Google	Chrome	
versão	65.0.3325.181,	utiliza-se	a	tecla	de	atalho:

A)	 Ctrl	+	T

B)	 Ctrl	+	N

C)	 Ctrl	+	P

D)	 Ctrl	+	G

QUESTÃO 27

Sobre	 o	 Microsoft	 PowerPoint,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A)	 A	 extensão	 “pptx”	 é	 utilizada	 para	 salvar	 uma	
apresentação	 do	 PowerPoint,	 e	 esse	 é	 um	
formato	de	arquivo	que	por	padrão	é	habilitado	
para	XML.

B)	 A	 extensão	 “pptm”	 é	 utilizada	 para	 salvar	 uma	
apresentação	habilitada	para	macros,	isto	é,	que	
contém	código	VBA	(Visual	Basic	for	Aplications).

C)	 A	 extensão	 “ppt”	 é	 utilizada	 para	 salvar	
uma	 apresentação	 que	 pode	 ser	 aberta	 no	 
PowerPoint 2016.

D)	 A	 extensão	 “ppsx”	 é	 utilizada	 para	 salvar	 uma	
apresentação	que	é	sempre	aberta	no	modo	de	
formatação	da	apresentação.	

QUESTÃO 28

A	função	SE	no	Microsoft	Excel	verifica	se	uma	condição	
foi	 satisfeita	 e	 retorna	 um	 valor,	 se	 for	 verdadeiro,	 
ou	retorna	outro	valor,	se	for	falso.	

Assinale	a	alternativa	que	contém	uma	fórmula	correta	
(que	não	resulta	em	erro	de	valor	ou	de	sintaxe)	para	a	
função	SE	do	Microsoft	Excel	2016.

A)	 =SE(“80”;0;H3	!=	10)

B)	 =SE(H3	>	10;”80”;0)	

C)	 =SE(H3	!=	20;80;0)

D)	 =SE(80;H3	>	5;0)

QUESTÃO 29

A	mala	direta	é	usada	para	criar	vários	documentos	ao	
mesmo	 tempo,	 todos	 com	 layout,	 formatação,	 texto	 e	
elementos	gráficos	idênticos.	Apenas	seções	específicas	
de	 cada	 documento	 variam	 e	 são	 personalizadas.	
Para	 se	 gerar	 uma	 mala	 direta,	 precisa-se	 de	 alguns	
documentos. 

São	documentos	envolvidos	no	processo	de	mala	direta,	
exceto:

A)	 Documento principal.

B)	 Fonte de dados.

C)	 Apresentação	de	slides	para	gerar	o	documento.

D)	 Documento mesclado.
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QUESTÃO 30

Conforme	 o	 <cert.br>,	 é	 necessário	 tomar	 alguns	
cuidados na internet similares aos que se toma no dia 
a dia. 

A	 esse	 respeito,	 são	 requisitos	 básicos	 garantidos	
pelos	 serviços	 disponibilizados	 e	 pelas	 comunicações	
realizadas	 pela	 internet,	 além	 da	 identificação	 e	
autenticação,	

A)	 autorização	e	indisponibilidade.

B)	 autorização	e	transparência.

C)	 indisponibilidade	e	não	repúdio.

D)	 autorização	e	não	repúdio.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 31

Considere	as	seguintes	afirmativas	sobre	a	competência	
do	município	de	Ponte	Nova.

I.	 Compete	 ao	 município,	 com	 exclusividade,	
criar,	organizar	e	suprimir	distritos,	observada	a	
legislação	estadual	sobre	a	matéria.

II.	 É	da	competência	do	município	a	suplementação	
das	 normas	 gerais	 da	 União	 sobre	 licitação	 e	
contrato administrativo.

III.	 Inclui-se	 na	 competência	 comum	 do	 município,	
do	 Estado	 e	 da	 União	 organizar	 e	 executar,	
diretamente	ou	sob	regime	de	concessão	ou	de	
permissão,	 os	 serviços	 públicos	 de	 interesse	
local.

Segundo	o	que	dispõe	a	Lei	Orgânica	do	município	de	
Ponte	Nova,	está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A)	 I,	apenas.
B)	 I	e	II,	apenas.
C)	 II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 32

Considere	a	seguinte	hipótese.

O	 município	 de	 Ponte	 Nova	 promove	 a	 doação	 de	
imóveis	 públicos	 a	 pessoas	 carentes	 cadastradas	 em	
programa	de	habitação	popular.

Considerando	 o	 que	 prevê	 a	 Lei	 Orgânica	 do	 referido	
município,	é	correto	afirmar	que	a	doação

A)	 é	ilegal,	uma	vez	que	os	bens	públicos	imóveis,	
edificados	ou	não,	são	inalienáveis.

B)	 foi,	 segundo	 exigência	 legal,	 precedida	 de	
licitação	pública.

C)	 é	 ilegal	porque	a	utilização	de	bem	público	por	
particular	no	âmbito	de	programas	habitacionais	
só	 pode	 se	 dar	mediante	 concessão	 de	 direito	
real de uso.

D)	 foi	 necessariamente	 precedida	 da	 avaliação	
prévia	dos	bens	e	de	autorização	legislativa.

QUESTÃO 33

Considere	a	seguinte	hipótese.

É	 realizada	 pela	 Câmara	 Municipal	 de	 Ponte	 Nova	
a	 reunião	 destinada	 à	 posse	 de	 seus	 membros	 e	
determinado	vereador	eleito	não	comparece.

É	correto	afirmar	que	na	situação	descrita	o	vereador

A)	 poderá	 tomar	 posse	 no	 prazo	 de	 30	 dias	
contados	da	data	da		reunião	de	posse	e	deverá	
fazê-lo	perante	o	prefeito,	no	gabinete	deste.

B)	 mesmo	ausente,	poderá	tomar	posse	na	referida	
reunião,	mediante	procuração.

C)	 deverá	tomar	posse	no	prazo	de	15	dias	contados	
da	data	da	reunião	de	posse,	sob	pena	de	perda	
do	 mandato,	 e	 o	 fará	 prestando	 compromisso	
perante	o	presidente	da	Câmara.

D)	 poderá	 tomar	 posse	 a	 qualquer	 tempo	 após	
a	 reunião	 de	 posse,	 desde	 que	 apresente	
autorização	 para	 tanto	 da	 justiça	 eleitoral	
competente.

QUESTÃO 34

Considerando	a	disciplina	legal	sobre	a	estabilidade	do	
funcionário	público	do	município	de	Ponte	Nova,	assinale	
a alternativa correta.

A)	 O	 funcionário	 habilitado	 em	 concurso	 público	
e	 empossado	 em	 cargo	 de	 carreira	 adquirirá	
estabilidade	após	completar	dois	anos	de	serviço	
público.

B)	 A	 aquisição	 da	 estabilidade,	 completado	 o	
tempo	 exigido,	 dá-se	 no	 serviço	 público	 e	 não	
especificamente	no	cargo	ocupado.

C)	 Não	 há	 possibilidade	 de	 perda	 do	 cargo	 pelo	
servidor	 estável	 por	 decisão	 de	 natureza	
administrativa.

D)	 A	 aquisição	 da	 estabilidade	 impede	 que	 o	
servidor	 perca	 o	 cargo	 mediante	 processo	 de	
avaliação	de	desempenho.

QUESTÃO 35

Considere	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 a	 Mesa	 da	
Câmara	do	município	de	Ponte	Nova.

I.	 A	 votação	 para	 eleição	 da	 Mesa	 dá-se	 por	
processo nominal.

II.	 Compete	privativamente	à	Mesa	o	policiamento	
das	dependências	da	Câmara.

III.	 A	 eleição	 para	 a	 renovação	 da	 Mesa	 será	
realizada	 sempre	 até	 o	 último	 dia	 da	 sessão	
legislativa	anterior.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A)	 I,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.
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QUESTÃO 36

Considere	a	seguinte	situação.

É	extinto	o	cargo	ocupado	por	um	funcionário	efetivo	e	
estável	da	administração	da	prefeitura	do	município	de	
Ponte	Nova.	

Na	hipótese,	é	correto	afirmar:

A)	 Com	a	extinção	do	cargo,	extingue-se	também	o	
vínculo	funcional	entre	o	município	e	o	servidor,	
que,	 por	 essa	 razão,	 fará	 jus	 à	 indenização	
correspondente	a	um	mês	de	remuneração	por	
ano	de	serviço.

B)	 O	funcionário	será	automaticamente	provido	em	
outro	cargo	efetivo	de	carreira,	necessariamente	
de	 igual	denominação,	classe	e	vencimento	do	
cargo	extinto,	mediante	transferência.

C)	 O	 funcionário	será	provido	em	cargo	de	classe	
superior	da	mesma	carreira	a	que	pertencia	e,	se	
não	 houver	 vaga,	 exercerá	 cargo	 de	 confiança	
até	o	surgimento	de	nova	vaga.

D)	 O	funcionário	será	aproveitado	em	outro	cargo	e,	 
não	 havendo	 vaga,	 ficará	 em	 disponibilidade	
com	 remuneração	 proporcional	 ao	 tempo	 de	
serviço	 até	 o	 retorno	 à	 atividade	 mediante	
aproveitamento.

QUESTÃO 37

Considere	a	seguinte	hipótese.

O	 prefeito	 de	 Ponte	 Nova	 nomeia	 para	 o	 cargo	 de	
secretário	municipal	um	político	que	exerce	mandato	de	
vereador daquele município.

Nessa	hipótese,	é	correto	afirmar	que	o	vereador

A)	 poderá	 exercer	 o	 cargo	 de	 secretário,	 desde	
que	obtenha,	na	Câmara	Municipal,	licença	para	
tratar de interesse particular.

B)	 não	 poderá	 assumir	 o	 cargo,	 porque	 a	 Lei	
Orgânica	 do	 município	 veda-lhe	 aceitar	 cargo,	
função	 ou	 emprego	 remunerado	 no	 âmbito	
da	 Administração	 Pública	 Direta	 ou	 Indireta	
do	 município,	 salvo	 mediante	 aprovação	 em	
concurso	público.

C)	 poderá	 obter,	 na	 Câmara	 Municipal,	 licença	
regimental	 específica	 para	 a	 hipótese	 de	
ocupação	de	cargo	de	secretário	do	município.

D)	 poderá	 exercer	 o	 cargo	 e	 o	 mandato	
concomitantemente,	 sendo-lhe,	 contudo,	
vedado	 participar,	 na	 Câmara,	 de	 votações	 de	
proposições	de	lei	de	iniciativa	do	prefeito.

QUESTÃO 38

Não	se	inclui	entre	os	direitos	constitucionais	garantidos	
ao	servidor	ocupante	de	cargo	público	a(o)

A)	 livre	associação	sindical.

B)	 fundo	de	garantia	por	tempo	de	serviço.

C)	 remuneração	 do	 trabalho	 noturno	 superior	 à	
remuneração	do	diurno.

D)	 direito	de	greve.

QUESTÃO 39

Ao	tratar	dos	Direitos	e	Garantias	Fundamentais,	prevê	
a	 Constituição	 da	 República	 que	 todos	 são	 iguais	
perante	 a	 lei,	 sem	 distinção	 de	 qualquer	 natureza,	 
garantindo-se	 aos	 brasileiros	 residentes	 no	 país	 a	
inviolabilidade	do	direito	à	vida,	à	liberdade,	à	igualdade,	
à	segurança	e	à	propriedade,	nos	seguintes	termos:

A)	 É	livre	a	manifestação	do	pensamento,	permitido	
o	 anonimato	 apenas	 quando	 necessário	 à	
segurança	individual.

B)	 É	 livre	 a	 expressão	 da	 atividade	 intelectual,	
artística	e	científica	e	de	comunicação,	admitida	
a	censura	apenas	quando	necessária	à	proteção	
da	criança	e	do	adolescente.

C)	 É	 assegurado	 a	 todos	 o	 acesso	 à	 informação,	
resguardado	o	sigilo	da	fonte,	quando	necessário	
ao	exercício	profissional.

D)	 É	 livre	 o	 exercício	 de	 qualquer	 trabalho,	 ofício	
ou	 profissão,	 atendidas	 as	 qualificações	
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego.

QUESTÃO 40

Considere	as	seguintes	afirmativas	sobre	a	organização	
do estado.

I.	 Os	municípios	podem,	necessariamente	mediante	
lei	complementar,	instituir	regiões	metropolitanas.

II.	 São	 bens	 da	 União	 os	 potenciais	 de	 energia	
hidráulica.

III.	 O	número	de	vereadores,	observados	os	limites	
estabelecidos	 pela	 Constituição	 da	 República,	 
é	proporcional	à	população	do	município.

De	 acordo	 com	 a	 Constituição	 da	 República,	 está(ão)	
correta(s)	a(s)	afirmativa(s)	do(s)	item(ns)

A)	 I,	apenas.

B)	 I	e	II,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALIDADE  
CONTABILIDADE

QUESTÃO 41

A	 consolidação	 das	 Contas	 Públicas	 é	 o	 processo	
de	agregação	dos	 saldos	 das	 contas	 de	mais	 de	uma	
entidade,	excluindo-se	as	transações	recíprocas.	

Sobre	a	consolidação	das	Contas	Públicas	no	âmbito	da	
União,	estados,	Distrito	Federal	e	municípios,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A)	 Na	consolidação,	é	 facultado	o	desdobramento	
suplementar dos elementos de despesa para 
atendimento	 das	 necessidades	 de	 escrituração	
contábil	e	controle	da	execução	orçamentária.

B)	 Em	caso	de	 receita	 intraorçamentária	 corrente,	 
a natureza desta deve ser constituída 
substituindo-se	 o	 dígito	 referente	 à	 categoria	
econômica	1	pelo	dígito	7.

C)	 A	 alocação	 dos	 créditos	 orçamentários	 na	 Lei	
Orçamentária	Anual	deverá	ser	feita	diretamente	
à	 unidade	 orçamentária	 responsável	 pela	
execução	das	ações	correspondentes,	podendo	
haver	 a	 consignação	 de	 recursos	 a	 título	 de	
transferência	 para	 unidades	 integrantes	 dos	
orçamentos	fiscal	e	da	seguridade	social.

D)	 O	 elemento	 de	 despesa	 tem	 por	 finalidade	
identificar	 os	 objetos	 de	 gastos,	 tais	 como	
vencimentos	 e	 vantagens	 fixas,	 juros,	 diárias,	
material	 de	 consumo,	 serviços	 de	 terceiros	
prestados	 sob	 qualquer	 forma,	 subvenções	
sociais,	 obras	 e	 instalações,	 equipamentos	 e	
materiais	 permanentes,	 auxílios,	 amortização	e	
outros	de	que	a	administração	pública	se	serve	
para	a	consecução	de	seus	fins.

QUESTÃO 42

Sobre	 o	 Plano	 de	 Contas	 Aplicado	 ao	 Setor	 Público	
(PCASP),	assinale	a	alternativa	correta.	

A)	 O	detalhamento	de	contas	do	PCASP	pode	ser	
realizado em qualquer nível.

B)	 O	PCASP	é	atualizado	de	quatro	em	quatro	anos	
e	publicado	exclusivamente	na	internet.

C)	 A	 Secretaria	 de	 Orçamento	 Federal	 é	 o	 órgão	
responsável	 por	 criar,	 alterar,	 excluir,	 codificar,	
especificar,	 desdobrar	 e	 detalhar	 as	 contas	
contábeis.

D)	 O	 PCASP	 está	 estruturado	 de	 acordo	 com	 as	
seguintes	naturezas	das	informações	contábeis:	
a)	 Natureza	 de	 Informação	 Orçamentária;	 
b)	 Natureza	 de	 Informação	 Patrimonial;	 
c)	Natureza	de	Informação	de	Controle.

QUESTÃO 43

A	Norma	Brasileira	de	Contabilidade	Aplicadas	ao	Setor	
Público	 NBC	 TSP	 16.8	 –	 Controle	 Interno	 estabelece	
referenciais	 para	 o	 controle	 interno	 como	 suporte	 do	
sistema	de	informação	contábil	no	setor	público.	

Com	 relação	 ao	 que	 dispõe	 a	 referida	 norma	 sobre	 o	
controle	interno,	assinale	a	alternativa	correta.

A)	 O	 controle	 interno	 pode	 ser	 classificado	 em	
operacional,	contábil	e	normativo.

B)	 A	estrutura	do	controle	interno	é	composta,	entre	
outros	 itens,	 pelo	 ambiente	 de	 controle.	 Este	
deve	 demonstrar	 o	 grau	 de	 comprometimento	
em	 todos	 os	 níveis	 da	 administração	 com	 a	
qualidade	do	controle	interno	em	seu	conjunto.

C)	 O	 controle	 interno	 deve	 ser	 exercido	 em	
todos	 os	 níveis	 da	 entidade	 do	 setor	 público,	
compreendendo:	(a)	a	preservação	do	patrimônio	
público;	 (b)	 o	 controle	 da	 execução	 das	 ações	
que	 integram	 os	 programas;	 (c)	 a	 observância	
às	 leis,	 aos	 regulamentos	 e	 às	 diretrizes	
estabelecidas.

D)	 Dentro	 da	 estrutura	 do	 controle	 interno,	
procedimentos	 de	 controle	 são	 medidas	 para	
identificar	os	eventos	ou	as	condições	que	podem	
afetar	a	qualidade	da	informação	contábil.	

QUESTÃO 44

O	 Tribunal	 de	 Contas	 do	 Estado	 de	 Minas	 Gerais	 
(TCE-MG)	 realiza	 o	 controle	 externo	 da	 gestão	 dos	
recursos	públicos	estaduais	e	municipais.	Nesse	sentido,	
os	municípios	mineiros	devem	encaminhar	ao	TCE-MG	
dados	 sobre	 os	 instrumentos	 de	 planejamento	 e	 das	
informações	 orçamentárias,	 financeiras,	 contábeis,	
operacionais e patrimoniais. 

Sobre	 o	 envio	 dessas	 informações,	 considere	 as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 O	 prefeito	 municipal	 enviará	 para	 o	 TCE-MG	
informações	 pertinentes	 aos	 instrumentos	 de	
planejamento	até	o	dia	31	de	janeiro	do	exercício	
financeiro	 a	 que	 se	 referir	 a	 Lei	 Orçamentária	
Anual.	 A	 omissão	 no	 envio	 dos	 instrumentos	
de	 planejamento	 impossibilitará	 a	 remessa	
das	 informações	 orçamentárias,	 financeiras,	
contábeis,	 operacionais	 e	 patrimoniais	 pelos	
órgãos	e	entidades	municipais.

II.	 As	 informações	mensais	 referentes	 à	 execução	
orçamentária,	 financeira	 e	 operacional	 serão	
enviadas	 ao	 TCE-MG	 até	 o	 último	 dia	 do	 mês	
subsequente	ao	mês	de	referência.

III.	 As	demonstrações	contábeis	aplicadas	ao	setor	
público,	 encerradas	em	31	de	dezembro,	 serão	
enviadas	 ao	 TCE-MG	 até	 o	 dia	 31	 março	 do	
exercício	financeiro	subsequente.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I,	II	e	III.

C)	 I	e	III,	apenas.

D)	 II	e	III,	apenas.
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QUESTÃO 45

A	 Norma	 Brasileira	 de	 Contabilidade	 Aplicada	 ao	
Setor Público	NBC	T	16.11	dispõe	sobre o Sistema de 
Informação	de	Custos	do	Setor	Público.	

Com	relação	à	informação	de	custos,	de	acordo	com	a	
referida	norma,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	elemento	de	apoio	ao	Sistema	de	Informação	
de	 Custos	 do	 Setor	 Público	 conhecido	 como	
sistema	 de	 custeio	 refere-se	 ao	 método	 de	
apropriação	 de	 custos	 e	 está	 associado	 ao	
processo	de	identificação	e	associação	do	custo	
ao	objeto	que	está	sendo	custeado.	

B)	 A	evidenciação	dos	objetos	de	custos	pode	ser	
efetuada	 sob	 a	 ótica	 institucional,	 funcional	 e	
programática,	com	atuação	interdependente	dos	
órgãos	 centrais	 de	 planejamento,	 orçamento,	
contabilidade	e	finanças.

C)	 O	 Sistema	 de	 Informação	 de	 Custos	 do	 Setor	
Público	registra,	processa	e	evidencia	os	custos	
de	bens	e	serviços	e	outros	objetos	de	custos,	
produzidos	 e	 oferecidos	 à	 sociedade	 pela	
entidade	pública.

D)	 Na	geração	de	informação	de	custo,	é	obrigatória	
a	 adoção	 dos	 princípios	 de	 contabilidade,	
em	 especial	 o	 da	 competência,	 devendo	 ser	
realizados	os	ajustes	necessários	quando	algum	
registro	for	efetuado	de	forma	diferente.

QUESTÃO 46

Com	 relação	 às	 Normas	 Brasileiras	 de	 Contabilidade	
Aplicada	ao	Setor	Público	NBC	TSP	09	e	10,	referentes	
à	redução	ao	valor	recuperável	de	ativo	gerador	ou	não	
de	caixa,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Redução	 ao	 valor	 recuperável	 é	 a	 perda	 de	
benefícios	 econômicos	 futuros	 ou	 potencial	 de	
serviços	 de	 ativo	 superior	 ao	 reconhecimento	
sistemático	 da	 redução	 dos	 benefícios	
econômicos	futuros	ou	potencial	de	serviços	do	
ativo	devido	à	depreciação.

B)	 Valor	recuperável	de	serviço	é	o	maior	montante	
entre	o	valor	justo	líquido	de	despesas	de	venda	
do ativo e o seu valor em uso.

C)	 O	aumento	do	valor	contábil	do	ativo,	atribuível	
à	 reversão	 da	 perda	 por	 redução	 ao	 valor	
recuperável,	deve	exceder	o	valor	 contábil	 que	
teria	sido	determinado	 (líquido	de	depreciação)	
caso	 nenhuma	 perda	 por	 redução	 ao	 valor	
recuperável	 tivesse	 sido	 reconhecida	 para	 o	
ativo em períodos anteriores.

D)	 Depois	do	reconhecimento	da	perda	por	redução	
ao	valor	recuperável,	a	despesa	de	depreciação	
do	ativo	deve	ser	ajustada	em	períodos	futuros	
para	 alocar	 o	 valor	 contábil	 revisado	 do	 ativo,	
menos	o	seu	valor	residual	(se	houver),	em	base	
sistemática	sobre	sua	vida	útil	remanescente.

QUESTÃO 47

As	 Demonstrações	 Contábeis	 Aplicadas	 ao	 Setor	
Público	(DCASP)	representam	o	conjunto	consolidado	e	
sintetizado	das	informações	econômicas,	orçamentárias,	
financeiras	e	patrimoniais	da	entidade	pública.	

Nesse	 sentido,	 com	 relação	 às	 Demonstrações	
Contábeis	Aplicadas	ao	Setor	Público	(DCASP),	assinale	
a alternativa incorreta.

A)	 O	Balanço	Financeiro	possibilita	a	apuração	do	
resultado	financeiro	do	exercício.	Esse	resultado	
é o mesmo que o superávit	ou	o	déficit	financeiro	
do	exercício	apurado	no	Balanço	Patrimonial.

B)	 Em	 decorrência	 da	 utilização	 do	 superávit	
financeiro	 de	 exercícios	 anteriores	 para	
abertura	 de	 créditos	 adicionais,	 apurado	 no	
Balanço	Patrimonial	do	exercício	anterior	ao	de	
referência,	o	Balanço	Orçamentário	demonstrará	
uma	situação	de	desequilíbrio	entre	a	previsão	
atualizada	da	receita	e	a	dotação	atualizada.

C)	 Pela	 Lei	 nº	 4.320/1964,	 o	 Balanço	 Patrimonial	
tem o ativo e o passivo separados em dois 
grupos,	Financeiro	e	Permanente,	em	função	da	
dependência	 ou	 não	 de	 autorização	 legislativa	
ou	 orçamentária	 para	 realização	 dos	 itens	 que	
o compõem.

D)	 A	 Demonstração	 das	 Variações	 Patrimoniais	
(DVP)	 poderá	 ser	 elaborada	 pelo	 modelo	
sintético ou pelo modelo analítico.

QUESTÃO 48

A	 realização	 da	 receita	 pública	 se	 dá	 mediante	 uma	
sequência	de	atividades,	cujo	resultado	é	o	recebimento	
de	 recursos	 financeiros	 pelos	 cofres	 públicos.	 Essa	
sequência	é os denominados estágios	da	receita	pública.	

Referente	 aos	 estágios	 da	 receita	 pública,	 assinale	 a	
alternativa correta. 

A)	 Todos os tipos de receitas passam por todos os 
estágios,	 quais	 sejam:	 previsão,	 lançamento,	
arrecadação	e	recolhimento.		

B)	 No	 momento	 da	 classificação	 da	 receita,	
dependendo	 da	 sistematização	 dos	 processos	
dos	estágios	da	arrecadação	e	do	recolhimento,	
deverão	 ser	 compatibilizadas	 as	 arrecadações	
classificadas	com	o	recolhimento	efetivado.

C)	 O	estágio	da	arrecadação	é	compreendido	como	
o	 ato	 da	 repartição	 competente,	 que	 verifica	 a	
procedência	do	crédito	fiscal	e	a	pessoa	que	lhe	
é devedora e inscreve o débito desta.

D)	 A	etapa	do	recolhimento	refere-se	à	entrega	dos	
recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes 
ou	 devedores,	 por	 meio	 dos	 agentes	
arrecadadores	 ou	 instituições	 financeiras	
autorizadas pelo ente.
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QUESTÃO 49

Quanto	aos	 tipos	de	classificação	da	despesa	pública,	
assinale a alternativa incorreta.

A)	 Para	 fins	 contábeis,	 a	 despesa	 orçamentária	
pode	 ser	 classificada	 quanto	 ao	 impacto	 na	
situação	 patrimonial	 líquida	 em	 Despesa	
Corrente	ou	de	Capital.

B)	 Na	 classificação	 programática	 da	 despesa,	
programa	 é	 considerado	 o	 instrumento	 de	
organização	 da	 atuação	 governamental	 que	
articula	 um	 conjunto	 de	 ações	 que	 concorrem	
para	 a	 concretização	 de	 um	 objetivo	 comum	
preestabelecido,	 visando	 à	 solução	 de	 um	
problema ou ao atendimento de determinada 
necessidade ou demanda da sociedade.

C)	 A	 classificação	 institucional	 reflete	 a	 estrutura	
de	alocação	dos	 créditos	orçamentários	e	está	
estruturada	 em	 dois	 níveis	 hierárquicos:	 órgão	
orçamentário	e	unidade	orçamentária.

D)	 A	 classificação	 da	 despesa	 orçamentária,	
segundo	 a	 sua	 natureza,	 compõe-se	 de	
Categoria	 Econômica,	 Grupo	 de	 Natureza	 da	
Despesa e Elemento de Despesa.

QUESTÃO 50

O	Anexo	 de	Riscos	 Fiscais,	 como	 parte	 da	 gestão	 de	
riscos	 fiscais	 no	 setor	 público,	 é	 o	 documento	 que	
identifica	 e	 estima	 os	 riscos	 fiscais,	 além	 de	 informar	
sobre	 as	 opções	 estrategicamente	 escolhidas	 para	
enfrentar	os	riscos.	

Com	relação	ao	Anexo	de	Riscos	Fiscais,	considere	as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 A	 Frustração	 na	 arrecadação	 devido	 a	 fatos	
não	 previstos	 à	 época	 da	 elaboração	 da	
peça	 orçamentária	 é	 considerada	 um	 risco	
orçamentário.	

II.	 Contingência	passiva	é	uma	possível	obrigação	
presente,	 cuja	 existência	 será	 confirmada	
somente	pela	ocorrência	de	um	ou	mais	eventos	
futuros	que	não	estão	totalmente	sob	o	controle	
da	 entidade;	 ou	 é	 uma	 obrigação	 presente	 que	
surge	em	decorrência	de	eventos	passados,	mas	
que	não	é	 reconhecida	ou	porque	é	 improvável	
que	a	 entidade	 tenha	de	 liquidá-la	 ou	porque	o	
valor	 da	obrigação	não	pode	 ser	 estimado	 com	
suficiente	segurança.

III.	 As	 obrigações	 explícitas	 diretas	 do	 ente	
da	 Federação	 devem	 ser	 reconhecidas,	
quantificadas	e	planejadas	como	despesas	na	Lei	
Orçamentária	Anual	e	constituem	riscos	fiscais.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I,	II	e	III.

B)	 II	e	III,	apenas.

C)	 I	e	II,	apenas.

D)	 I	e	III,	apenas.

QUESTÃO 51

De	 acordo	 com	 a	 NBC	 TSP	 Estrutura	 Conceitual	 –	
Estrutura	Conceitual	 para	Elaboração	e	Divulgação	de	
Informação	Contábil	de	Propósito	Geral	pelas	Entidades	
do	 Setor	 Público,	 os	 elementos	 das	 demonstrações	
contábeis	 correspondem	às	 estruturas	 básicas	 a	 partir	
das	quais	as	demonstrações	contábeis	são	elaboradas.	

Com	 relação	 aos	 elementos	 das	 demonstrações	
contábeis,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Ativo é um recurso controlado no presente pela 
entidade como resultado de evento passado.

B)	 Passivo	é	uma	obrigação	presente,	derivada	de	
evento	passado,	cuja	extinção	deva	resultar	na	
saída de recursos da entidade.

C)	 A	obrigação	 que	pode	 ser	 extinta	 sem	a	 saída	
de recursos da entidade também é um passivo.

D)	 Contribuição	 dos	 proprietários	 corresponde	 à 
entrada de recursos para a entidade a título de 
contribuição	de	partes	externas,	que	estabelece	
ou	aumenta	a	participação	delas	no	patrimônio	
líquido da entidade.

QUESTÃO 52

O	Relatório	de	Gestão	Fiscal	(RGF)	tem	como	objetivo	
oferecer	maior	transparência	à	gestão	fiscal	do	titular	do	
Poder	 /	órgão	realizada	no	período,	principalmente	por	
meio	da	verificação	do	cumprimento	dos	limites. 

Com	relação	ao	Relatório	de	Gestão	Fiscal,	assinale	a	
alternativa correta.

A)	 Os	 titulares	 de	 Poderes	 e	 órgãos	 emitirão	
Relatório	 de	 Gestão	 Fiscal	 ao	 final	 de	 cada	
trimestre.

B)	 Quanto	 ao	 conteúdo,	 o	 Relatório	 de	 Gestão	
Fiscal	 conterá	 demonstrativos	 comparativos	
com	os	limites	de	que	trata	a	Lei	Complementar	 
nº	 101/2000,	 dos	 montantes	 referentes	 
à	despesa	total	com	pessoal,	à	dívida	consolidada,	
à	concessão	de	garantias	e	contragarantias	e	às	
operações	de	crédito.

C)	 A	 não	 divulgação	 do	 Relatório,	 nos	 prazos	 e	
condições	 estabelecidos	 em	 lei,	 não	 impede	 o	
ente	 da	 Federação	 de	 receber	 transferências	
voluntárias	 e	 contratar	 operações	 de	 crédito,	
inclusive	 as	 destinadas	 ao	 refinanciamento	 do	
principal	atualizado	da	dívida	mobiliária.

D)	 Estão	obrigados	a	emitir	o	Relatório	de	Gestão	
Fiscal	a	União,	os	estados,	o	Distrito	Federal	e	
os	 municípios,	 sendo	 que	 na	 esfera	 municipal	
está	compreendido	somente	Poder	Executivo.
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QUESTÃO 53

Sobre	 o	 orçamento	 público,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A)	 A	 Lei	 de	 Diretrizes	 Orçamentárias	 (LDO),	 sob	
forma	 de	 projeto,	 deve	 ser	 encaminhada	 pelo	
Poder	 Executivo	 ao	 Poder	 Legislativo,	 na	
esfera	 federal,	 até	 quatro	meses	 e	meio	 antes	
do	encerramento	do	exercício	financeiro	(31	de	
agosto)	e	devolvida	para	sanção	até	o	final	do	
primeiro	 período	 da	 sessão	 legislativa	 (31	 de	
dezembro).

B)	 No	 orçamento	 público,	 ocorre	 a	 fixação	 da	
realização	 de	 despesas	 para	 o	 período	 de	 um	
ano.

C)	 Os	 planos	 e	 programas	 nacionais,	 regionais	
e	 setoriais	 previstos	 na	 Constituição	 serão	
elaborados	 em	 consonância	 com	 o	 plano	
plurianual	 e	 apreciados	 pelo	 Congresso	
Nacional.

D)	 A	Lei	do	Orçamento,	sob	forma	de	projeto,	deve	
ser	encaminhada,	no	âmbito	federal,	até	quatro	
meses	 antes	 do	 encerramento	 do	 exercício	
financeiro	e	devolvida	para	sanção	até	o	final	da	
sessão	legislativa.

QUESTÃO 54

Sobre	o	envio	das	prestações	de	contas	por	parte	dos	
municípios	ao	Tribunal	de	Contas	do	Estado	de	Minas	
Gerais	(TCE–MG),	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	 prefeito	 municipal	 enviará,	 conforme	 leiaute	
disponibilizado	no	portal	do	Sicom,	informações	
pertinentes	 ao	 Plano	 Plurianual,	 à	 Lei	 de	
Diretrizes	Orçamentárias	 e	 à	 Lei	 Orçamentária	
Anual	–	LOA.

B)	 O	balancete	 de	 encerramento	 será	 enviado	 ao	
TCE-MG	 até	 o	 dia	 31	 de	 março	 do	 exercício	
financeiro	subsequente.

C)	 Além	das	demonstrações	contábeis	da	prefeitura,	
serão	enviadas	pelo	prefeito	municipal,	até	o	dia	
31	de	março	do	exercício	financeiro	subsequente,	
as	 demonstrações	 contábeis	 consolidadas	 do	
município.

D)	 A	remessa	de	informações	ou	o	reenvio	fora	do	
prazo,	referentes	ao	mesmo	exercício	financeiro,	
por	 mais	 de	 duas	 vezes,	 implicará	 o	 registro	
do	órgão	ou	da	entidade	na	matriz	de	 risco	do	
Tribunal.

QUESTÃO 55

Sobre	 o	 regime	 de	 adiantamento,	 considere	 as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 É	aplicável	aos	casos	de	despesas	expressamente	
definidos	 em	 lei	 e	 consiste	 na	 entrega	 de	
numerário	 a	 servidor,	 sempre	 precedida	 de	
empenho	 na	 dotação	 própria	 para	 o	 fim	 de	
realizar	despesas	que	não	possam	subordinar-se	
ao	processo	normal	de	aplicação.

II.	 É uma	forma	especial	de	realização	de	despesa	
extraordinária,	em	que	se	dispensa	o	empenho,	
bem	como	o	pagamento	por	tesouraria.

III.	 O	 regime	 de	 adiantamento	 é	 a	 concessão	 de	
numerário	 colocado	 à	 disposição	 do	 servidor,	 
a critério e sob a responsabilidade do Ordenador 
de	Despesas,	com	prazo	certo	para	aplicação	e	
comprovação	das	despesas	definidas	em	lei.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A)	 I	e	III,	apenas.

B)	 I,	II	e	III.

C)	 I,	apenas.

D)	 III,	apenas.
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PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no mínimo, 18 (dezoito) linhas	para	que	seja	corrigida.	Se	o	candidato	não	atingir	
esse	número	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	redação.

2. Será	de	30 (trinta)	o	número	máximo	de	linhas	previsto	para	a	redação,	e	o	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	
ao	candidato	não	será	considerado,	sendo	o	candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	sua	resposta	
(PO,	M,	CC	e	/	ou	CP).	

3. A	folha	para	rascunho,	constante	do	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	
o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.	

4. Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	 limitar-se	a	uma	
única	folha	padrão	recebida.	

5. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	
especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato	do	Concurso.	

6. Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO DESCONTADA POR ERRO

Pontuação	e	ortografia	–	Considerando	
o	Novo	Acordo	Ortográfico	(PO)	 5,5 0,25

Morfossintaxe	(emprego	dos	pronomes,	
concordância	verbal	e	nominal,	oração	
e	período,	vozes	do	verbo)	(M)	

5,5 0,25

Coesão	e	coerência	(CC)	 6,0 1,0

Compreensão	/	conhecimento	do	
conteúdo	proposto	e	propriedade	da	
resposta	à	temática	(CP)	

8,0 2,5

TOTAL 25,0 ___________
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÃO:	Leia	o	trecho	a	seguir,	retirado	do	site	da	Prefeitura	Municipal	de	Ponte	Nova.

Audiência Pública do Plano Municipal de Redução de Riscos

Foi	realizada	na	noite	de	ontem	(22/08)	a	primeira	Audiência	Pública	sobre	o	Plano	Municipal	de	Redução	de	Riscos	de	
Ponte	Nova.	Estiveram	presentes	para	a	apresentação,	o	prefeito,	a	vice-prefeita	e	secretária	de	Assistência	Social	e	
Habitação,	a	secretária	de	Planejamento	e	Desenvolvimento	Econômico	e	o	Engenheiro	Geólogo	e	Doutor	em	Geotecnia	
do	CONEPP.

Durante	 a	 audiência	 foram	 apresentadas	 à	 população	 presente	 as	 áreas	 de	 risco	 na	 cidade	 e	 a	 necessidade	 das	
intervenções	que	precisam	ser	feitas.	Uma	parcela	da	população	pontenovense	reside	em	área	de	alto	risco	e	alguns	
precisarão	ser	 realocados	para	que	as	 intervenções	sejam	 feitas	sem	danos.	A	prefeitura	 realizará	ações	preventivas	
notificando	os	moradores	de	áreas	de	risco	e	cuidando	de	todo	o	processo	de	realocação.	Todos	os	presentes	entenderam	
essa necessidade de prevenir acidentes e salvar vidas.

Disponível	em:	<https://bit.ly/2wm3fYZ>.	Acesso	em:	25	ago.	2018	(Fragmento	adaptado).

Tendo	 como	 base	 as	 informações	 do	 texto	 motivador	 e	 seus	 conhecimentos	 sobre	 o	 assunto,	 REDIJA	 UM	 TEXTO	
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO	em	norma-padrão	da	língua	portuguesa	argumentando a favor da necessidade de 
intervenção nas áreas de risco.	Selecione,	organize	e	relacione,	de	forma	coerente	e	coesa,	argumentos	e	fatos	para	
a	defesa	de	seu	ponto	de	vista,	tendo em vista, também, as possíveis dificuldades encontradas pelo município de 
Ponte Nova nessas intervenções.
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AO	 TRANSFERIR	 ESSAS	 MARCAÇÕES	 PARA	 A	 FOLHA	 DE	 RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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