INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma com
quatro alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 15 – Informática Básica
16 a 20 – Legislação Básica
21 a 40 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material
transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será
substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida
no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver
marcação.
3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e a coleta
de impressão digital de candidatos.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova.
Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da prova deverá
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova.
9. Na página 13 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o
gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o trecho a seguir, de um artigo de J. R. Guzzo, e responda às questões de 01 a 05.
1 É comum ouvir que as coisas vão mal num país quando você percebe que, para produzir alguma coisa,
tem de pedir autorização a quem não produz nada. É a situação de todos os dias no Brasil – e ela vai
ficando pior de governo a governo, com o aumento implacável na quantidade de cidadãos encarregados
de dar ou recusar as autorizações para fazer seja lá o que tem de ser feito. Reproduzem-se como coelhos;
5 são pagos com salários extravagantes para regular todos os aspectos possíveis da vida humana, das
licenças para cortar um galho de árvore à proibição da galinha de cabidela. Chamam a si próprios de
“Estado”, como os padres se chamavam de “clero” e os marqueses se chamavam de “nobreza”. São um
dos principais motivos pelos quais o Brasil continua sendo um país subdesenvolvido. Já é ruim o
suficiente, mas acaba de acontecer uma novidade para pior. Agora se pode dizer, além do que está dito
10 acima, que as coisas também vão muito mal num país quando se vê, como acontece no Brasil de hoje,
que cumprir a lei tornou-se um risco.
Os responsáveis pela criação dessa nova realidade são os juízes, procuradores e altos burocratas da
Justiça do Trabalho que não aprovaram a reforma da legislação trabalhista recentemente aprovada pelo
Congresso Nacional – e que passou a ser a lei em vigor na República Federativa do Brasil nas questões
15 relativas a trabalho. [...]
[...] Mas o que realmente importa é o seguinte: como é que ficam as coisas na vida real de todo mundo?
Se um juiz não estiver de acordo, por exemplo, com o fim do imposto sindical obrigatório, como
determina a nova lei, o que vai acontecer? O que acontece se o juiz não concordar que o empregado
reduza o seu horário de almoço para sair mais cedo? [...]
(Revista Veja, ed. 2.559. Adaptado.)

Questão 01
Sobre esse trecho do artigo, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] O articulista, em tom de indignação, critica a posição de procuradores e juízes sobre a nova lei trabalhista
recém-aprovada.
[B] Segundo o articulista, no Brasil, os cidadãos encarregados de expedir autorizações constituem razão do
subdesenvolvimento do país.
[C] A posição de juízes, procuradores e altos burocratas da Justiça do Trabalho em face da nova lei traz
insegurança ao cidadão trabalhador.
[D] A crítica severa à posição de juízes, promotores e burocratas da Justiça do Trabalho se inicia logo na
primeira frase do texto.

Questão 02
Os elementos coesivos são responsáveis pela ligação semântica entre as partes de um texto. A respeito de
elementos coesivos presentes no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) O termo Agora (linha 9) relaciona a ideia a que se liga a um tempo definido fora do texto, a exemplo
de hoje e ontem.
) Em Reproduzem-se como coelhos; são pagos salários extravagantes, a coesão denomina-se elipse,
mecanismo que consiste na omissão de um termo já dito anteriormente.
) A expressão dessa nova realidade (linha 12) retoma o sentido da expressão cidadãos encarregados de
dar ou recusar as autorizações (linhas 3 e 4).
) O pronome ela (linha 2) refere-se ao termo situação, estabelecendo coesão referencial.

Assinale a sequência correta.
[A] V, F, V, V
[B] F, F, V, F
[C] V, V, F, V
[D] F, V, F, F
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Questão 03
A conjunção como pode ter valor semântico de comparação e de conformidade, a depender do contexto em que
aparece. Analise os seguintes trechos de texto:
I - Chamam a si próprios de “Estado”, como os padres se chamavam de “clero”
II - as coisas também vão muito mal num país quando se vê, como acontece no Brasil de hoje, que cumprir a
lei tornou-se um risco.
Sobre a conjunção como nesses trechos, assinale a afirmativa correta.
[A] Em ambos os trechos, o sentido é de comparação.
[B] No trecho I, o sentido é de conformidade e pode ser substituída por consoante.
[C] No trecho I, o sentido é de comparação e no II, de conformidade.
[D] No trecho I, o sentido é de conformidade e no II, de comparação.

Questão 04
Na primeira frase do texto, qual situação linguística explica o uso de vírgulas?
[A] Uso de oração adverbial intercalada.
[B] Ocorrência de oração explicativa.
[C] Separação de aposto.
[D] Supressão de um verbo subentendido na oração.

Questão 05
Os adjetivos extravagantes (linha 5) e principais (linha 8) são denominados uniformes, pois apresentam uma
única forma para feminino e masculino. Assinale a alternativa em que todos os adjetivos têm essa característica.
[A] possíveis, obrigatório, sindical
[B] implacável, ruim, real
[C] ruim, altos, aprovada
[D] inteligente, ativo, digno

Questão 06
O compromisso do profissional se aplica sistemicamente. Em primeiro lugar, ele deve se comprometer com o
próprio desenvolvimento contínuo e se comportar de maneira congruente com sua linha de pensamento, ou seja,
agir para alcançar suas metas e objetivos, e o único caminho é a entrega dos resultados solicitados pela
empresa. Em segundo lugar e não menos importante, ele deve estar comprometido com os colegas de trabalho,
com os líderes e o público da marca. Ao desempenhar sua função com excelência, automaticamente estará
contribuindo com o todo.
A respeito da construção argumentativa do trecho acima, analise as afirmativas.
I - A posição de quem escreve sobre o assunto compromisso profissional torna-se clara somente na última
frase do trecho.
II - Dois argumentos sustentam a tese de que escreve: necessidade do compromisso pessoal do profissional e
do compromisso com a empresa em que trabalha.
III - A adjetivação presente no trecho, a exemplo de contínuo, congruente, único, fortalece os argumentos
empregados.
IV - Os operadores argumentativos Em primeiro lugar e Em segundo lugar fornecem ao leitor pistas sobre a
sequência temporal dos argumentos.
Está correto o que se afirma em
[A] II, apenas.
[B] II e III, apenas.
[C] I, III e IV, apenas.
[D] I e IV, apenas.
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Questão 07
A coerência textual é responsável pela unidade de sentido, pois estabelece uma relação harmônica entre as partes do
texto. A ambiguidade é um dos casos de falta de coerência. Em qual alternativa a ambiguidade NÃO foi desfeita?
[A] Desde os cinco anos minha mãe me ensinava a ler. → Minha mãe me ensinava a ler desde que eu tinha cinco
anos.
[B] Chegando ao aeroporto, o avião já levantava voo. → Quando cheguei ao aeroporto, o avião já levantava voo.
[C] O celular tocou ao entrar em casa para pegar a chave do carro. → Ao entrar em casa para pegar a chave do
carro, o celular tocou.
[D] Depois da consulta a ginecologista lhe disse que estava esperando bebê. → A ginecologista lhe disse depois da
consulta que estava esperando bebê.
INSTRUÇÃO: Leia o trecho abaixo da obra O despertar da águia, de Leonardo Boff, e responda às questões
de 08 a 10.
O ser humano apresenta-se simultaneamente como um ser de necessidade e de criatividade. Dito de outra
forma: como um ser que se autoafirma e ao mesmo tempo se conecta com outros. [...]
Antes de mais nada ele é um ser de necessidade. Tem necessidade de comer, de vestir-se, de abrigar-se, de
reproduzir-se, de comunicar-se, de ser feliz e de imaginar um sentido último da vida e do universo. [...] Grande parte
das pessoas emprega seu tempo na dura faina pela sobrevivência. Pois trata-se de necessidades que devem ser
permanentemente atendidas. [...]
Para atender as suas necessidades, o ser humano se vê obrigado a abrir-se ao mundo. Cria a linguagem pela
qual significa o mundo e inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros. Modifica o mundo, ao mesmo
tempo em que é modificado por ele.[...]
O conjunto das modificações que faz no mundo e de si mesmo chama-se cultura.

Questão 08
Na frase Grande parte das pessoas emprega seu tempo na dura faina pela sobrevivência, o verbo empregar está no
singular porque a concordância foi feita com a expressão partitiva e não com o substantivo plural. Poderia também ir
para o plural, fazendo a concordância com o substantivo pessoas. Assinale a frase em que a concordância NÃO é
realizada em função dessa regra da escrita padrão.
[A] Mais de cinquenta mil jovens foram ao encontro com o Papa no Rio de Janeiro.
[B] Dizem que a maior parte dos eleitores não sabem votar.
[C] Uma porção de batatas fritas custa três vezes mais do que um quilo in natura.
[D] A maioria das crianças brasileiras até três anos de idade não frequenta creche.

Questão 09
Dependendo da situação linguística, o pronome relativo deve ser preposicionado, a exemplo de Cria a linguagem
pela qual significa o mundo e inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros. Assinale a afirmativa em que
o pronome relativo está INCORRETAMENTE preposicionado.
[A] O servidor apresentou denúncia ao Serviço de Proteção ao Depoente da PM para o qual foi incluído.
[B] Os meios de que dispomos, atualmente, para adquirir conhecimentos são encontrados online.
[C] Sem dúvida, aquele é um monumento do qual todos os brasileiros se orgulham.
[D] Está em preparo uma lei com que simpatizamos para melhorar o sistema político brasileiro.

Questão 10
Em inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros, a expressão grifada não foi empregada no sentido
literal e sim ampliado e modificado, com objetivo de obter um efeito de sentido no contexto – sentido conotativo.
Assinale a frase em que há presença de sentido conotativo.
[A] A água evapora dos oceanos e cai sobre a terra.
[B] Com seus matos fechados, a natureza me assusta.
[C] Pimenta nos olhos dos outros é refresco.
[D] Aquela garota bonita acabou de rolar escada abaixo.
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INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 11
A figura abaixo apresenta um fragmento de tela do Windows Explorer do Microsoft Windows 7.

Sobre a figura, analise as afirmativas.
I - Para renomear a Pasta2, que está selecionada, pode-se clicar uma vez sobre ela com o botão principal do
mouse, digitar o novo nome e pressionar a tecla Enter do teclado.
II - Para criar uma nova pasta, pode-se efetuar um duplo clique com o botão principal do mouse em qualquer
área limpa da figura, por exemplo, abaixo do arquivo Monografia.doc.
III - Ao realizar um duplo clique com o botão principal do mouse sobre o arquivo Livreto.pdf, esse arquivo
será visualizado/editado no Microsoft Word.
IV - Para visualizar as propriedades do arquivo Contrato.docx, pode-se clicar uma vez sobre ele com o botão
secundário do mouse e selecionar a opção Propriedades no menu.
Estão corretas as afirmativas
[A] I, II e IV, apenas.
[B] I e IV, apenas.
[C] II e III, apenas.
[D] I, II, III e IV.

Questão 12
A figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa do site de busca Google preenchida com alguns termos.

De acordo com os termos de busca utilizados, quais resultados serão apresentados?
[A] Todas as páginas que contenham, no endereço url, a palavra/termo ipva, mas que não estejam no domínio
detran.mt.gov.br.
[B] Todas as páginas do domínio detran.mt.gov.br que não contenham a palavra/termo ipva no endereço URL.
[C] Todas as páginas que não estejam no domínio detran.mt.gov.br e que não contenham a palavra/termo ipva
no endereço URL.
[D] Todas as páginas do domínio detran.mt.gov.br que contenham a palavra/termo ipva no endereço URL.
4/13 – Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – NÍVEL SUPERIOR – Perfil: Gestor Municipal

Questão 13
A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2010.

De acordo com a planilha, quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =RAIZ(A1)+RAIZ(B1)-B2 e
=SE(A2^2=B1;B2;A1), respectivamente?
[A] -1 e 10.
[B] -1 e 25.
[C] 21 e 10.
[D] 21 e 25.

Questão 14
Considere a figura que ilustra um texto em edição no LibreOffice Writer, versão 5.3.7.

Observe que a numeração de linhas apresentada ao lado de cada linha foi inserida pelo usuário utilizando a
funcionalidade Ferramentas→Numeração de linhas e não faz parte do texto que está sendo editado.
A respeito da figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Na linha 1, o texto está em negrito e não está alinhado à esquerda.
Nos parágrafos iniciados nas linhas 3 e 9, o recuo depois do texto está ajustado para 1 centímetro.
Todas as linhas (de 1 a 10) estão ajustadas no alinhamento justificado.
O espaçamento entrelinhas de todo o texto (linhas de 1 a 10) não é o simples.
A fonte utilizada em todo o texto é a Arial, tamanho 12.

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, F, V
[B] F, V, V, F, V
[C] V, F, F, V, F
[D] F, F, V, V, F
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Questão 15
A respeito de ataques na internet, pode-se afirmar que e-mail spoofing
[A] é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande
número de pessoas.
[B] é uma técnica que consiste em espionar os dados de emails trafegados em redes de computadores, por meio
do uso de programas específicos chamados de sniffers.
[C] é uma técnica pela qual um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um
computador ou uma rede conectada à internet.
[D] é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi
enviado de uma determinada origem quando, na verdade, foi enviado de outra.

LEGISLAÇÃO BÁSICA
Questão 16
De acordo com a Lei n.º 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande-MT, nos casos de extinção do órgão ou
entidade,
[A] os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos para outro órgão ou entidade do mesmo Poder
serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento.
[B] todos os servidores, estáveis ou não, que não puderem ser redistribuídos para outro órgão do Poder
Executivo ou para o Legislativo Municipal serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento.
[C] os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos para outro órgão ou entidade do Poder Executivo
ou para o Legislativo Municipal serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento.
[D] todos os servidores, estáveis ou não, que não puderem ser redistribuídos para outro órgão ou entidade do
mesmo Poder serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento.

Questão 17
Considerando o disposto na Lei n.º 1.164/1991, quanto ao servidor de carreira designado para o exercício de
função de direção, chefia e assessoramento, assinale a afirmativa INCORRETA.
[A] O afastamento do servidor da função de direção, chefia e assessoramento, dar-se-á, mediante dispensa, no
caso de promoção na respectiva carreira.
[B] O servidor não será afastado da função de direção, chefia e assessoramento, em virtude da concessão de
licença para atividade política.
[C] É causa de dispensa da função de direção, chefia e assessoramento o cumprimento do prazo exigido para
rotatividade na função.
[D] A dispensa da função de direção, chefia e assessoramento decorrerá da falta de exação no exercício das
atribuições, quando o resultado do processo de avaliação for insatisfatório.

Questão 18
Quanto ao processo administrativo disciplinar previsto na Lei n.º 1.164/1991, assinale a afirmativa correta.
[A] Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão, será
obrigatória a instauração de processo disciplinar.
[B] O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as
circunstâncias o exigirem.
[C] A autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o afastamento preventivo do servidor do
exercício de seu cargo pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias.
[D] O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, sindicância e julgamento.
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Questão 19
Segundo as disposições da Lei n.º 1.164/1991, a respeito da avaliação de desempenho do servidor municipal em
estágio probatório, analise as assertivas.
I - Como condição para a aquisição de estabilidade, a aptidão e a capacidade do servidor serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo durante o estágio probatório.
II - Quatro meses antes de findo o período de estágio probatório, será submetida à homologação da
autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com que dispuser a lei
do plano de carreira.
III - Após análise da avaliação, se constatada inaptidão do servidor, a Administração deverá assegurar o
direito à ampla defesa, conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa escrita.
IV - Constituem provas suficientes e eficazes para avaliar, negativamente, a aptidão e a capacidade do
servidor, as certidões e portarias expedidas pelo Poder Público.
Estão corretas as assertivas
[A] I, II e IV, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] I e II, apenas.
[D] I e III, apenas.

Questão 20
Nos termos da Lei n.º 1.164/1991, o servidor demitido, em virtude do recebimento de propina, comissão,
presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições, fica impedido de ocupar cargo público
municipal pelo prazo mínimo de
[A] 2 (dois) anos.
[B] 4 (quatro) anos.
[C] 10 (dez) anos.
[D] 5 (cinco) anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRAÇÃO

Questão 21
Sobre Liderança, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Para a Teoria Y, de Douglas McGregor, as pessoas comuns têm aversão ao trabalho, sendo preguiçosas
e indolentes, não têm capacidade criativa e senso de responsabilidade, preferindo ser conduzidas por
outros indivíduos.
( ) O líder do tipo autocrático concentra o poder de decisão, dá ordens e exige obediência de seus liderados
sob pena de medidas disciplinares e o líder do tipo democrático busca a popularidade, deixando os
liderados livres para tomar suas decisões.
( ) A liderança contingencial preconiza que não existe um estilo melhor de liderança, que a adequação
depende das circunstâncias em que deve ser aplicada, bem como na habilidade de aplicá-la, ajustando à
cada situação.
( ) O modelo de liderança de Fred Fiedler considera um continuum de comportamentos de liderança
possível para um gestor, sendo em um dos extremos a liderança centrada no chefe, e, no outro, centrada
nos subordinados.
Assinale a sequência correta.
[A] F, F, V, F
[B] F, V, V, V
[C] V, V, F, F
[D] V, F, V, V
7/13 – Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – NÍVEL SUPERIOR – Perfil: Gestor Municipal

Questão 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta vantagem da departamentalização funcional.
[A] Maior concentração e uso de recursos especializados, pois estes estão alocados em unidades
organizacionais específicas.
[B] Permite economia pela utilização máxima de máquinas e de produção em massa.
[C] Duplicação da instalação e de pessoal se não houver um planejamento muito efetivo.
[D] Orienta pessoas para uma atividade específica, concentrando sua competência de maneira eficaz.

Questão 23
O processo interativo em que dados, informações, consultas e orientações são transacionadas entre pessoas,
unidades organizacionais e agentes externos à organização, relaciona-se com o sistema da estrutura
organizacional de
[A] responsabilidade.
[B] comunicação.
[C] autoridade.
[D] decisão.

Questão 24
Os principais tipos de Departamentalização são: Funcional, Produtos ou Serviços, Geográfica, Clientes,
Processo e Matricial. A respeito do assunto, analise as afirmativas.
I - Para uma organização, inserida em um ambiente estável, que busca economia de escala pela utilização
integrada de pessoas e equipamentos, é mais indicado adotar a departamentalização funcional.
II - Um município de grande porte, que apresenta variações regionais em diversos problemas como saúde e
infraestrutura, pode ser mais eficaz se adotar a departamentalização geográfica, a partir de estruturas de
subprefeituras regionais.
III - Quando uma organização apresenta uma estrutura de operações constante, mas com inovações, é indicado
que se configure a partir da departamentalização matricial, a fim de alcançar os resultados com eficácia.
IV - Ao concentrar seus conhecimentos e competências para atender as diferentes necessidades, desejos e
exigências dos usuários, uma organização está inclinada a adotar a departamentalização por produtos ou
serviços.
Estão corretas as afirmativas
[A] III e IV.
[B] I e II.
[C] II e IV.
[D] I e III.

Questão 25
Um gestor municipal, ao elaborar o planejamento estratégico do município para o período 2018-2020, realizou
a análise SWOT (pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças). Assinale a alternativa que apresenta
corretamente essa análise.
[A] A ampliação da rede de atendimento à saúde básica é uma oportunidade e a rotatividade de pessoal é uma
ameaça.
[B] A diminuição de repasses ao município pelo governo federal é um ponto fraco e a obsolescência de
equipamentos é uma ameaça.
[C] A quebra de um veículo automotivo da prefeitura é um ponto fraco e o crescimento da economia estadual é
um ponto forte.
[D] O número de profissionais qualificados alocados nas secretarias é um ponto forte e o aumento no número
de empresas a serem abertas no município é uma oportunidade.
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Questão 26
A coluna da esquerda apresenta os níveis hierárquicos de planejamento e a da direita, o significado de cada um.
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Planejamento estratégico
( ) É a formalização, por meio de documentos escritos, das
metodologias de desenvolvimento e implementação de
2 - Planejamento tático
resultados específicos a serem alcançados pelas áreas
funcionais da empresa.
3 - Planejamento operacional
( ) Relaciona-se com os objetivos de longo prazo e com
ações para alcançá-los que afetam a empresa como um
todo.
( ) É a metodologia administrativa que tem por finalidade
otimizar determinada área de resultado e não da empresa
como um todo.
Assinale a sequência correta.
[A] 3, 2, 1
[B] 2, 1, 3
[C] 1, 3, 2
[D] 3, 1, 2

Questão 27
De acordo com o Sistema Tributário Nacional, compete à União, Estados e Distrito Federal, e Municípios
instituir impostos, respectivamente, sobre
[A] transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, propriedade de veículos automotores,
propriedade territorial rural.
[B] importação de produtos estrangeiros, operações de crédito e câmbio, propriedade de veículos automotores.
[C] produtos industrializados, circulação de mercadorias, propriedade predial e territorial urbana.
[D] exportação de produtos nacionais, renda de proventos de qualquer natureza, transmissão “inter vivos” de
bens imóveis.

Questão 28
A modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas
denomina-se:
[A] Convite.
[B] Concorrência.
[C] Tomada de preços.
[D] Concurso.
CONTABILIDADE E AUDITORIA APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Questão 29
Em relação a Orçamento Público, seus conceitos, classificações e características, segundo a legislação vigente,
marque a afirmativa correta.
[A] Considera-se válida a Lei Orçamentária Anual vigente, caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias não seja
aprovada pelo Legislativo antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual.
[B] A classificação das Receitas por Fontes de Recursos é composta por dois dígitos, sendo que o primeiro
indica o grupo de fontes de recursos.
[C] Constitui Despesa Orçamentária de Capital Efetiva o fato de um órgão efetuar transferência a outra unidade
da Federação, para realização de investimentos por esta unidade.
[D] Nos Planos Plurianuais, os programas de duração continuada compreendem despesas de capital destinadas
tipicamente à realização das atividades-meio de entidades integrantes do orçamento público.
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Questão 30
Em relação à Administração Financeira e Orçamentária, é vedada pela Constituição Federal Brasileira de 1988:
[A] Abertura de crédito adicional sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.
[B] Utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social
para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos.
[C] Realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou extraordinários com finalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo por maioria absoluta.
[D] Transferência constitucional de recursos e concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita,
pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com
pessoal ativo, inativo e pensionista do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Questão 31
De acordo com a doutrina sobre classificação e contabilização orçamentária das Receitas e Despesas públicas,
assinale a afirmativa correta.
[A] Caracteriza-se como destinação ordinária o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de
recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pelos mandamentos legais.
[B] Segundo a classificação da despesa pública por natureza, Investimentos está classificada no grupo
Modalidade de Aplicação.
[C] Com a classificação programática, o poder público indica para a sociedade o montante de recursos a serem
aplicados por cada ente da administração para a execução das políticas públicas consignadas em dotações
próprias na Lei Orçamentária Anual.
[D] Auxílio financeiro recebido para a construção de uma unidade escolar, a título de Convênio, classifica-se
como Transferência de Capital.
ECONOMIA

Questão 32
Quando se trabalha com a mensuração da atividade econômica, ou mais especificamente as variáveis
macroeconômicas, deve-se sempre levar em consideração a inflação. Dessa forma assume-se que o Produto
Interno Bruto (PIB) de um país era de $ 800 bilhões em 2000, e no ano de 2017 é dado por $ 1 trilhão. Nesse
contexto, considerando-se que o índice geral de preços no ano de 2000 foi de 1.000,00 e em 2017 foi de
3.000,00, qual foi o ganho ou a perda do PIB real para esse país tomando como referência o ano de 2017?
[A] O país teve um ganho em seu PIB real de $ 600 bilhões.
[B] O país teve um ganho em seu PIB real de $ 300 bilhões.
[C] O país teve uma perda em seu PIB real de $ 600 bilhões.
[D] O país teve uma perda em seu PIB real de $ 300 bilhões.

Questão 33
Considerando as escolhas do consumidor e as consequências do modelo microeconômico associadas a elas,
marque a afirmativa correta, assumindo dois bens na cesta de consumo e excluindo a solução de canto.
[A] A otimização do consumo de uma determinada cesta de consumo é obtida quando o benefício marginal do
consumo do bem é superior ao custo marginal da aquisição do mesmo.
[B] A cesta de consumo que maximiza a utilidade do consumidor é aquela que lhe garante a combinação
preferida entre dois bens, e nesse contexto a taxa marginal de substituição é igual à razão de preços entre os
bens.
[C] A cesta de consumo que maximiza a utilidade do consumidor é aquela que lhe garante a combinação
preferida entre dois bens, e nesse contexto a taxa marginal de substituição é inferior à razão de preços entre
os bens.
[D] A otimização do consumo de uma determinada cesta de consumo é obtida quando o benefício marginal do
consumo do bem é inferior ao custo marginal da aquisição do mesmo.
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Questão 34
Sobre os postulados da Escola clássica, analise as afirmativas.
I - É enfatizada a importância de fatores como terra, trabalho e capital para a determinação do produto.
II - Fatores que influenciam a demanda agregada não são relevantes.
III - Acréscimos nos preços aumentam a lucratividade das firmas e possibilitam aumentar a contratação, uma
vez que os salários são rígidos.
IV - A curva de oferta agregada clássica é horizontal, sendo assim, uma política monetária expansionista gera
somente inflação.
Está correto o que se afirma em
[A] I e IV, apenas.
[B] II e III, apenas.
[C] I, III e IV, apenas.
[D] I e II, apenas.

DIREITO

Questão 35
De acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas sobre a fiscalização exercida
pelo Poder Legislativo.
I - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete, entre outras funções, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela
União, por meio de convênios, aos Municípios.
II - Por força do princípio da simetria, a competência conferida ao Tribunal de Contas da União para realizar
exame prévio de validade de contratos administrativos celebrados pelo Poder Público é aplicada aos
demais Tribunais de Contas.
III - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
IV - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
Estão corretas as assertivas
[A] I, III e IV, apenas.
[B] II e IV, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] I, II e IV, apenas.

Questão 36
Em consonância com as normas constitucionais sobre Administração Pública, assinale a afirmativa correta.
[A] A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, inclusive
nos casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público.
[B] É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
[C] O prazo para assumir o cargo ou emprego, previsto no edital de convocação dos aprovados em concurso
público, poderá ser prorrogado a critério da autoridade competente.
[D] É garantido ao servidor público civil o direito de greve, exceto nas atividades classificadas por lei como
essenciais.
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Questão 37
É entidade da Administração Pública Indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei
específica do ente federativo para executar atividades típicas da Administração Pública:
[A] Autarquia.
[B] Fundação Pública.
[C] Empresa Pública.
[D] Organização Social.

Questão 38
Em matéria de atos administrativos, NÃO é correto afirmar:
[A] A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos.
[B] Somente os atos administrativos discricionários admitem revogação, por razões de conveniência ou
oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos.
[C] A cassação consiste em invalidar um ato administrativo que nasceu regular, mas se tornou irregular no
momento de sua execução.
[D] Ao Poder Judiciário é vedado adentrar na análise do mérito administrativo para verificar a sua
conformidade com as leis e os princípios que regem a Administração Pública.

Questão 39
De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as assertivas sobre as ações e serviços públicos de
saúde.
I - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, que contempla todas as esferas de governo.
II - O atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, é uma das diretrizes constitucionais para organização do sistema único de saúde.
III - A participação da comunidade é fundamental para concretizar o caráter democrático e descentralizado da
gestão do sistema único de saúde.
IV - O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluídas outras fontes.
Estão corretas as assertivas
[A] I, II e IV, apenas
[B] II e III, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] I, III e IV, apenas.

Questão 40
Nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n.º 8.742/1993), a unidade pública municipal, de base
territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação
dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos
socioassistenciais de proteção social básica às famílias é denominada
[A] Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
[B] Centro de Referência de Assistência Social.
[C] Conselho Municipal de Assistência Social.
[D] Entidade Beneficente de Assistência Social.
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