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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

Texto 
Marcha noturna 

 

Então Deus puniu a minha loucura e soberba; e quando desci ruelas escuras e desabei do castelo sobre aldeia, 
meus sapatos faziam nas pedras irregulares um ruído alto. Sentia-me um cavalo cego. Perto era tudo escuro; mas 
adivinhei o começo da praça pelo perfil indeciso dos telhados negros no céu noturno. 

De repente a ladeira como que encorcovou sob meus pés, não era mais eu o cavalo, eu montava de pé um cavalo 
de pedras, ele galopava rápido para baixo. 

Por milagre não caí, rolei vertical até desembocar no largo vazio; mas então divisei uma pequena luz além. O 
homem da hospedaria me olhou com o mesmo olhar de espanto e censura com que os outros me receberiam – como se 
eu fosse um paraquedista civil lançado no bojo da noite para inquietar o sono daquela aldeia. 

– Só tenho seis quartos e estão todos cheios; eu e outro homem vamos dormir na sala; aqui o senhor não pode 
ficar de maneira alguma. 

Disse-me que, dobrando à esquerda, além do cemitério, havia uma casa cercada de árvores; não era pensão mas às 
vezes colhiam alguém. Fui lá, bati palmas tímidas, gritei, passei o portão, dei murros na porta, achei uma aldraba de 
ferro, bati-a com força, ninguém lá dentro tugiu nem mugiu. Apenas o vento entre árvores gordas fez um sussurro 
grosso, como se alguns velhos defuntos aldeões, atrás do muro do cemitério, estivessem resmungando contra mim. 

Havia outra esperança, e marchei entre casas fechadas; mas, ao cabo da marcha, o que me recebeu foi a cara 
sonolenta de um homem que me desanimou com monossílabos secos. Lugar nenhum; e só a muito custo, e já inquieto 
porque eu não arredava da porta que ele queria fechar, me indicou outro pouso. Fui – e esse nem me abriu a porta, 
apenas uma voz do buraco escuro de uma alta janela me mandou embora. 

“Não há nesta aldeia de cristãos um homem honesto que me dê pouso por uma noite? Não há sequer uma mulher 
desonesta?” Assim bradei, em vão. Então, como longe passasse um zumbido de aeroplano, me pus a considerar que o 
aviador assassino que no fundo das madrugadas arrasa com uma bomba uma aldeia adormecida – faz, às vezes, uma 
coisa simpática. Mas reina a paz em todas estas varsóvias escuras; amanhã pela manhã toda essa gente abrirá suas 
casas e sairá para a rua com um ar cínico e distraído, como se fossem pessoas de bem. 

Não há um carro, um cavalo nem canoa que me leve a parte alguma. Ando pelo campo; mas a noite se coroou de 
estrelas. Então, como a noite é bela, e como de dentro de uma casinha longe vem um choro de criança, eu perdoo o 
povo de França. Marcho entre macieiras silvestres; depois sinto que se movem volumes brancos e escuros, são bois e 
vacas; ando com prazer nessa planura que parece se erguer lentamente, arfando suave, para o céu de estrelas. Passa  
na estrada um homem de bicicleta. Para um pouco longe de mim, meio assustado, e pergunta se preciso de alguma 
coisa. Digo-lhe que não achei onde dormir, estou marchando para outra aldeia. Não lhe peço nada, já não me importa 
dormir, posso andar por essa estrada até o sol me bater na cara. 

Ele monta na bicicleta, mas depois de alguns metros volta. Atrás daquele bosque que me aponta passa a estrada 
de ferro, e ele trabalha na estaçãozinha humilde: dentro de duas horas tenho um trem. 

Lá me recebe pouco depois, como um grã-senhor: no fundo do barracão das bagagens já me arrumou uma cama 
de ferro; não tem café, mas traz um copo de vinho. 

Já não quero mais dormir; na sala iluminada, onde o aparelho do telégrafo faz às vezes um ruído de inseto de 
metal, vejo trabalhar esse pequeno funcionário calvo e triste – e bebo em silêncio à saúde de um homem que não teme 
nem despreza outro homem.                                             (Rubem Braga. – 200 crônicas escolhidas. 31ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.) 
 

01 
Em “Então Deus puniu a minha loucura e soberba,...” (1º§), o vocábulo sublinhado pode ser substituído, sem perda 
semântica, por 

A) altivez.  B) impavidez.  C) intrepidez.  D) sagacidade.  E) perspicácia.                                                                                              
 

02 
O excerto “... posso andar por essa estrada até o sol me bater na cara.” (8º§) apresenta uma linguagem 

A) padrão.   B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) jornalística. 
 

03 
Após ser recebido pelo funcionário na estação de trem, o narrador bebe em silêncio, sentido-se 
A) orgulhoso.  B) rechaçado.   C) agradecido.  D) desprezado.  E) amedrontado. 
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04 
São palavras que apresentam sufixo de grau diminutivo, EXCETO: 
A) Ruelas e caixote.       D) Casebre e mureta. 
B) Riacho e grânulo.       E) Poemeto e bandeirola. 
C) Carinho e maleta.                                                                                               
  

05 
Segundo o trecho “Então, como longe passasse um zumbido de aeroplano, me pus a considerar que o aviador 

assassino que no fundo das madrugadas arrasa com uma bomba uma aldeia adormecida – faz, às vezes, uma coisa 

simpática.” (7º§), o narrador se mostra revoltado com a(s) 
A) presença de hostilidade e hipocrisia nos amigos que procura. 
B) falta de hospedarias e hotéis para poder pernoitar tranquilamente. 
C) falta de hospitalidade e generosidade no lugar em que se encontra. 
D) perspectivas de guerra que nunca se apagam do mundo em que vive. 
E) situação em que se encontra, ou seja, perdido num lugar desconhecido. 
 

06 
No título “Marcha noturna” as palavras possuem, respectivamente, a função de 
A) indicar estado e ação.      D) nomear e expressar qualidade.                                                                                             
B) indicar estado e nomear.      E) indicar circunstância e denotar estado. 
C) indicar qualidade e ação. 
 

07 
Em “... bati-a com força, ninguém lá dentro tugiu nem mugiu.” (5º§), a palavra sublinhada retoma, por um recurso 
anafórico, o termo 

A) porta.   B) palma.  C) pensão.  D) casa cercada. E) aldraba de ferro. 
 

08 
Relacione as palavras aos respectivos processos de formação. 
1. Desonesta. 
2. Enlouquecer.  
3. Planura. 
4. Pouso. 
5. Embora.  

(     ) Derivação sufixal. 
(     ) Derivação regressiva. 
(     ) Composição por aglutinação. 
(     ) Derivação prefixal. 
(     ) Derivação parassintética. 

A sequência está correta em 
A) 3, 5, 4, 2, 1  B) 3, 4, 5, 1, 2  C) 4, 3, 2, 1, 5  D) 5, 4, 1, 2, 3  E) 2, 1, 3, 4, 5 
 

09 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma razão. 
A) céu – pés – já       D) árvores – simpática – varsóvias 
B) além – há – até      E) cemitério – tímidas – funcionário 
C) ruído – caí – distraído                                                                                            
 

10 
Na frase “Então Deus puniu a minha loucura e soberba; e quando desci ruelas escuras e desabei do castelo sobre 

aldeia, meus sapatos faziam nas pedras irregulares um ruído alto.” (1º§), as palavras sublinhadas apresentam, 
respectivamente, 
A) hiato, encontro consonantal, ditongo e dígrafo.   D) dígrafo, hiato, encontro consonantal e ditongo. 
B) ditongo, dígrafo, encontro consonantal e hiato.   E) ditongo, hiato, encontro consonantal e dígrafo.                                                                           
C) dígrafo, ditongo, hiato e encontro consonantal. 
 

11 
A oração sublinhada na frase “Ele monta na bicicleta, mas depois de alguns metros volta.” (9º§) tem valor 
A) causal.  B) aditivo.  C) concessivo.  D) adversativo.  E) comparativo. 
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12 
Observe: “Lá me recebe pouco depois, como um grã-senhor...” (10º§). A palavra em destaque faz o plural da mesma 
forma que 
A) ave-maria.        D) pombo-correio. 
B) má-língua.        E) cachorro-quente.  
C) sexta-feira. 
                                                                                                

13 
“Disse-me que, dobrando à esquerda, além do cemitério,...” (5º§). Assinale a alternativa em que o acento da crase foi 
utilizado pela mesma razão da frase anterior. 
A) Ele fez uma viagem à França.     D) Ele entregou a encomenda à sua mãe.                                                                                             
B) Alguém se dirigiu àquela hospedaria.    E) O trem partiu às cinco horas da manhã. 
C) O homem estava à procura de abrigo. 
 

14 
As frases transcritas do texto apresentam as formas verbais flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 
A) “… mas adivinhei o começo da praça pelo perfil indeciso…” (1º§) 
B) “... amanhã pela manhã toda essa gente abrirá suas casas...” (7º§) 
C) “Apenas o vento entre árvores gordas fez um sussurro grosso,...” (5º§)                                                                                              
D) ”O homem da hospedaria me olhou com o mesmo olhar de espanto…” (3º§) 
E) “... apenas uma voz do buraco escuro de uma alta janela me mandou embora.” (6º§) 
 

15 
O antônimo da palavra sublinhada na frase “... a cara sonolenta de um homem que me desanimou com monossílabos 

secos.” (6º§) é 

A) abateu.  B) anuviou.   C) incentivou.  D) desalentou.  E) esmoreceu.  
 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 

16 
Gabriel é o responsável pela revisão dos valores lançados em uma planilha produzida com o aplicativo Microsoft Excel 
2007 (configuração padrão). Durante a análise, ele detectou diversos problemas e achou interessante adicionar 
comentários nessas células. O procedimento para efetuar tal tarefa na ferramenta em questão é selecionar a célula 
onde será adicionado o comentário e, na guia 
A) Revisão no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário. 
B) Inserir no grupo Comentários, clicar em Adicionar Comentário. 
C) Revisão no grupo Revisão de Texto, clicar em Novo Comentário. 
D) Inserir no grupo Revisão de Texto, clicar em Adicionar Comentário. 
E) Revisão no grupo Revisão de Texto, clicar em Adicionar Comentário. 
 

17 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 há um modo rápido de localizar e abrir documentos, mensagens de 
e-mail, música e fotos. Para isso deve-se utilizar o Windows 
A) File.   B) Load.  C) View.  D) Locate.  E) Search. 
 

18 
Sobre o aplicativo Microsoft Outlook 2007 (configuração padrão), analise as afirmativas. 
I. O Filtro de Lixo Eletrônico analisa cada mensagem com base em seu conteúdo e estrutura para descobrir se ela é ou 

não spam. 
II. Qualquer mensagem capturada pelo Filtro de Lixo Eletrônico será movida para a pasta Rascunhos. 
III. Após uma mensagem ser detectada como Lixo Eletrônico não é permitido identificá-la novamente como uma 

mensagem legítima para a leitura. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) II e III. 
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19 
Marcos trabalha em uma empresa de telemarketing, que possui seis atendentes, cujos computadores utilizam o 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP. Frequentemente, ele acessa o computador de sua colega de trabalho 
para verificar dados de uma planilha. Para simplificar o trabalho de digitar o endereço de rede, pode-se criar um 
atalho para essa pasta da rede utilizando o recurso de 
A) ScanDisk.        D) desfragmentar disco. 
B) gerenciar rede.       E) mapear unidade de rede. 
C) acesso remoto. 

 
20 
Utilizando-se a ferramenta Microsoft Excel 2007 (configuração padrão), o procedimento para aplicar formatação 
condicional aos valores duplicados de uma planilha é selecionar as células a serem analisadas e na guia 
A) Inserir no grupo Formatação clicar na seta ao lado de Estilos de Célula / clicar em Realçar Células / selecionar Valores 

Duplicados / selecionar a formatação desejada e clicar em OK. 
B) Dados no grupo Formatação clicar na seta ao lado de Estilos de Célula / clicar em Realçar Células / selecionar Valores 

Duplicados / selecionar a formatação desejada e clicar em OK. 
C) Início no grupo Estilo clicar na seta ao lado de Formatação Condicional / clicar em Realçar Células / selecionar Valores 

Duplicados / selecionar a formatação desejada e clicar em OK. 
D) Inserir no grupo Tabelas clicar na seta ao lado de Formatação Condicional / clicar em Realçar Células / selecionar 

Valores Duplicados / selecionar a formatação desejada e clicar em OK. 
E) Início no grupo Formatação clicar na seta ao lado de Formatação Condicional / clicar em Realçar Células / selecionar 

Textos que contém / selecionar a formatação desejada e clicar em OK. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE RODÔNIA 

 

21 
“Os sertões e a floresta virgem seriam vencidos para que os produtos e as riquezas da região pudessem ser escoados 
pela BR-364, que teve o objetivo ainda de incentivar o povoamento da região.” A afirmativa anterior demonstra a 
necessidade da região de se interligar a outra, mais rica do país, e tirar a Amazônia do isolamento. Em qual governo 
presidencialista a BR-364 foi de fato concluída? 
A) Paulo Leal.        D) Eurico Gaspar Dutra. 
B) Jânio Quadros.       E) Juscelino Kubitschek.                                                                                                  
C) Getulio Vargas.  

 
22 
Sobre o processo de ocupação da região feita pelo Tenente Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, analise as 
afirmativas.  
I. De origem portuguesa, Rondon e sua equipe promoveram uma grande expedição com o principal objetivo de abrir 

as primeiras vias para a extração da borracha que interessava à Coroa portuguesa. 
II. Movido por crenças positivistas Rondon tinha o seu lema “morrer se preciso for, matar nunca”. 
III. Para homenagear Rondon, foi escolhido o dia 5 de maio, sua data natalícia, para a comemoração do Dia Nacional 

das Comunicações. O antigo Território Federal de Guaporé recebeu o nome de Rondônia também em sua 
homenagem. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)                                                                                             
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 
23 
A região norte da América do Sul abriga um dos biomas mais ricos em diversidade biológica do mundo: a Floresta 
Amazônica. No total, ela abrange 9 países, incluindo o Brasil, que possui cerca de 85% dessa riqueza, além disso, a 
vegetação predominante no estado de Rondônia é a floresta fluvial amazônica. No Brasil, de acordo com a Lei 
nº 1.806/53, para fins administrativos e de planejamento econômico, ela foi denominada de 
A) Amazônia Viva.       D) Pulmão do Mundo.   
B) Bioma Mundial.       E) Amazônia Internacional.   
C) Amazônia Legal.                                                                                                
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24 
A economia de Rondônia, assim como nos outros estados do Norte, está em processo de desenvolvimento. Em 2008, 
o Produto Interno Bruto (PIB) estadual foi de 15 bilhões de reais, correspondendo a 0,6% de toda riqueza gerada no 
Brasil naquele ano; no âmbito regional, a contribuição foi de 11,2%, sendo a terceira maior, ficando atrás somente do 
Pará (37,1%) e do Amazonas (31,5%). Qual o principal produto de exportação do estado de Rondônia?  
A) Soja.   B) Milho.  C) Cacau.  D) Madeira.   E) Carne bovina. 

 
25 
A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, foi construída no período de 1907 a 1912, num projeto de interligar Porto Velho 
a Guajará-Mirim, estado de Rondônia. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, não somente por 
acidentes de trabalho, mas por serem vítimas de doenças tropicais. O principal objetivo do projeto da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré foi 
A) escoar a extração da madeira nobre até Porto Velho.  
B) escoar o início da produção industrial moveleira nessa região, especialmente o estado de Rondônia.                                                                                              
C) facilitar o comércio de especiarias entre Brasil e Bolívia, conhecidas também como as drogas do sertão.  
D) facilitar a distribuição da borracha amazônica, proveniente das matas bolivianas e brasileiras até Porto Velho. 
E) escoar o extrativismo da cassiterita, mineral que já despertava interesse econômico do estado rondoniense no início 

do século XX. 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

26 
Sobre o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), analise. 
I. O menu Iniciar clássico deixa o menu Iniciar com a aparência das versões antigas do Windows, como o Windows ME, 

98 e 95. 
II. Ao acionar o botão Iniciar é exibido um menu vertical com inúmeras opções. Este menu é denominado Painel de 

Controle. 
III. No menu Iniciar, a opção Todos os Programas ativa automaticamente outro submenu, onde são exibidas todas as 

opções de programas. 
IV. A opção de fazer logoff é utilizada para trocar de usuário sem fechar os programas que estão sendo utilizados pelo 

usuário atual. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) II e IV.  D) II e III.  E) III e IV. 

 
27 
Utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), um usuário, visualizando os arquivos 
existentes na pasta Meus Documentos do seu computador com o intuito de organizar, resolve criar uma pasta com o 
nome “Documentos Pessoais”. O procedimento que ele deve executar para realizar esta operação é clicar no menu 
A) Editar / Novo / Pasta e digitar o nome “Documentos Pessoais” na nova pasta que foi criada. 
B) Arquivo / Novo / Pasta e digitar o nome “Documentos Pessoais” na nova pasta que foi criada. 
C) Editar / Novo / Arquivo e digitar o nome “Documentos Pessoais” na nova pasta que foi criada. 
D) Inserir / Novo / Diretorio e digitar o nome “Documentos Pessoais” na nova pasta que foi criada. 
E) Arquivo / Novo / Diretorio e digitar o nome “Documentos Pessoais” na nova pasta que foi criada. 

 
28 
Para realizar um histórico dos últimos nove meses de pagamentos recebidos pelos sócios de um clube, visando a 
entrada de valores numéricos, um funcionário optou pela ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração 
padrão), colocando dentro de um mesmo arquivo uma planilha para cada mês. Considerando que a ferramenta em 
questão, por padrão, disponibiliza três planilhas para o usuário, o procedimento correto para adicionar novas 
planilhas no documento atendendo à necessidade do clube é acessar o menu 
A) Inserir / Planilha.       D) Arquivo / Nova Planilha. 
B) Formatar / Planilha.       E) Exibir / Adicionar Planilha. 
C) Editar / Nova Planilha. 
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29 
Um agente administrativo utiliza o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão) para realizar as 
atividades diárias. Visualizando a área de trabalho deste sistema, o local que mostra as janelas abertas no momento, 
permitindo a alternância entre elas de forma simples e rápida é o(a) 
A) botão Iniciar.       D) barra de Endereço. 
B) barra de Status.       E) barra de Programas. 
C) barra de Tarefas. 
 

30 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração padrão), as células funcionam como objetos individuais que 
possuem formatação e conteúdo diferentes umas das outras. Considere as seguintes imagens produzidas pelo 
ponteiro do mouse quando se encontra sobre uma célula. 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 

As imagens I, II e III apresentam, respectivamente, o cursor ativado para as opções de 
A) Copiar, Mesclar e Mover.      D) Selecionar, Mover e Copiar. 
B) Mover, Copiar e Selecionar.      E) Mesclar, Mover e Selecionar. 
C) Copiar, Selecionar e Mover. 
 

31 
Analise a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração padrão). 
 

 
 

A planilha anterior representa o índice de acidentes em diversos estados em diferentes meses. O contratante da 
pesquisa solicitou que: 

• seja identificado qual é o menor número de acidentes ocorridos no Estado do Rio de Janeiro; 

• a média de acidentes no estado de São Paulo. 
Para atender a essa solicitação, devem ser utilizadas, respectivamente, as funções 
A) =MÁXIMO(B2:B6) e =RAIZ(D2:D6).     D) =MÉDIA(E2:E6) e =MÍNIMO(B2:E6). 
B) =MÍNIMO(C2:C6) e =MÉDIA(E2:E6).     E) =MÍNIMO(E2:E6) e =MÉDIA(C2:C6). 
C) =MÍNIMO(B2:E6) e =MÉDIA(E2:E6). 
 

32 
Sobre a ferramenta Microsoft Word 2003 (configuração padrão), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.  
(     ) A barra de Status é utilizada para informar ao usuário a situação do documento, como a quantidade de páginas, a 

página atual, a posição da linha e coluna onde o cursor se encontra e a situação do documento. 
(     ) O modo de exibição Estrutura de Tópicos exibe o texto continuamente, apenas com uma marcação indicando o fim 

de uma página e o começo de outra. 
(     ) As barras de rolagem deslocam o documento para cima ou para baixo, para a esquerda e para a direita. 
(     ) Esta versão do Word não oferece suporte para adicionar imagens que estejam armazenadas no computador, nos 

documentos que estão sendo produzidos. 
(     ) Um WordArt é uma espécie de atalho para outro local, que pode ser um outro documento ou até mesmo alguma 

página da Internet. 
A sequência está correta em  
A) V, V, V, F, F  B) V, F, V, F, V  C) V, F, V, F, F  D) F, V, F, V, V  E) F, V, V, V, F 
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33 
Acerca do aplicativo Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), analise. 
I. Ao acessar o menu Arquivo / Visualizar Impressão, o usuário pode verificar como o documento será impresso antes 

de realizar o procedimento de impressão. 
II. Ao acessar a opção Arquivo / Novo, o usuário poderá abrir um documento já existente no computador para realizar 

alterações. 
III. Ao acessar a opção Editar / Imprimir, o usuário tem acesso a uma caixa de diálogo com as opções de impressão. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) II e III. 
 
34 
O primeiro instrumento de planejamento da entidade pública é o Plano Plurianual (PPA), o qual, conforme o Manual 
Técnico do Orçamento (MTO) estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. Qual é o período de vigência do Plano Plurianual? 
A) Um ano.   B) Dez anos.  C) Três anos.   D) Dois anos.   E) Quatro anos. 
                                                                                            

35 
“Conforme o §2º do art. 165 da Constituição Federal, compreenderá as metas e prioridades da administração pública, 
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, sempre em consonância com o PPA.” Trata-se do(a)                                                                                               
A) Lei Orgânica.       D) Lei do Orçamento Anual. 
B) Plano Plurianual.       E) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
C) Plano Diretor da Cidade. 
 

36 
A Lei Orçamentária Anual resulta de um projeto iniciado no Poder Executivo, sendo apreciada pelo Poder Legislativo e 
objeto de sanção e publicação. Por sua vez, a Constituição Federal, segundo o art. 165, §5º, incisos I a III, estabelece 
que essa lei compreenderá 
A) apenas o orçamento fiscal. 
B) apenas o orçamento de investimentos. 
C) apenas o orçamento fiscal e de investimentos. 
D) todas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias. 
E) o orçamento fiscal, de investimento e da seguridade social. 
 

37 
A secretária municipal de educação enviou uma requisição de compra de gêneros alimentícios para o departamento 
de compras fazer a cotação e autorizar o pedido. O departamento de compras autorizou a compra pelo menor valor e 
enviou a requisição ao setor de contabilidade no dia 04/11/2013. A nota fiscal da mercadoria chegou no dia 
14/11/2013 e foi paga em 01/12/2013. Segundo o regime contábil de competência, a despesa deverá ser reconhecida 
em qual data? 
A) 04/11/2013.        D) Em qualquer data após o dia 04/11/2013.                                                                                             
B) 14/11/2013.        E) No período entre 14/11/2013 a 01/12/2013. 
C) 01/12/2013.  
 

38 
O agente administrativo de determinada prefeitura recebeu o documento de arrecadação municipal enviado pelo 
banco para efetuar o registro da receita orçamentária arrecadada do dia. Percebeu-se que havia uma guia de IPTU 
com emissão em 31/10/2013, com vencimento para 04/11/2013 e paga em 18/11/2013. De acordo com o regime 
contábil de caixa, a receita deverá ser reconhecida em qual data? 
A) 31/10/2013.        D) Em qualquer data após o dia 31/10/2013.                                                                                   
B) 04/11/2013.        E) No período entre 31/10/2013 a 04/11/2013. 
C) 18/11/2013.  
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39 
“De acordo com o princípio da ________________, o orçamento deve conter todas as receitas, inclusive as de 
operações de crédito autorizadas em lei e todas as despesas. A exigência desse princípio está estabelecida no art. 165, 
§5º, da CRFB/88 com a Lei nº 4.320/1964.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) unidade   B) anualidade   C) programação  D) exclusividade E) universalidade 
 

40 
Qual o princípio orçamentário estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, exceto a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito? 
A) Unidade.   B) Anualidade.   C) Programação. D) Exclusividade. E) Universalidade. 
 

41 
“O Poder Legislativo aprova e autoriza o projeto de lei do orçamento encaminhado pelo poder executivo para realizar 
gastos para cada exercício financeiro, observados os comandos estabelecidos nas leis de diretrizes orçamentárias 
correspondentes. A Lei nº 4.320/64, em seu art. 34, também estabeleceu no art. 34 que o exercício financeiro 
coincidirá com o ano civil (1° de janeiro a 31 de dezembro).” O princípio orçamentário que está em evidência no 
trecho anterior é o da  
A) clareza.   B) equilíbrio.  C) anualidade.  D) programação. E) exclusividade. 
 

42 
De acordo com o art. 12 da Lei nº 4.320/64, a despesa orçamentária será classificada segundo as categorias 
econômicas, desdobradas em despesas correntes e despesas de capital. Sucessivamente, as despesas correntes com 
finalidade de manutenção de serviços anteriormente criados, subdividem-se em despesas de custeio e transferências 
correntes. Identifique, dentre as alternativas, o grupo de despesa orçamentária que NÃO pertence à categoria 
econômica das despesas correntes. 
A) Inativos.        D) Material de consumo. 
B) Pessoal civil.        E) Equipamentos e instalações. 
C) Subvenções sociais. 
 

43 
Sobre a primeira fase da execução da despesa, denominada empenho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
(     ) É permitida a realização de despesa sem prévio empenho. 
(     ) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
(     ) Em casos especiais, previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. 
A sequência está correta em  
A) V, F, V, F  B) F, F, F, V  C) V, V, V, F  D) V, V, V, V   E) V, F, V, V  
 

44 
A Administração Pública, ao contratar terceiros para a realização de obras, serviços, compras, alienações, locações, 
concessões e permissões, deve fazê-lo por meio de um procedimento administrativo denominado licitação. São 
consideradas modalidades de licitação, EXCETO:  
A) Concorrência.      D) Convite e concurso.                                                                                              
B) Leilão e pregão.      E) Empenho e liquidação. 
C) Tomada de preços. 
 

45 
Chegou ao setor contábil uma requisição autorizada para compra de uma mercadoria eventual, para emissão da nota 
de empenho. A despesa apresenta um valor fixo e previamente determinado, com pagamento que deva ocorrer de 
uma só vez. Identifique, dentre as modalidades de empenho existentes, aquela cujas características atenderão as 
circunstâncias descritas anteriormente. 
A) Global.  B) Especial.  C) Licitação.  D) Ordinário.  E) Estimativo. 
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46 
O servidor público responsável pela guarda dos materiais de construção do almoxarifado da prefeitura recebeu, no 
dia 04/11/2013, 100 sacos de cimento do fornecedor e conferiu com a nota fiscal apresentada se as especificações 
dos produtos recebidos estavam de acordo com a nota de empenho e com o contrato de fornecimento da licitação. 
Verificou, ainda, a validade da nota fiscal, o nome do credor, o valor e a quantidade. Este procedimento do estágio da 
despesa orçamentária denomina-se 
A) Licitação.   B) Empenho.  C) Liquidação.  D) Requisição.  E) Pagamento. 
 

47 
O Decreto nº 1.171/94 aprovou o código de ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal, 
servindo de parâmetro para todos os demais servidores públicos da esfera estadual e municipal. Assinale a 
alternativa que NÃO constitui um dever do servidor público elencado por essa norma.  
A) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 
B) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos 

serviços públicos. 
C) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 

coletividade a seu cargo. 
D) Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da 

estrutura em que se funda o Poder Estatal. 
E) Garantir ao servidor público o direito de saber o motivo pelo qual está sendo processado, de ter vista dos autos do 

processo administrativo e de apresentar sua defesa. 
 

48 
O técnico contábil recebeu as notas fiscais referentes à tarifa de energia elétrica de todos os setores da prefeitura do 
consumo do mês de novembro/2013 para emitir a nota de empenho. Qual o elemento de despesa apropriado para 
registrar as despesas com energia elétrica? 
A) Contribuições.       D) Outros serviços de terceiros – pessoa física. 
B) Obras e instalações.       E) Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 
C) Material de consumo. 
 
49 
A legislação pátria considera como bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, tais 
como União, Estados e Municípios. Acerca dos bens municipais, segundo regulamentação dada pela Lei Orgânica de 
Vilhena/RO, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A alienação de bens municipais, em razão de interesse particular do administrador público, será sempre precedida 

de avaliação, observado comprovadamente o preço de mercado. 
(     ) A aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá, dentre outros requisitos, de 

autorização legislativa. 
(     ) O uso de bens por terceiros será regulamentado por ato administrativo da Secretaria de Patrimônio Público com a 

sanção do Prefeito Municipal. 
(     ) É vedado ao município a concessão de direito real de uso mediante autorização legislativa. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F  B) V, F, V, V  C) F, V, F, V  D) V, F, V, F  E) V, V, F, F  

 
50 
Os serviços públicos recebem especial regulamentação da Lei Orgânica Municipal, que destinou seção específica à 
regulamentação do tema. Em relação às normas relativas aos serviços públicos municipais, analise. 
I. A permissão ou concessão de serviço público somente será efetivada com autorização legislativa e mediante contrato, 

dispensado o processo licitatório. 
II. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município. 
III. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do respectivo 

plano, no qual, obrigatoriamente, constem os pormenores para sua execução.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 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 máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, 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, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

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

4. A duração da prova é de 03 (três) 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) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, médio 

e médio técnico, 40 (quarenta) questões para os cargos de nível fundamental e de 30 (trinta) questões para os 

cargos de nível fundamental incompleto. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) 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 poderá 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. 


