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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto para responder as questões de 1 a 4 
 

Coisas Antigas 
 
 [...] “Depois de cumprir meus afazeres voltei 
para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me 
pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por 
ele; meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu 
lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso 
de saber qual a origem desse carinho. 
 
 Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio 
que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-
chuva o objeto do mundo moderno mais infenso a 
mudanças. Sou apenas um quarentão, e praticamente 
nenhum objeto de minha infância existe mais em sua 
forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel 
etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos de uso 
mudaram de forma, de cor, de material; em alguns 
casos, é verdade, para melhor; mas mudaram. [...] 
 
 O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as 
sombrinhas, já se entregaram aos piores 
desregramentos futuristas e tanto abusaram que até 
caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, com 
seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou 
pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou 
rico, ele se tem mantido digno. [...]” Rubem Braga 
 
1) De acordo com o texto, analise as afirmativas e 

assinale a alternativa correta. 
 

I. O texto discorre sobre um objeto de uso 
comum que tem resistido às mudanças que 
ocorrem naturalmente com o tempo. 

 
II. O narrador se mostra introspectivo e 

expressa apatia ao observar que o guarda-
chuva se mantém obsoleto nos dias atuais. 

 
III. As expressões junco e pinho, que 

aparecem no último parágrafo, referem-se 
aos tipos de metais utilizados na fabricação 
das varetas do guarda-chuva. 

 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa a II está correta. 
c) Apenas a afirmativa I está correta. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
2) Assinale a alternativa em que apenas uma 

palavra segue a mesma regra de acentuação do 
vocábulo: automóvel. 
 
a) cascavel, lápis, matemática, Rússia. 
b) açúcar, hipótese, metrópole, denúncia. 
c) fundamental, língua, período, enciclopédia. 
d) níquel, camafeu, incólume, pernóstico. 

3) Leia o trecho: “pendurei o guarda-chuva a um 
canto e me pus a contemplá-lo”. Assinale a 
alternativa que apresenta a regra correta que 
justifica o uso da expressão pronominal em 
destaque. 

 
a) Próclise – uso do pronome após o verbo em 

enunciados afirmativos no pretérito imperfeito. 
b) Ênclise – uso do pronome após o verbo no 

infinitivo impessoal regido por preposição. 
c) Mesóclise – uso do pronome após o verbo em 

enunciados afirmativos no presente do 
indicativo. 

d) Próclise – uso do pronome após o verbo em 
enunciados afirmativos no pretérito perfeito.  

 
4) Analise o trecho: “Suas irmãs, as sombrinhas, 

já se entregaram aos piores desregramentos 
futuristas e tanto abusaram que até caíram de 
moda”. Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação sintática da expressão em 
destaque. 

 
a) aposto. 
b) sujeito. 
c) predicativo. 
d) vocativo. 

 
5) Analise o enunciado: “Todo esforço tem a sua 

recompensa”. Assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas 
abaixo. 

 
 A expressão “todo esforço” funciona como 

_____ da oração; o termo “tem” é um _____ que é 

complementado com um _____ representado pela 

expressão “a sua recompensa”. 

 
a) predicado / verbo intransitivo / complemento 

nominal. 
b) substantivo / verbo de ligação / complemento 

verbal. 
c) predicativo / verbo transitivo indireto / objeto 

indireto. 
d) sujeito / verbo transitivo direto / objeto direto. 

 
6) Assinale a alternativa em que as palavras estão 

acentuadas corretamente. 
 
a) Há pesquisas sobre robôs inocuos que 

instalarão telescópios na Lua para observar a 
galáxia.   

b) Naquela manhã, Pedro saiu taciturno para a 
sala recôndita após a conversa com o pérfido 
homem de chapéu.  

c) Aproximo-me suavemente do momento em que 
os filósofos e os imbecis tem o mesmo destino.  

d) A Secretaria de Segurança Pública intervem, 
sempre que necessário, em favor da 
população.  
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7) Leia a charge a seguir e assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) O texto faz uso da prosopopeia, ou seja, da 

personificação de objetos inanimados para 
representar as mudanças tecnológicas. 

b) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, é o sujeito da oração. 

c) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, é o vocativo da oração. 

d) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão 
da direita, alude à novidade tecnológica. 

 
8) Assinale a alternativa em que o uso de letra 

maiúscula está incorreto. 
a) Para aqueles que estudam, Julho e Dezembro 

são meses de lazer e descanso. 
b) No sábado, a jovem recebeu um belo buquê de 

flores porque era o Dia dos Namorados. 
c) Avenida 15 de Novembro, 1025. Este é o 

endereço do curso de Administração gratuito.  
d) O Sistema Único de Saúde passa por vários 

problemas. Faltam médicos e equipamentos. 
 
9) Fonema é o menor elemento sonoro capaz de 

estabelecer uma distinção de significado entre as 
palavras. Analise os vocábulos: tóxico, galho, 
hoje. Assinale a alternativa que apresenta, 
correta e respectivamente, a quantidade de 
fonemas das palavras destacadas. 
a) sete, quatro, três. 
b) seis, cinco, quatro. 
c) três, dois, dois. 
d) seis, cinco, três.  

 
10) Considere os enunciados a seguir: 

I. Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros 
e uma nova família em seu novo local de trabalho. 

II. Angélica conquistou amigos sinceros, companheiros 
e uma nova família em seu novo local de trabalho. 

 Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) No 1° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce 

a função de adjunto adnominal do substantivo 
“companheiros”. 

(  ) No 2° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce 
a função de complemento nominal do 
substantivo “amigos”. 

(  ) A diferença de sentido entre os dois 
enunciados deve-se à posição da vírgula em 
cada uma dessas frases. 

(  ) A alteração na posição da vírgula alterou o tipo 
de predicado. Em I, tem-se predicado verbal e 
em II, verbo-nominal. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V 
b) V, F, F, V 
c) F, V, F, V 
d) V, F, V, F 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
11) Ao manipular um arquivo, o mesmo foi 

indevidamente deletado. Ou seja, foi parar na 
Lixeira do Windows. Sobre as ações 
tecnicamente verdadeiras, assinale a 
alternativa correta. 
a) somente existe a possibilidade de recuperar o 

arquivo por meio do último backup 
b) uma vez na Lixeira do Windows a recuperação 

é impossível 
c) se clicar sobre o arquivo, com o botão direito do 

mouse, existe a opção de "restaurar" 
d) a restauração somente poderá ser executada 

por meio do aplicativo Restore  
12) Quanto aos conceitos básicos de Intranet e 

Internet, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. Os protocolos utilizados na Intranet são 

basicamente os mesmos da Internet. 
II. Tanto na Intranet como na Internet a 

principal interface de trabalho é o browser. 
III. A Internet só existe graça à junção das 

várias Intranets existentes no mundo. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas  

13) Referente aos arquivos anexados em um e-mail, 
assinale alternativa correta. 
a) é possível encaminhar qualquer extensão de 

arquivo como anexo em um e-mail 
b) deve-se usar, por segurança, um antivírus em 

arquivos anexados em um e-mail 
c) não existe restrição de tamanho de arquivo quanto 

ao encaminhamento de anexo em um e-mail 
d) única forma de encaminhar anexo em um e-mail é 

por meio da compactação de arquivos  
14) Quanto ao Cabeçalho e Rodapé no 

Processador de textos da MS Office 2003/2007 
– Word, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) pode-se adicionar um número de página tanto 

no Cabeçalho como no Rodapé. 
(  ) é possível adicionar uma imagem a um 

Cabeçalho, ou Rodapé, no MS-Word. 
(  ) não é possível ser removido o Cabeçalho, ou 

Rodapé, na primeira página. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V  

15) Leia a frase abaixo referente a Planilha 
Eletrônica da MS Office 2003/2007 – Excel. 

 "A célula E7 corresponde ao cruzamento da 
 _____ coluna com a _____ linha". 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) quarta / sétima 
b) sétima / quinta 
c) sexta / quinta 
d) quinta / sétima 
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LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

16) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
há um princípio que rege as relações 
internacionais da República Federativa do Brasil. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 
 
a) Garantia do desenvolvimento nacional 
 
b) Erradicação da pobreza e marginalização 
 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo 
 
d) Pluralismo político 

 
17) O Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) 

estabelece diversos direitos assegurados aos 
idosos. Sobre as disposições do Estatuto, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
 
a) O idoso tem direito a educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar 

condição de idade 

 
b) Os cursos disponibilizados para os idosos 

apenas poderão abranger itens de fácil 

aprendizado, não podendo incluir computação, 

devido à dificuldade de inclusão na vida 

moderna 

 
c) O Poder Público criará oportunidades de 

acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados 

 
d) A participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) nos ingressos para 

eventos artísticos, culturais, esportivos e de 

lazer, bem como o acesso preferencial aos 

respectivos locais 

18) A Lei n° 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). Considere o 
disposto na legislação em pauta, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Considera-se pessoa com deficiência àquela 

que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

(  ) O Poder Judiciário criará instrumentos para 
avaliação da deficiência. 

(  ) As barreiras urbanísticas são aquelas 
existentes nos sistemas e meios de 
transportes. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, F, V 

 
19) Acerca das disposições da Lei Orgânica do 

Município de Cuiabá, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.  
I. A Administração Pública direta e indireta de todos 

os Poderes do Município de Cuiabá obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

II. É garantido ao servidor público o direito à 
livre associação sindical. 

III. O prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, não podendo ser 
prorrogado. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 

 
20) A Constituição Federal de 1988 trata no Título I 

dos princípios fundamentais. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. A República Federativa do Brasil é um 

Estado Aristocrático de Direito. 
II. Um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil é a soberania. 
III. São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO GROSSO 
 
21) O arraial de Cuiabá foi fundado no ano de 1719, 

após o bandeirante Pascoal Moreira Cabral 
subir pelo rio Caxipó e descobrir a existência 
de _____. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Jazidas de ouro 
b) Pau Brasil 
c) Petróleo 
d) Carvão mineral 
 

22) A _____ foi um movimento em que se opunham 
de um lado os "nacionalistas" e de outro os 
"pés de chumbo", que se desenvolveu na 
província em 1834 (GARCIA, 2001). Em relação 
ao movimento de revolta ocorrido no estado do 
Mato Grosso em 1984, assinale a alternativa 
que preencha corretamente a lacuna. 
a) Rusga 
b) Revolta dos Malês 
c) Revolta dos Canudos 
d) Revolta da Vacina 
 

23) Durante a Guerra do Paraguai, a retomada 
momentânea de Corumbá foi efetuada em 13 de 
junho de 1867. Contudo, os aliados decidiram 
retirar as tropas e retornar para Cuiabá. Este 
retorno gerou graves consequências, 
provocando grande mortalidade em Cuiabá 
(GARCIA, 2001). Sobre o que causou a 
mortalidade de parte da população de Cuiabá 
no referido momento, assinale a alternativa 
correta.  
a) O alteamento generalizado de fogo em Cuiabá, 

pelas tropas paraguaias 
b) Um ataque de bombas de gás lacrimogêneo 

em Cuiabá, realizado pelos paraguaios 
c) Uma epidemia de varíola, levada pelas tropas 

que retornaram a Cuiabá 
d) Um ataque armado realizado pelo Paraguai, 

levando à derrota dos aliados em Cuiabá 
 

24) Considere o nome de um antigo governador do 
estado do Mato Grosso. Assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Pedro Taques 
b) Silval da Cunha 
c) Blairo Maggi 
d) Ciro Gomes 
 

25) “Na década de 60, a Região Centro-Oeste 
iniciou um processo de modificação de sua 
estrutura produtiva, impulsionada pela ação 
estatal [...]. Ocorreu a multiplicação de 
diversos novos municípios nas áreas de 
fronteira, como é o caso do norte de Mato 
Grosso [...]. Diante desta forma de ocupação 
populacional, surgiu um novo tipo de atividade 
agrícola [...]” (CUNHA, 2006). Sobre a produção 
agrícola que se desenvolveu neste momento, e 
que perdura até os dias atuais, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Produção de monoculturas 
b) Utilização da agricultura mecanizada 
c) Utilização de sementes geneticamente modificadas 
d) Proibição do uso de defensivos agrícolas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26) “A Administração deve manter-se numa posição 
de neutralidade em relação aos administrados, 
ficando proibida de estabelecer discriminações 
gratuitas. Só pode fazer discriminações que se 
justifiquem em razão do interesse coletivo, pois 
as gratuitas caracterizam abuso de poder e 
desvio de finalidade, que são espécies do gênero 
ilegalidade”. Em relação ao princípio administrativo 
do enunciado, assinale a alternativa correta.  
a) Moralidade 
b) Legalidade 
c) Eficiência 
d) Impessoalidade 

 
27) Leia a sentença abaixo sobre Processo 

Administrativo Disciplinar. 
 
 “Procedimento utilizado para investigar _____ e, 
eventualmente, aplicar penalidade disciplinar de advertência, 
suspensão por até _____ dias, demissão, destituição de 
cargo em comissão ou de função comissionada e _____ da 
aposentadoria ou disponibilidade”. 
 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas 
a) irregularidades funcionais/ noventa/ cassação 
b) indícios de enriquecimento ilícito/ trinta/ suspensão 
c) irregularidades disciplinares/ noventa/ cassação 
d) irregularidades funcionais / trinta / suspensão 

 
28) Em relação à responsabilidade do Agente 

Público, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A responsabilidade penal abrange os crimes e 

contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade.  

(  ) A responsabilidade civil decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.  

(  ) A responsabilidade civil-administrativa resulta 
de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F 

 
29) Em relação aos sistemas e métodos de 

arquivamento, assinale a alternativa incorreta.  
a) No método alfabético os títulos não são 

considerados na alfabetação, sendo colocados 
após o nome, entre parênteses 

b) No método numérico cronológico, os 
documentos são organizados por números, 
porém deve-se observar também a data de 
produção do documento 

c) O sistema direto envolve métodos que tornam 
necessária a utilização de índices ou códigos 
para se ter acesso ao documento 

d) O método dígito-terminal é usado quando há 
um grande volume de informação 
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30) O principal objetivo da conservação é estender 
a vida útil dos materiais. Combater as causas 
de deterioração pode prolongar a vida útil de 
livros e documentos. Acerca das condutas, em 
relação à conservação dos materiais, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) Aplicar um tratamento de conservação dentro 

do limite do necessário e orientar-se pelo 
absoluto respeito à integridade estética, 
histórica e material de uma obra 

b) Adotar o princípio da proveniência, uma vez 
que, o material de arquivo não pode ser 
submetido a qualquer procedimento ou 
tratamento que não possa ser desfeito, caso 
necessário 

c) Formular um diagnóstico do estado geral de 
conservação da obra e uma proposta quanto 
aos métodos e materiais que poderão ser 
utilizados durante o tratamento 

d) Documentar todos os registros históricos 
porventura encontrados, sem destruí-los, 
falsificá-los ou removê-los 

 
31) Dentro do contexto de Arquivamento, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F).  
(  ) “Se os documentos/processos estiverem 

acondicionados em caixas, deve-se abrir as 
caixas e retirá-los.” Trata-se de uma rotina de 
recebimento de documentos para arquivamento. 

(  ) A classificação e o arquivamento de 
documentos baseados no assunto/conteúdo 
dificultam a recuperação do contexto original da 
informação e retardam a etapa de avaliação 
para eliminação, transferência ou recolhimento. 

(  ) A forma mais recomendada para arquivamento 
é a utilização de miolos, que são pastas de 
cartolina (capa de processo) utilizada dentro da 
pasta suspensa ou caixas-arquivo, como um 
encarte. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V  
b) F, V, F 
c) V, V, V 
d) V, F, V  

 
32) De acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República, a Redação Oficial 
deve caracterizar-se por: clareza e precisão, 
objetividade, concisão, coesão e coerência, 
impessoalidade, formalidade e padronização, e 
uso da Norma Padrão da Língua Portuguesa.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  

 “_____ é ausência de duplicidade de 
interpretações e _____ é atentar a todas as 
características da redação oficial. Buscar a 
uniformidade do tempo verbal em todo o texto é 
preceito para o atributo _____.”  

a) Clareza / formalidade / clareza 
b) Concisão / impessoalidade / clareza 
c) Clareza / formalidade / padronização 
d) Objetividade / impessoalidade / uso da Norma 

Padrão da Língua Portuguesa 

33) Leia o texto abaixo. 
 
 “Aditamento a ato enunciativo ou declaratório 
de uma situação anterior criada por lei. É utilizado, 
também, nos casos de retificação e atualização de 
dados funcionais, averbando abaixo dos textos ou no 
verso de decretos e portarias pessoais (nomeação, 
promoção, ascensão, recondução, remoção, 
reintegração, dispensa, disponibilidade, demissão, 
aposentadoria, readaptação e aproveitamento)”. 
 
 Em relação ao proposto no enunciado e seu 

modelo de documento, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Ata 
b) Apostila 
c) Circular 
d) Despacho 

 
34) O endereçamento é a parte do documento que 

informa quem receberá o expediente. Em 
relação aos elementos que devem constar no 
endereçamento, assinale a alternativa correta. 
 
a) data, local, nome, endereço e cargo 
b) pronome de tratamento, nome, endereço, 

cargo e data 
c) vocativo, nome, cargo, endereço e alinhamento 
d) data, local, vocativo, nome, endereço e cargo 

 
35) Sobre os procedimentos fundamentais de 

administração de materiais, leia o excerto 
abaixo. 

 
 “A atividade _____ visa garantir a fiel guarda 
dos materiais confiados pela empresa. Já a atividade 
_____ objetiva garantir plena confiança e exatidão de 
registros contábeis e físicos. E a atividade _____ visa 
garantir o rápido desembaraço dos materiais adquiridos 
pela empresa. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) inventário / almoxarifado / recebimento 
b) almoxarifado / inventário / gestão 
c) almoxarifado/ inventário / recebimento 
d) inventário / almoxarifado / gestão 

 
36) “O Contrato de Concessão se extingue 

automaticamente com o atingimento do prazo 
previsto no contrato, independentemente da 
prática de qualquer outro ato pelas partes”. 

 Em relação a forma de extinção de contrato a 
qual o enunciado refere-se, assinale a 
alternativa correta 
a) Rescisão 
b) Conclusão do Objeto 
c) Advento do termo contratual 
d) Encampação 
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37) Sobre Concurso, Leilão, Convite e 
Concorrência, assinale a alternativa correta. 
 
a) Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial, com antecedência mínima de 
45 dias 

 
b) Leilão é a modalidade de licitação destinada à 

aquisição de bens e serviços comuns 
 
c) Convite é a modalidade de licitação entre 

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3, pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse, com antecedência 
de até 48 horas da apresentação das propostas 

 
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
o cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação 

 
38) Em relação a Dispensa de Licitação, assinale a 

alternativa incorreta. 
 
a) para obras e serviços de engenharia de valor 

até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde 
que não se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços 
da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente 

 
b) quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento 

 
c) para outros serviços e compras de valor até R$ 

8.000,00 e para alienações, nos casos 
previstos na Lei n° 8.666/1993, desde que não 
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa 
ser realizada de uma só vez 

 
d) quando não houver possibilidade de 

comprometimento da segurança nacional, nos 
casos estabelecidos em decreto do Presidente 
da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional 

39) Em relação a Organização Administrativa, leia 
o excerto abaixo. 

 
“A execução centralizada de atividades públicas 

pelos entes federados ocorre mediante a atuação da 

respectiva _____. Na _____ o Estado distribui algumas 

de suas atribuições para outras pessoas, físicas ou 

jurídicas. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Administração Direta / Descentralização 
b) Administração Indireta / Centralização 
c) Administração Indireta / Descentralização 
d) Administração Direta / Centralização 

 
40) A Administração Pública Municipal é o 

conjunto de órgãos e entidades institucionais, 
orçamentários, financeiros patrimoniais e 
humanos dotados de poder normativo, 
regulamentar, de polícia, disciplinar e 
hierárquico, destinado ao fomento, 
intervenção, serviço público, legislativo e 
execução das decisões do governo para a 
consecução dos interesses coletivos. Com 
base nessa informação, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A Administração Pública Municipal direta 

compreende os órgãos e serviços da estrutura 
administrativa do Poder Executivo ou do Poder 
Legislativo. 

 
(  ) A Administração Pública indireta compreende 

as entidades dotadas de personalidade jurídica 
própria realizada por autarquia, fundação de 
direito público ou privado, empresa pública, e 
sociedade de economia mista. 

 
(  ) A Administração pública direta e indireta de 

todos os Poderes do Município de Cuiabá 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 

a) V, V, F  
b) V, V, V  
c) F, F, F 
d) V, F, V  
 


