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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia com atenção o texto “Função da Arte/1” do Livro 
dos Abraços, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, e 
responda as questões 1, 2 e 3 a seguir.
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o 
para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul.
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas 
de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de 
seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, 
que o menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, 
pediu ao pai:
– Me ajuda a olhar!

Fonte: Carta Maior

1) De acordo com a interpretação do texto acima, assinale 
a alternativa correta.
a)  O pedido de ajuda do filho para o pai referia-se a 

dificuldade do menino em avistar o mar que estava 
escondido atrás das dunas.

b)  Gaguejar e tremer podem ser interpretadas como 
reações do menino em relação a postura autoritária do 
pai. 

c)  Podemos entender que o pedido de ajuda do menino 
se deve ao fato dele não conseguir sozinho elaborar 
a experiência de conhecer a beleza e a imensidão do 
mar. 

d)  O pedido do filho “– Me ajuda a olhar!” se deve ao fato 
de que o menino tinha problemas oftalmológicos.

e)  A mudez do filho estava relacionada ao medo que 
sentia de se afogar.

2) Leia atentamente o trecho do livro de Eduardo Galeano 
e, de acordo com a sintaxe da gramática normativa da 
Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. No trecho “Ele, o mar, estava do outro lado das dunas 

altas” o termo destacado é aposto.
II. A oração “Quando o menino e o pai enfim alcançaram 

aquelas alturas de areia” é Oração Subordinada 
Adverbial Temporal.

III. No trecho “o menino ficou mudo de beleza” o termo 
destacado é um Predicativo do Sujeito.

IV. No trecho “pediu ao pai” o termo destacado é objeto 
direto.

a)  As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b)  Apenas as afirmativas I e II, são corretas.
c)  Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
d)  Apenas as afirmativas I e IV, são corretas.
e)  Apenas as afirmativas II, III e IV, são corretas.

3) A partir da leitura atenta do texto acima, e da morfologia 
da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A palavra destacada no trecho é um advérbio de tempo 

“Diego não conhecia o mar”
(  ) No trecho “O pai, Santiago Kovadloff, levou-o” o termo 

destacado é um pronome pessoal do caso oblíquo.
(  ) No trecho “E foi tanta a imensidão do mar” a expressão 

destacada é uma locução adjetiva.
(  ) No trecho “foi tanto o seu fulgor, que o menino ficou 

mudo de beleza”  o termo destacado é um pronome 
relativo.

(  ) No trecho “E quando finalmente conseguiu falar” a 
palavra destacada é uma preposição.

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

A partir do trecho da reportagem abaixo, sobre a mostra 
“Afinidades Afetivas” da 33ª Bienal de Artes de São Paulo, 
responda as questões 4 e 5 a seguir.
Bienal de Arte de São Paulo de 2018 terá ‘tema livre’. A 
exposição trará uma soma de projetos individuais, que tratam 
sobre assuntos distintos
Na contramão das 32 edições passadas, a Bienal de Arte de 
São Paulo de 2018 não vai eleger um tema para estruturar a 
exposição. No lugar, o evento propõe uma soma de trabalhos 
individuais, exaltando a particularidade de cada artista e a 
compreensão pessoal dos espectadores frente às obras.
Segundo a curadoria da Bienal, a decisão é uma resposta a 
um “mundo de verdades prontas, onde a fragmentação da 
informação e a dificuldade de concentração levam à alienação 
e passividade” dos indivíduos. Os homenageados da edição, 
o guatemalteco Aníbal López, o paraguaio Feliciano Centurión 
e a brasileira Lucia Nogueira, também têm pouco em comum 
artisticamente, além do fato de terem morrido precocemente.

Fonte: Revista Veja 

4) A partir da leitura atenta da reportagem acima, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A Bienal de Arte de São Paulo de 2018 não elegerá um 

tema e trará somente três artistas.
II. A Bienal de Arte de São Paulo de 2108 não elegerá um 

tema por priorizar a particularidade de cada artista e a 
compreensão pessoal dos espectadores.

III. O curador pretende fragmentar a informação e 
a concentração dos indivíduos como resposta à 
alienação.

IV. Esta Bienal terá pontos que a distinguem das 32 
edições passadas.

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

5) Leia o trecho acima com atenção e, de acordo com a 
gramática normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  Se no trecho “Os homenageados da edição (...) 

também têm pouco em comum” o termo destacado 
fosse substituído por “O homenageado”, a frase deveria 
ser reescrita corretamente da seguinte maneira: “O 
homenageado da edição também tem pouco em 
comum.”.

b)  Se no trecho “No lugar, o evento propõe uma soma 
de trabalhos individuais” o termo destacado fosse 
substituído por “os eventos”, a frase deveria ser 
reescrita corretamente da seguinte maneira: “No 
lugar, os eventos propõem uma soma de trabalhos 
individuais”.

c)  No trecho “a fragmentação da informação e a dificuldade 
de concentração levam à alienação”, se a palavra 
“alienação” fosse substituída por “conhecimento”, 
a frase deveria ser reescrita corretamente como 
“a fragmentação da informação e a dificuldade de 
concentração levam ao conhecimento”.

d)  Se no trecho “a Bienal de Arte de São Paulo de 2018 
não vai eleger um tema” a palavra “tema” for substituída 
por “assunto”, a frase deve ser reescrita corretamente 
como “a Bienal de Arte de São Paulo de 2018 não vai 
eleger um assunto”.

e)  Se a palavra “obras” fosse substituída no trecho 
“compreensão pessoal dos espectadores frente às 
obras” pela palavra “quadros”, a frase deveria ser 
corretamente reescrita como “Compreensão pessoal 
dos espectadores frente os quadros”.
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Leia alguns trechos do poema “Súplica” da poeta 
moçambicana Noémia de Souza e responda as questões 
6, 7, 8 e 9 a seguir. 

Tirem-nos tudo,
mas deixem-nos a música!
Tirem-nos a terra em que nascemos,
onde crescemos
e onde descobrimos pela primeira vez
que o mundo é assim:
um tabuleiro de xadrez…
(...)
Podem desterrar-nos,
levar-nos
para longe terras,
vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos
à terra, do sol à lua e da lua ao sol,
mas seremos sempre livres
se nos deixarem a música!
Que onde estiver nossa canção
mesmo escravos, senhores seremos;
(...)
– Por isso pedimos,
de joelhos pedimos:
Tirem-nos tudo…
mas não nos tirem a vida,
não nos levem a música!

Fonte: Ermira Cultura

6) A partir da leitura atenta do poema, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. o eu-lírico deseja que lhe tirem tudo, mesmo que ele 

precise da música.
II. o eu-lírico entende a música como uma forma de 

libertação mesmo que esteja acorrentado.
III. o eu-lírico ajoelha por desejar ser senhor.
IV. o eu-lírico entende que a música substitui todas as 

outras necessidades de seu povo.
a)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c)  Apenas a afirmativa II está correta.
d)  Apenas a afirmativa III está correta. 
e)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

7) Sobre a interpretação do trecho “Tirem-nos tudo… 
mas não nos tirem a vida, não nos levem a música!”, 
assinale a alternativa correta.
a)  As palavras “vida” e “música” estão relacionadas de 

modo a criar um sentido de equivalência entre elas.
b)  Nesse trecho o eu-lírico se mostra tão pessimista que 

não vê valores positivos na existência. 
c)  As palavras “vida” e “música” estão relacionadas de 

modo a criar um sentido de oposição entre elas.
d)  As palavras “vida” e “música” aparecem como antônimo 

de liberdade.
e)  As reticências poderiam ser substituídas pelo ponto de 

interrogação, sem prejuízo de sentido.

8) A partir da interpretação correta do título do poema, 
assinale a alternativa que não é sinônimo da palavras 
“súplica”.
a)  Pedido
b)  Interceptação 
c)  Interseção
d)  Clamor
e)  Apelo

9) De acordo com a leitura do poema “Súplica” e com a 
gramática normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  No verso “mesmo escravos, senhores seremos” o 

termo destacado é Verbo Transitivo.
b)  No verso “vender-nos como mercadoria” o termo 

destacado é Objeto Direto.
c)  Nos versos “mas seremos sempre livres/se nos 

deixarem a música!” o termo destacado é Oração 
Subordinada Adverbial Condicional.

d)  No verso “Tirem-nos a terra em que nascemos” o 
termo destacado é uma Oração Adjetiva Restritiva.

e)  No verso “mas seremos sempre livres” o termo 
destacado é uma Conjunção Coordenativa Adversativa.

Leia com atenção o trecho do artigo Consumismo infantil, 
um problema de todos do programa Criança e Consumo e 
responda as questões 10 e 11.
Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, 
um hábito mental forjado que se tornou uma das características 
culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o 
gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder 
aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de 
massa são estimulados a consumir de modo inconsequente.
As crianças, que vivenciam uma fase de peculiar 
desenvolvimento e, portanto, mais vulneráveis que os adultos, 
não ficam fora dessa lógica e infelizmente sofrem cada vez 
mais cedo com as graves consequências relacionadas aos 
excessos do consumismo: obesidade infantil, erotização 
precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse 
familiar, banalização da agressividade e violência, entre 
outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão 
urgente, de extrema importância e interesse geral.

Fonte: Criança e Consumo

10) Leia com atenção o texto acima, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O texto traz à tona a informação de que o consumismo 

é uma ideologia de gênero que impacta a todos.
II. O texto afirma que as crianças, por serem mais 

suscetíveis que os adultos, sofrem graves 
consequências advindas do estímulo consumista 
produzido pelas mídias de massa.

III. O texto apresenta a obesidade infantil, erotização 
precoce, consumo precoce de álcool, estresse familiar, 
banalização da agressividade e violência como causas 
do consumo exagerado. 

IV. O texto caracteriza o consumismo como um hábito 
mental que acompanha o ser humano desde sua 
origem.

V. O texto chama a atenção do leitor para discutir o 
consumismo infantil como uma pauta urgente e de 
interesse geral. 

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

11) Leia o texto atentamente e, de acordo com morfologia 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
classifica corretamente o trecho destacado.
a)  “Ninguém nasce consumista” – pronome pessoal.
b)  “a faixa etária” – Advérbio de intensidade.
c)  “Hoje, todos que são impactados pelas mídias de 

massa são estimulados a consumir” – Adjetivo.
d)  “As crianças, que vivenciam uma fase de peculiar 

desenvolvimento” – Pronome relativo.
e)  “o consumismo infantil é uma questão urgente” – 

Numeral.
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Leia a charge de Malfada, personagem criada pelo chargista 
argentino Quino, e responda as questões 12 e 13 a seguir.

Fonte: Uol

12) A partir da leitura atenta da charge acima, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O ponto de exclamação utilizado no primeiro quadrinho 

significa que a personagem falou alto com a intenção 
de perturbar o doente da casa.

II. A expressão “SHHH!” é uma onomatopeia.
III. O globo terrestre está em um berço no último quadrinho 

como metáfora de que o mundo é um bebê.
IV. A ausência de texto verbal prejudica a compreensão 

da charge, exemplificando como o texto não-verbal tem 
pouca importância nesse gênero textual.

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

13) A partir da leitura atenta da charge, e da gramática 
normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A expressão “olá!” no primeiro quadrinho é uma 

interjeição.
(  ) A vírgula no terceiro quadrinho indica zeugma.
(  ) A expressão “seu pai” no segundo quadrinho é um 

vocativo.
(  ) Como exemplo da charge lida, esse é um gênero que 

tem a função de entreter o leitor com seu humor sem 
utilizar a crítica social para isso.

(  ) A palavra “não” no segundo quadrinho é um advérbio 
de negação.

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

Leia o cartaz de uma propaganda de combate ao mosquito 
da dengue e responda a questão 14 a seguir.

Fonte: BP - Blogspot

14) A partir da leitura atenta da propaganda apresentada e 
da gramática normativa, analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta.
I. O gênero publicitário, como exemplifica a propaganda 

apresentada, sempre tem a intenção de vender um 
produto, convencer um consumidor a comprá-lo.

II. O verbo “matar” está conjugado no modo Imperativo.
III. A oração “Se você tiver febre alta com dor de cabeça” é 

uma Oração Coordenada Explicativa 
IV. No trecho “Mobilize sua família e seus vizinhos” o 

termo destacado, sintaticamente, é um verbo transitivo 
direto.

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

Leia o poema de Mário Quintana chamado “Poeminho do 
contra” e responda a questão 15 a seguir. 

Todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho!

Fonte: Poesias, poemas e versos

15) Leia atentamente o poema de Mário Quintana e, 
de acordo com a gramática normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
a)  Há um jogo de palavras entre o verbo “passar” 

conjugado no futuro do presente e a palavra “pássaro” 
no diminutivo, que gera um efeito de sentido importante 
no poema.

b)  O ponto de exclamação no último verso lhe dá um 
sentido resoluto, enfático, que se contrapõe ao sentido 
de divagação dado pelas reticências no verso anterior.

c)  As palavras “Todos” e “esses” são pronomes, 
respectivamente, indefinido e demonstrativo.

d)  No verso “Todos esses que aí estão” a palavra 
destacada é uma preposição.

e)  No título há uma inversão proposital do gênero da 
palavra “poema” que, originalmente, é um substantivo 
feminino.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16) Considerando que em uma sequência de três jogos 
de um time ocorrerá apenas vitória ou derrota, e que 
a vitória conta 3 pontos e a derrota não soma pontos, 
assinale a alternativa que corretamente aponta o 
número de possíveis cenários em que o time consegue 
fazer mais de 4 pontos.
a)  1
b)  2
c)  3
d)  4
e)  5

17) Considere a proposição abaixo
“Se trabalho demais, então não tenho tempo de passear”

 Assinale a alternativa que indica corretamente a 
negação desta frase.
a)  Trabalho demais e tenho tempo de passear
b)  Não trabalho demais ou não tenho tempo de passear
c)  Se não trabalho demais, então não tenho tempo de 

passear
d)  Se não trabalho demais, então tenho tempo de passear
e)  Se trabalho demais, então tenho tempo de passear
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18) Duas proposições A e B são utilizadas para compor 
uma nova. Na proposição composta temos a negação 
de B e empregamos a condição “ou” (disjunção 
inclusiva) para estabelecer a relação entre B e A. 

 Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) A:V, B:V
(  ) A:F, B:V
(  ) A:F, B:F

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

19) Investimentos de renda fixa operam com taxas 
mensais. A sequência de valores segue progressão 
geométrica com razão r=1+j, onde j é a taxa de juros. O 
saldo de uma aplicação no n-ésimo mês é 2000 reais e 
no mês n+1 é 2100 reais. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale aquela que indica corretamente o saldo da 
aplicação no mês n+2.
a)  2605
b)  2305
c)  2405
d)  2505
e)  2205

20) Considere a sequência de caracteres:
ARCGXQTARCGXQTARCGXQTARCGXQTARCGXQTARCG
XQTARCGXQT…
 Indexando por 1 o primeiro termo, considere as 

letras que ocupam as posições 15, 19 e 34. Assinale 
a alternativa que os identifica, respectivamente, de 
maneira correta.
a)  A, R, R
b)  A, G, Q
c)  A, X, Q
d)  Q, T, A
e)  X, G, C

INFORMÁTICA

21) Quanto aos conceitos básicos sobre redes de 
computadores, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. a Internet é a expressão atribuída a grande rede 

formada por computadores e dispositivos dispersos por 
todo o mundo, também conhecida pela sigla PAN (em 
inglês).  

II. redes conhecidas como wireless fazem a cobertura de 
uma grande área geográfica, geralmente, um país.

III. uma das facilidades que podem ser obtidas através de 
uma rede de computadores é o compartilhamento de 
impressoras.

IV. redes locais em que a distância varia, em média, de 10 
m a 1 km, também são conhecidas pela sigla LAN (em 
inglês).

a)  apenas as afirmativas a I e II são tecnicamente 
verdadeiras

b)  apenas as afirmativas a II e III são tecnicamente 
verdadeiras

c)  apenas as afirmativas a III e IV são tecnicamente 
verdadeiras

d)  apenas as afirmativas a I e III são tecnicamente 
verdadeiras

e)  apenas as afirmativas a II e IV são tecnicamente 
verdadeiras

22) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 
corretamente o conceito básico do termo técnico 
criptografia:
a)  recurso computacional que permite o reuso do projeto 

dos componentes e padrões entre projetos de sistemas 
de informação

b)  algoritmo desenvolvido com o intuito de possibilitar a 
transferência de base de dados entre computadores de 
uma rede interna

c)  linguagem cibernética de última geração com o intuito 
de preservar sistemas desenvolvidos em mainframes 
sejam compatíveis com os microcomputadores

d)  construção e análise de protocolos que impedem 
terceiros, ou o público, de lerem mensagens privadas

e)  implementação concreta, pura, de um tipo abstrato de 
dado, ou um tipo de dado primitivo, convertido para 
uma base de dados simples

23) Se em um editor de planilhas menciona-se que se esteja 
trabalhando na célula B4, então conclui-se que ela esteja, 
na grade de linhas e colunas, respectivamente:  
a)  segunda coluna e terceira linha
b)  segunda coluna e quarta linha
c)  terceira coluna e segunda linha
d)  terceira coluna e quarta linha
e)  quarta coluna e segunda linha

24) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas da frase abaixo:

 “Um ________ é um dispositivo de uma ________ que 
tem por objetivo aplicar uma política de ________ a um 
determinado ________”.
a)  firewall - rede de computadores - segurança - ponto da 

rede
b)  hardware - interconexão - cibernética - campo da 

informática
c)  vírus - máquina computacional - segurança - ponto de 

um programa
d)  malware - rede de computadores - auditoria - sistema 

de informação
e)  software - máquina computacional - auditoria - campo 

da informática

25) Quanto aos conceitos básicos sobre os browsers, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F):
(  ) tanto o Internet Explorer como o Outlook são 

considerados como sendo browsers.
(  ) tanto o Opera como o Outlook são considerados como 

sendo browsers.
(  ) tanto o Windows Explorer como o Opera são 

considerados como sendo browsers.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo:
a)  V - V - V
b)  V - V - F
c)  V - F - V
d)  F - F - V
e)  F - F - F
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

26) A Lei Municipal n° 6.646, de 31 de outubro de 2007 traz 
algumas disposições a respeito da sindicância. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa incorreta:
a)  A autoridade que tiver ciência ou notícia de 

irregularidades no serviço público praticada por 
servidor do legislativo é obrigada a comunicá-la à 
Administração Geral para sua apuração imediata por 
meio de sindicância administrativa

b)  A autoridade que determinar a instauração de 
sindicância fixará o prazo nunca inferior a 15 (quinze) 
dias para a sua conclusão, prorrogáveis até o máximo 
de 15 (quinze) dias a vista de representação motivada 
do sindicante

c)  As sindicâncias serão abertas por Portaria expedida 
pelo Presidente da Câmara, em que se indiquem seu 
objeto e comissão de 3 (três) servidores do legislativo 
para realizá-la

d)  Terminada a instrução da sindicância, a autoridade 
sindicante apresentará em relatório circunstanciado 
o que foi apurado, sugerindo o que julgar cabível 
ao saneamento das irregularidades e punição dos 
culpados ou a abertura de processo administrativo 
se forem apuradas infrações puníveis com as penas 
de demissão, cassação de aposentadoria ou de 
disponibilidade

e)  O processo das sindicâncias será sumário, feitas as 
diligências necessárias à apuração das irregularidades 
e ouvido o indiciado e todas as pessoas envolvidas 
nos fatos bem como peritos e técnicos necessários ao 
esclarecimento de questões especializadas

27) O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) 
dos Servidores da Câmara Municipal de Araraquara, 
instituído pela Lei Municipal nº 9.153, de 6 de dezembro 
de 2017, fundamenta-se em alguns princípios. Assinale 
a alternativa que não apresenta um desses princípios 
do PCCV:
a)  Racionalização da estrutura de cargos, empregos e 

carreiras
b)  Legalidade e segurança jurídica
c)  Reconhecimento e valorização do servidor público 

pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido 
e pelo desempenho profissional

d)  Universalidade de atendimento
e)  Estímulo ao desenvolvimento profissional e à 

qualificação funcional

28) Leia abaixo algumas definições da Lei Municipal n° 
9.153/2017:
“Art.  2º  Para os fins desta Lei considera-se:

 VI - ______________: conjunto de cargos públicos com 
atribuições ocupacionais de complexidade semelhante, 
para fins de evolução funcional, definidos no ato normativo 
que regulamenta a Avaliação de Desempenho;

 VII - ______________: soma do vencimento-base mensal 
dos servidores que titularizam cargos do mesmo grupo 
ocupacional;

 (...)
 XV - ______________: retribuição pecuniária devida ao 

servidor pelo exercício de cargo, de acordo com o Nível e 
Grau.”

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a)  grupo ocupacional; remuneração; massa salarial
b)  classe; salário; vencimento-base
c)  grupo ocupacional; massa salarial; vencimento-base
d)  classe; remuneração; massa salarial
e)  grupo ocupacional; massa salarial; remuneração

29) O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Araraquara (Lei 1939/1972) trata do concurso 
público para ingresso no serviço público municipal. 
Considerando o disposto na legislação em pauta, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) Os concursos serão julgados por Comissão em que 

pelo menos um dos membros seja estranho ao serviço 
público municipal.

(  ) O concurso deverá estar homologado pelo Prefeito 
em 30 (trinta) dias, a contar do encerramento das 
inscrições.

(  ) A nomeação para cargo que deva ser provido em caráter 
efetivo, depende de habilitação prévia em concurso 
público de provas, ou de provas e títulos, respeitada 
a ordem de classificação dos candidatos aprovados e 
vedadas quaisquer vantagens entre os concorrentes.

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

30) A Lei Municipal 1939/1972 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Araraquara) trata das 
penalidades que podem ser aplicadas ao funcionário 
público  municipal. Acerca do assunto, assinale a 
alternativa correta.
a)  São penas disciplinares a advertência, a repreensão, 

a multa, a suspensão, a exoneração, a demissão e a 
cassação da aposentadoria e da disponibilidade

b)  A pena de suspensão, que não excederá de 90 
(noventa) dias, será aplicada no caso crime contra a 
administração pública

c)  Prescreverá em 5 (cinco) anos, as faltas sujeitas à 
repreensão, multa ou suspensão

d)  Nenhuma das penas poderá ser aplicada verbalmente, 
em respeito ao princípio do formalismo

e)  As anistias serão averbadas no registro para constar 
que a pena deixou de produzir os efeitos legais, no 
entanto, não implicará no cancelamento do registro de 
qualquer penalidade, que servirá para apreciação da 
conduta do funcionário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) O responsável pelos registros contábeis da Comercial 
Brink Feliz realizou um débito em uma conta do ativo 
circulante e um crédito correspondente em uma conta 
do passivo circulante, sem que tal lançamento tenha 
afetado o patrimônio líquido. Analise as alternativas a 
seguir e assinale a alternativa que pode representar o 
registro contábil realizado.
a) Pagamento de salários e encargos provisionados no 

mês anterior
b) Aquisição de mercadorias para revenda à vista
c) Provisão de férias de funcionários correspondente ao 

mês em curso
d) Aquisição de móveis para administração da empresa à 

prazo
e) Provisão da folha de pagamento do mês a pagar no 

mês subsequente
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32) A Indústria e comercio Júpiter apresentava em janeiro 
de 2018, quando iniciou suas operações, os seguintes 
saldos em seu imobilizado:

BEM Valor Total Valor Residual
Equipamentos de Informática 12.300,00 -
Móveis e Utensílios 25.700,00 2.300,00 
Máquinas e Equipamentos 67.500,00 10.300,00 
Imóvel 350.000,00 120.000,00 
Terreno 180.000,00 - 

 Considerando que a empresa utiliza o método linear 
de depreciação e não teve aquisições e vendas de 
imobilizado no período, assinale a alternativa que apresenta 
o saldo final do imobilizado no final de junho de 2018.
a) 615.780,00 
b) 493.040,00 
c) 625.640,00 
d) 502.900,00 
e) 501.256,67

33) Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade cuja criação ou custeio do erário 
tenha concorrido ou concorra, com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio, ou da receita anual, serão punidos 
na forma da Lei 8429/92. Assinale a alternativa incorreta:
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos

b) Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades da administração direta, indireta ou fundacional

c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei independentemente do limite do 
valor da herança

d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá a autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado

e) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano

34) A empresa Lucre Bem Ltda apresenta a conta Móveis e 
Utensílios com um saldo inicial de R$ 55.000,00. Durante 
o exercício adquiriu mesas e cadeiras para o escritório 
no valor de R$ 8.000, sendo 50% à vista e o restante no 
prazo de 30 dias. Vendeu as mesas e cadeiras usadas a 
prazo por R$ 1.000,00, sendo este o valor de registro já 
depreciado. Também adquiriu à vista, armários por R$ 
5.000,00 e equipamentos de informática por R$ 6.000,00. 
Assinale a  alternativa que apresenta corretamente o 
saldo final da conta Móveis e Utensílios:
a) Débito de R$ 67.000,00
b) Débito de R$ 68.000,00
c) Débito de R$ 69.000,00
d) Débito de R$ 73.000,00
e) Débito de R$ 74.000,00

35) Segundo Decreto-Lei nº 486 de 03 de março de 1969, 
Art 2º A escrituração será completa, em idioma e moeda 
corrente nacionais, em forma _____, com individuação 
e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, 
sem _______ em branco, nem entrelinhas, ________, 
rasuras, emendas e transportes para as margens.

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) escrita, intervalos, borrões
b) mercantil, linhas, dobraduras
c) escrita, intervalos, borraduras
d) mercantil, linhas, borraduras
e) mercantil, intervalos, borraduras

36) A Original Sim Produtos e Serviços, realizou uma venda 
de mercadorias no valor de R$ 2.000,00, recebendo 
50% à vista e o restante à prazo, com incidência de 18% 
de ICMS. Sabendo-se que o lucro bruto da empresa é 
de 40% sobre a receita líquida, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente as contas contábeis e os 
valores registrados.
a)  D – Caixa e equivalente de Caixa  R$ 1.000,00
 D – Duplicatas a Receber  R$ 1.000,00
 C – Receita de Vendas   R$ 2.000,00
 D – ICMS sobre vendas   R$ 360,00
 C – ICMS a recolher   R$ 360,00
 D – CMV      R$ 984,00
 C – Estoque    R$ 984,00
b)  D – Caixa e equivalente de Caixa  R$ 1.000,00
 D – Duplicatas a Receber  R$ 1.000,00
 C – Receita de Vendas   R$ 2.000,00
 D – ICMS sobre vendas   R$ 360,00
 C – ICMS a recolher   R$ 360,00
 D – CMV      R$ 656,00
 C – Estoque    R$ 656,00
c)  D – Caixa e equivalente de Caixa  R$ 1.000,00
 D – Duplicatas a Receber  R$ 1.000,00
 C – Receita de Vendas   R$ 2.000,00
 D – ICMS sobre vendas   R$ 360,00
 C – ICMS a recolher   R$ 360,00
 D – CMV     R$ 1.200,00
 C – Estoque    R$ 1.200,00
d)  D – Caixa e equivalente de Caixa  R$ 1.000,00
 D – Duplicatas a Receber  R$ 1.000,00
 C – Receita de Vendas   R$ 2.000,00
 D – ICMS sobre vendas   R$ 360,00
 C – ICMS a recolher   R$ 360,00
 D – CMV      R$ 800,00
 C – Estoque    R$ 800,00
e)  D – Caixa e equivalente de Caixa  R$ 2.000,00
 C – Receita de Vendas   R$ 2.000,00
 D – ICMS sobre vendas   R$ 360,00
 C – ICMS a recolher   R$ 360,00
 D – CMV      R$ 656,00
 C – Estoque    R$ 656,00

37) Considerando a Norma Brasileira de Contabilidade 
Técnica do Setor Público – NBC TSP 03 de 2016, analise 
as afirmativas a seguir e verifique quais são condições 
obrigatórias para que uma Provisão seja reconhecida.
I. A empresa possuir uma obrigação presente (formal ou 

informal) decorrente de evento passado;
II. For provável a necessidade de saída de recursos da 

empresa ou potencial de serviços para liquidação 
dessa obrigação;

III. Existir uma obrigação possível que possa exigir saída 
de recursos, mas que, provavelmente, não irá exigir esta 
saída.

IV. For possível realizar uma estimativa confiável referente 
ao valor da obrigação.

 Assinale a alternativa correta:
a) Itens I, II e III, apenas
b) Itens II, III e IV, apenas
c) Itens I, III e IV, apenas
d) Itens I, II e IV, apenas
e) Itens I, II, III e IV
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38) A Empresa Comercial Plutão Ltda, iniciou suas 
atividades em março de 2018. O capital inicial para 
que a estruturação da empresa foi de R$ 230.000,00. 
Adquiriu móveis e utensílios no valor de R$ 30.000,00, 
equipamentos de informática no valor de R$ 9.500,00; 
estoque de mercadoria no valor de R$ 65.300,00; veículo 
para entregas no valor de R$ 25.600,00. No período de 
março à agosto a empresa gastou com energia elétrica 
R$ 1.180,00, com água R$ 670,00, com telefone R$ 
1.650,00. O gasto com material de escritório consumido 
no período foi de R$ 980,00 e com os produtos de 
limpeza consumidos no período foi de R$ 530,00. Outros 
gastos da empresa: tarifa bancária de R$ 90,00 por mês, 
folha de pagamento de R$ 3.650,00 por mês. Sabendo 
que o faturamento bruto da empresa foi de R$93.750,00. 
Considerando que 70% do estoque adquirido foi vendido 
e que a alíquota de tributos incidentes sobre vendas é de 
23,60%, calcule o resultado antes do Imposto de Renda e 
da Contribuição Social da empresa no período de março 
a agosto de 2018 e assinale a alternativa correta.
a) Prejuízo de R$ 21.450,00
b) Prejuízo de R$ 5.962,50
c) Lucro de R$ 17.165,00
d) Lucro de R$ 5.962,50
e) Prejuízo de R$ 1.535,00

39) Quando a entidade realiza transações entre partes 
relacionadas no período ao qual se referem as 
demonstrações contábeis, é necessário divulgar a 
natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, 
as informações sobre as transações e os saldos 
existentes, com inclusão dos compromissos. É necessário 
que se tenha toda a informação para que os usuários 
compreendam o potencial efeito desse relacionamento 
nas demonstrações contábeis. Considerando este tipo de 
transação, analise os itens a seguir e verifique quais são 
de divulgação obrigatória:
I. Montante das transações;
II. Montante dos saldos existentes, incluindo compromissos;
III. Provisão para crédito de liquidação duvidosa que se 

relacione com o montante dos saldos existentes;
IV. Detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas;
V. Prazos e condições dadas a todos os clientes e 

fornecedores;
 Assinale a alternativa correta:

a) I, II, III, IV e V estão corretos
b) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos
c) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos
d) Apenas os itens I, III e V estão corretos
e) Apenas os itens II e IV estão corretos

40) A controladoria da empresa industrial Netuno Ltda, 
durante a elaboração de seu orçamento de vendas para 
2019, parte integrante do Planejamento Estratégico da 
empresa, realizou uma estimativa de venda de 450.000 
unidades durante o ano, de um único produto, já 
considerando o crescimento desejado desse produto. 
Para o primeiro semestre de 2019 o orçamento 
determina as seguintes estimativas:

mês Previsão de vendas
janeiro 2% do volume anual
fevereiro 5% do volume anual
março 20% do volume anual
abril 15% do volume anual
maio 18% do volume anual
JUNHO 10% do volume anual

 Considere as informações fornecidas pela controladoria, 
referente a projeção de seu orçamento de vendas:
• Preço de venda unitário  R$ 12,00
• ICMS sobre vendas  18%
• Demais tributos sobre vendas 4%

 A partir dessas informações, assinale a alternativa que 
apresente o valor da receita líquida do 1º trimestre de 2019:
a) Receita Líquida R$ 1.137.240,00
b) Receita Líquida R$ 2.948.400,00
c) Receita Líquida R$ 1.811.160,00
d) Receita Líquida R$ 4.212.000,00
e) Receita Líquida R$ 1.458.000,00

41) A Lei 8443/92 em seu artigo 1° dispõe sobre a 
competência do órgão de controle externo denominado 
Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, analise as 
afirmativas abaixo:
I. compete julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
das unidades dos poderes da União e das entidades 
da administração indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
dano ao erário;

II. proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do 
Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas 
Comissões, à fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial das unidades 
dos poderes da União e das demais entidades referidas 
no inciso anterior;

III. apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República

IV. acompanhar a arrecadação da receita, mediante 
inspeções e auditorias, ou por meio de demonstrativos 
próprios, na forma estabelecida no Regimento Interno;

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

42) A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de 
Auditoria - NBC TA 500 (R1) – Evidências de Auditoria, 
menciona os procedimentos de auditoria para se obter 
evidências de auditoria, à obtenção de conclusões 
para fundamentar a opinião do auditor. Com base na 
mencionada Norma, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Procedimentos de avaliação de risco
b) Procedimentos de teste e controle
c) Procedimentos adjetivos analíticos
d) Procedimentos substantivos, inclusive teste de detalhe
e) Procedimentos analíticos substantivos

43) O artigo nº 99 da Lei 10.406/2002 define os bens 
públicos. Com base na mencionada legislação, analise 
os itens a seguir:
I. Rios e mares de uso comum do povo;
II. Estradas, ruas e praças de uso comum do povo;
III. Edifícios de uso comum do povo;
IV. Edifícios de uso especiais ou estabelecimento da 

administração pública em qualquer esfera;
 Assinale a alternativa que contenha apenas os bens 

públicos definidos na Lei 10.406/2002.
a) Itens I, II, III e IV
b) Itens I, II e III, apenas
c) Itens II, III e IV, apenas
d) Itens I e III, apenas
e) Itens I, II e IV, apenas

44) As receitas públicas são classificadas em receitas 
correntes e receitas de capitais, analise as afirmativas 
a seguir e de valores verdadeiro (V) ou falso (F):
(  ) As receitas do Imposto Sobre Serviços – ISS devem 

ser consideradas uma receita corrente;
(  ) As receitas provenientes do patrimônio são 

consideradas receitas de capital;
(  ) As receitas agropecuária e industrial são consideradas 

receita corrente;
(  ) As receitas provenientes de operações de crédito são 

consideradas receitas de capital;
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V - F - V - F
b) V - F - V - V
c) V - V - F - V
d) F - V - F - V
e) V - V - V - F
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45) A Lei nº 4.320/1964, em seu artigo 2º diz: “A Lei do 
Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade”. Analise as afirmativas a seguir e verifique 
quais quadros não devem integrar a Lei de Orçamento:
I. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo 

as categorias econômicas;
II. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 

legislação;
III. Quadro das dotações por órgãos do governo e da 

administração.
IV. Quadro demonstrativo do patrimônio econômico da 

entidade pública;
 Assinale a alternativa correta:

a) Itens I e II
b) Itens III e IV
c) Itens I e III
d) Itens II e IV
e) Itens I, II e III

46) A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica – NBC T 
16.1 (R1) – Demonstrações Contábeis, apresenta um 
conjunto de demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, com base na referida norma analise os 
itens a seguir:
I. Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário e Balanço 

Financeiro;
II. Demonstração das Variações Patrimoniais e 

Demonstração dos Fluxos de Caixa;
III. Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração do 

Resultado Econômico. 
IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 

Notas Explicativas.
 Assinale a alternativa correta:

a) Apenas os itens I e II estão corretos
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos
c) Apenas os itens II e IV estão corretos
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos
e) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos

47) Analise as afirmativas a seguir e de valores verdadeiro 
(V) ou falsos (F).
(  ) O Balanço Patrimonial, apresenta evidências 

qualitativas e quantitativas da situação patrimonial da 
entidade pública. 

(  ) No Balanço Orçamentário as receitas e as despesas 
orçamentárias, devem ser detalhadas em níveis 
relevantes de análise, confrontar o orçamento inicial, e 
as alterações necessárias, demonstrando o resultado 
orçamentário. 

(  ) O Balanço Orçamentário deve evidenciar a integração 
entre o planejamento e a execução orçamentária na 
sua estrutura. 

(  ) São obrigatoriamente evidenciados no Balanço 
Financeiro receitas e despesas orçamentárias, 
ingressos e dispêndios extraorçamentários; 

(  ) O resultado patrimonial do período deve confrontar 
variações quantitativas aumentativas e diminutivas. 

(  ) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa os recursos 
relacionados à captação e amortização de empréstimos 
devem constar no fluxo das operações; 

(  ) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) deve evidenciar a movimentação de todos os 
componentes do Patrimônio Líquido com a divulgação, 
em conjunto, dos efeitos das alterações nas políticas 
contábeis e da correção de erros. 

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

48) O Sistema Integrado de Administração Financeira 
(SIAFI) é o principal instrumento utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal. Analise as 
afirmativas a seguir a respeito desse sistema.
I. pode ser utilizado pelas Entidades Públicas Federais;
II. pode ser utilizado pelas Entidades Públicas Estaduais 

e Municipais;
III. pode ser utilizado por entidades privadas autorizadas 

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
IV. Registra as informações pertinentes a Demonstração 

do Resultado da União;
V. Registra as informações pertinentes ao Balanço Geral 

da União;
 Assinale a alternativa corretas:

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III
b) Estão corretas apenas as afirmativas III e V
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV
d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e V
e) Estão corretas apenas as afirmativas II, III, IV e V

49) O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 
da União (CGU) tem em sua estrutura quatro unidades 
finalísticas, que atuam de forma articulada, em ações 
organizadas entre si. Analise as afirmativas a seguir:
I. Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção 

(STPC)
II. Secretaria Federal de Controle Externo (SCE)
III. Corregedoria-Geral da União (CRG)
IV. Ouvidoria-Geral da União (OGU)

 Em relação as unidades que compõem este conjunto, 
assinale a alternativa correta.
a) I, II, III e IV
b) I, III e IV, apenas
c) I, II e III, apenas
d) II, III e IV, apenas
e) I e III, apenas

50) Segundo o Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União “A Secretaria Federal de Controle Interno 
(SFC) exerce as atividades de órgão central do sistema 
de controle interno do Poder Executivo Federal.” 
Portanto, são consideradas responsabilidades desta 
secretaria:
I. fiscalização e avaliação da execução de programas de 

governo, 
II. fiscalização e avaliação de ações descentralizadas 

a entes públicos e privados realizadas com recursos 
oriundos dos orçamentos da União; 

III. auditoria e avaliação dos resultados da gestão dos 
administradores públicos federais; 

IV. controle das operações de crédito; 
 Assinale a alternativa correta:

a) Apenas os itens I e III estão corretos
b) Apenas os itens II e IV estão corretos
c) Apenas os itens I e II estão corretos
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) I, II, III e IV estão corretos

51) Em relação as características qualitativas da 
informação contábil, abordadas na NBC TSP – Estrutura 
conceitual e no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Relevância e Representação fidedigna
b) Compreensibilidade e Tempestividade
c) Competência e Comparabilidade
d) Verificabilidade e compreensibilidade
e) Comparabilidade e Relevância
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52) As receitas orçamentárias podem ser resumidas em 
quatro etapas, associe a coluna das etapas com a 
coluna da definição de cada uma delas:

ETAPA DEFINIÇÃO

1) Previsão
(  ) Planeja e estima a arrecadação 
das receitas orçamentárias que serão 
apresentadas no orçamento.

2) Lançamento (  ) Momento em que o contribuinte 
entrega os recursos devidos ao Tesouro.

3) Arrecadação (  ) Momento da transferência dos valores 
recebidos à conta específica do Tesouro.

4) Recolhimento
(  ) Verifica tanto a procedência do crédito 
fiscal, quanto a pessoa devedora, do 
mesmo, e inscreve o débito desta.

 Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta das etapas:
a) 1; 3; 4 e 2
b) 1; 4; 3 e 2
c) 2; 3; 4 e 1
d) 2; 4; 3 e 1
e) 1; 2; 3 e 4

53) Conforme Resolução nº 803/1996, do Conselho 
Federal de contabilidade, é vedado ao profissional de 
contabilidade:
I. exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos 

com finalidades ilícitas;
II. assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer 

natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para a 
classe;

III. auxiliar a fiscalização do exercício profissional;
IV. manifestar, a qualquer tempo, a existência de 

impedimento para o exercício da profissão;
V. valer-se de agenciador de serviços, mediante 

participação desse nos honorários a receber;
 Assinale a alternativa correta:

a) I, III e V, apenas
b) III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I, e IV, apenas
e) I, II e V, apenas

54) De acordo com artigo 81 do Código Tributário Nacional, 
a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída 
para fazer face ao custo de obras públicas da qual 
decorra valorização imobiliária. Com base nisso, 
assinale a alternativa incorreta.
a) A cobrança de referida contribuição tem como limite 

total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte 
deverá ser notificado do montante da contribuição, da 
forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos 
que integraram o respectivo cálculo

c) Referida contribuição não necessita de publicação 
prévia do memorial descritivo do projeto e orçamento 
do custo de obra

d) A contribuição relativa a cada imóvel será determinada 
pelo custo da obra a ser financiada pela contribuição, 
bem como pelos imóveis situados na zona beneficiada 
e respectivos fatores individuais de valorização

e) Há necessidade de observância quanto a delimitação 
da zona beneficiada e determinação do fator de 
absorção do benefício da valorização

55) A Constituição Federal do Brasil diferencia a 
nacionalidade brasileira, dividindo-as como 
brasileiros natos, brasileiros naturalizados, ou quase 
nacionalidade. Desta forma, analise as afirmativas 
abaixo, e assinale a alternativa correta:
I. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 

que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país, são brasileiros natos;

II. São brasileiros naturalizados os que, na forma da 
lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa apenas 
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

III. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de 
pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer 
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

IV. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, 
de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou 
venham a residir na República Federativa do Brasil 
e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira;

a) Está correta apenas a afirmativa I
b) Esta correta apenas a afirmativa II
c) Está incorreta apenas a afirmativa III
d) Esta incorreta apenas a afirmativa IV
e) I, II, III e IV estão corretas

56) A administração pública possui princípios básicos 
que devem ser seguidos pela Administração Pública 
Direta ou Indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
A respeito dos princípios básicos da administração 
pública, assinale a alternativa correta.
a) Princípio do Contraditório, Impessoalidade e da 

Legalidade
b) Princípio da Moralidade, Publicidade e Igualdade
c) Princípio da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência
d) Princípio da Eficiência e Contraditório
e) Princípio da Igualdade, Contraditório e Publicidade

57) Sabemos que a Administração Direta é o conjunto 
de órgãos que integram as pessoas políticas do 
Estado atribuindo a competência para o exercício 
de atividades administrativas de forma centralizada. 
Já a Administração Pública Indireta é o conjunto de 
pessoas jurídicas com competência para o exercício de 
atividades administrativas de forma descentralizada. 
Desta forma, assinale a alternativa incorreta:
a) A administração direta é formada por autarquias, 

empresas púbicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas

b) Os órgãos da administração pública indireta possuem 
personalidade jurídica própria, bem como necessitam 
de lei especifica para serem criados

c) A administração direta é quando o Estado executa 
tarefas diretamente, por meio de seus órgãos internos

d) A administração pública indireta é constituída dos 
serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas 
da União, de direito público ou de direito privado, 
vinculadas a um órgão da administração direta, mas 
administrativa e financeiramente autônomas

e) O Órgão Composto faz parte da estrutura da 
administração pública direta e reúne em sua 
estrutura, diversos órgãos menores subordinados 
hierarquicamente
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58) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será, processada e julgada, em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. Diante desta afirmativa, 
assinale a alternativa correta.
a) A licitação sempre será sigilosa, não sendo públicos 

e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura

b) O procedimento licitatório previsto na legislação não 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado 
em qualquer esfera da Administração Pública

c) É permitido ao agente público estabelecer tratamento 
diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras

d) Não se subordinam ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios

e) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade 
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa

59) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que 
possui fase preparatória. Considerando o disposto 
na legislação em pauta, sobre a fase preparatória da 
licitação na modalidade pregão, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiros (V) ou Falso (F).
(  ) a autoridade competente justificará a necessidade 

de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento;

(  ) dos autos do procedimento constarão a justificativa 
das definições do objeto do certame dispensando os 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 
sem a necessidade de apresentação do orçamento, 

(  ) a autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade 
e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

60) Os poderes da Administração Pública consistem 
em prerrogativas especiais e instrumentos que o 
ordenamento jurídico confere ao Estado para que este 
cumpra suas finalidades institucionais para a busca do 
interesse público. Diante desta afirmativa, assinale a 
alternativa incorreta.
a) São atos normativos: os regulamentos, as instruções, 

as portarias, as resoluções, os regimentos etc. 
Dependem de lei anterior para serem editados. Logo, 
o poder normativo é derivado da lei, do ato normativo 
originário

b) Não há hierarquia entre os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, o que há é a distribuição de 
competências

c) O poder disciplinar é o poder atribuído à Administração 
Pública para aplicar sanções administrativas aos seus 
agentes pela prática de infrações de caráter funcional

d) Através do poder normativo a Administração pode 
expedir atos normativos. Portanto, o poder que a 
Administração Pública tem para editar atos normativos 
advêm do Poder Judiciário

e) O poder disciplinar abrange somente sanções 
administrativas, como por exemplo, a advertência, a 
multa, a suspensão e a demissão. De toda forma, não 
se pode esquecer que existem sanções penais e civis 
que podem ser aplicadas ao caso concreto


