
IBFC_08

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ANALISTA LEGISLATIVO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Raciocínio Lógico (05 questões), 
Informática (05 questões), Legislação Municipal (05 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o 

exemplo no próprio cartão de respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez 

na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.    
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.  

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1  2  3  4  5 6       7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  2117  2218  2319  2420  25  

26 27  28 29 30 31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41

51

46

56

42

52

47

57

43

53

48

58

44

54

49

59

45

55

50  

60  

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018



RASCUNHO



1IBFC_08

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) Acerca do regime jurídico administrativo e dos 
princípios que regem a Administração Pública, assinale 
a alternativa correta:
a)  Uma das acepções do princípio da impessoalidade 

tem como objetivo a igualdade de tratamento que a 
Administração deve dispensar aos administrados que 
se encontrem em idêntica situação jurídica

b)  Em respeito ao princípio da publicidade, não pode 
haver nenhum tipo de sigilo na atuação estatal

c)  O princípio da supremacia do interesse público, explicito 
na Constituição Federal, fundamenta as prerrogativas 
administrativas em busca da realização dos interesses 
da coletividade

d)  A nomeação de parentes para cargos públicos de 
provimento efetivo por concurso público desrespeita 
o conteúdo normativo do enunciado da Súmula 
Vinculante 13 que trata da vedação ao nepotismo

e)  O princípio da eficiência pode sobrepor-se ao princípio 
da legalidade
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32) Sobre a classificação dos atos administrativos, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Ato simples: aquele que se torna perfeito e acabado 

com uma simples manifestação de vontade.
II. Ato de gestão: aquele que a administração pratica 

valendo-se de sua supremacia em face do particular. 
III. Ato imperfeito: aquele que não está em condições de 

produzir efeitos jurídicos, pois não completou o seu 
ciclo de formação.

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

33) Acerca do ato administrativo e as hipóteses de nulidade 
e anulabilidade, assinale a alternativa incorreta:
a)  A incompetência fica caracterizada quando o ato não 

se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou
b)  O vício de objeto consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis 
à existência ou seriedade do ato

c)  O desvio de finalidade verifica-se quando o agente 
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência

d)  A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 
ato importa em violação de lei, regulamento ou outro 
ato normativo

e)  A inexistência dos motivos verifica-se quando a matéria 
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 
ao resultado obtido

34) A ética do servidor público é tratada em diversos 
diplomas normativos do Município de Araraquara. 
A respeito das proibições ao servidor, assinale a 
alternativa incorreta:
a)  Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o 

expediente, sem prévia autorização do chefe imediato
b)  Ao servidor é proibido retirar, sem prévia anuência da 

autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição

c)  Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos
d)  Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha 

à repartição, fora dos casos previstos em lei, 
o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado

e)  Ao servidor é proibido descumprir ordens do superior 
hierárquico quando ilegais

35) O Código de Conduta da Administração Municipal 
(instituído pela Lei 9.149/2017) relata que os atos 
dos agentes públicos municipais guiar-se-ão por 
determinados valores. Assinale a alternativa que não 
apresenta esses valores:
a)  Domínio
b)  Decoro
c)  Zelo
d)  Dignidade
e)  Princípios morais reconhecidos como primados que 

norteiam a administração pública

36) Sobre o tratamento jurídico da improbidade 
administrativa (Lei n° 8429/92 - Lei de Improbidade 
Administrativa), assinale a alternativa correta:
a)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 

público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito 
à Lei de Improbidade Administrativa, pois a pena não 
pode ultrapassar a pessoa do infrator

b)  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

c)  Não é possível que um ato de improbidade administrativa 
seja enquadrado como crime pelo Código Penal ou 
outro diploma normativo

d)  Não há limite para a sanção patrimonial dos atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade 
que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com menos de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual

e)  Apenas o agente público pode ser punido por 
improbidade administrativa, não podendo as sanções 
serem imputadas a particulares

37) A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92) trata 
de 4 hipóteses de atos de improbidade. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale aquela que apresenta as 
hipóteses de atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário.
I. Descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas.

II. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado

III. Transferir recurso a entidade privada, em razão da 
prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere.

IV. Liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem a 
estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular.

V. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e 
análise das prestações de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas.

a)  São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário as afirmativas I, II, III e IV, apenas

b)  São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário as afirmativas II, IV e V, apenas

c)  São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário as afirmativas I, II e III, apenas

d)  São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário as afirmativas I, II, IV e V, apenas

e)  São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário as afirmativas III, IV e V, apenas

38) Acerca dos impedimentos e suspeições do servidor ou 
autoridade em processo administrativo, estabelecidos 
pela Lei 9.784/99, assinale a alternativa correta:
a)  É suspeito de atuar em processo administrativo o 

servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou 
indireto na matéria

b)  Pode ser arguido o impedimento de autoridade ou 
servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória 
com o cônjuge de algum dos interessados

c)  O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser 
objeto de recurso, sem efeito suspensivo

d)  É suspeito de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado ou respectivo 
cônjuge ou companheiro

e)  Caso o cônjuge do perito tenha participado como 
testemunha estará configurada a suspeição
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39) O Poder Legislativo é um poder independente 
exercido pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Sobre o assunto e analisando o disposto 
na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal. 

(  ) O controle externo da Câmara Municipal será exercido 
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas 
dos Municípios, onde houver. 

(  ) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só 
deixará de prevalecer por decisão de um terço dos 
membros da Câmara Municipal. 

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

40) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
prazo que as contas dos Municípios ficarão à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade:
a)  Durante sessenta dias, anualmente
b)  Durante trinta dias, anualmente
c)  Durante quarenta e cinco dias, anualmente
d)  Durante sessenta dias, semestralmente
e)  Durante trinta dias, semestralmente

41) A Constituição Federal trata da Lei Orgânica e de 
alguns preceitos dos Municípios. Acerca deste 
assunto, análise e assinale a alternativa incorreta:
a)  O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 

não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento 
da receita do Município

b)  Há inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município

c)  O Prefeito será julgado pela Câmara Municipal pelos 
crimes de responsabilidade

d)  A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser através de manifestação de, pelo menos, 
cinco por cento do eleitorado

e)  O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado

42) Os contratos administrativos possuem algumas 
cláusulas exorbitantes previstas na Lei n° 8666/1993. A 
respeito desse assunto, assinale a alternativa que não 
apresenta uma prerrogativa da Administração Pública 
nos contratos administrativos:
a)  A Administração Pública poderá rescindir os contratos 

administrativos, unilateralmente, no caso do não 
cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos

b)  A Administração Pública poderá fiscalizar a execução 
dos contratos administrativos

c)  A Administração Pública poderá aplicar sanções 
motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste

d)  A Administração Pública poderá alterar as cláusulas 
econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos sem prévia concordância do contratado 

e)  A Administração Pública poderá, nos casos de serviços 
essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, 
na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado

43) Acerca das modalidades de licitação abordadas na Lei 
8666/93, analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para 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 (quarenta e cinco) dias.

(  ) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto

(  ) 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 (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

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

44) A Lei 10.520/2002 trata de uma modalidade licitatória 
denominada pregão. A respeito desse assunto, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. No pregão, é vedada a exigência de aquisição do edital 

pelos licitantes, como condição para participação no 
certame.

II. No pregão, é vedada a exigência de pagamento de 
taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, que não serão superiores ao custo de sua 
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos 
de tecnologia da informação, quando for o caso. 

III. No pregão, é vedada a exigência de garantia de proposta.
 Estão corretas as afirmativas:

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

45) A Constituição Federal determina que os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno. Para 
isso, deverão atender algumas finalidades. Assinale a 
alternativa que não apresenta uma dessas finalidades: 
a)  Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União

b)  Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado

c)  Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União

d)  Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário

e)  Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional
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46) A LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
estabelece limites globais da despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, com relação à receita corrente líquida. 
Os limites globais são de 50% (cinquenta por cento) 
para União e 60% (sessenta por cento) para Estados 
e Municípios. Dessa forma, assinale a alternativa que 
apresenta o percentual limite relativo à repartição do 
limite global, no Município, para o Poder Legislativo:
a)  10%
b)  9%
c)  8%
d)  7%
e)  6%

47) A LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
traz algumas definições importantes para o Direito 
Financeiro. Sobre o assunto, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, 

apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 
do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses;

II. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada 
por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e Municípios;

III. Operação de crédito: compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros;

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: compromisso 
de adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada;

V. Concessão de garantia: emissão de títulos para 
pagamento do principal acrescido da atualização 
monetária.

a)  Os itens I, II, III, IV e V apresentam corretamente as 
definições da LC 101/2000

b)  Os itens I, II, III e IV apresentam corretamente as 
definições da LC 101/2000

c)  Os itens I, II e III apresentam corretamente as definições 
da LC 101/2000

d)  Os itens III, IV e V apresentam corretamente as 
definições da LC 101/2000

e)  Os itens I, II e IV apresentam corretamente as definições 
da LC 101/2000

48) Caso a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá haver recondução da Dívida aos 
limites estabelecidos em lei. A respeito deste assunto, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
como deverá ser essa recondução:
a)  A dívida deverá ser reconduzida ao limite estabelecido 

em lei até o término dos dois quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) no primeiro quadrimestre

b)  A dívida deverá ser reconduzida ao limite estabelecido 
em lei até o término dos três quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) no primeiro quadrimestre

c)  A dívida deverá ser reconduzida ao limite estabelecido 
em lei até o término dos quatro quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) no primeiro quadrimestre

d)  A dívida deverá ser reconduzida ao limite estabelecido 
em lei até o término dos três quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
50% (cinquenta por cento) no primeiro quadrimestre

e)  A dívida deverá ser reconduzida ao limite estabelecido 
em lei até o término dos dois quadrimestres 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
50% (cinquenta por cento) no primeiro quadrimestre

49) A Lei n° 4320/1964 classifica a despesa em categorias 
econômicas. Sobre o classificação das despesas, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) Enquadram-se como despesas correntes as despesas 

de custeio e as transferências correntes.
(  ) Classificam-se como transferências correntes as 

dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 
para contribuições e subvenções destinadas a atender 
à manutenção de outras entidades de direito público ou 
privado. 

(  ) Classificam-se como inversões financeiras a  aquisição 
de imóveis, ou de bens de capital já em utilização.

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

50) A Constituição Federal, ao tratar do Poder Legislativo, 
traz aspectos importantes do Congresso Nacional, 
composto pela Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. A respeito deste assunto, assinale a alternativa 
incorreta:
a)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 

do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal

b)  O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no 
ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais 
de setenta Deputados

c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos

d)  Cada Território elegerá três Deputados e cada Senador 
será eleito com dois suplentes

e)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal 
pelo Senado Federal será renovada de quatro em 
quatro anos, alternadamente, por um e dois terços

51) Acerca dos atos administrativos, o princípio da 
autotutela, analise as alternativas a seguir a assinale a 
alternativa correta:
a)  Não é possível um ato administrativo, caso evidenciada 

a violação direta ao texto constitucional, ser anulado 
pela Administração Pública quando decorrido o prazo 
decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999

b)  Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
não é assegurado o contraditório e a ampla defesa em 
nenhuma hipótese, por ser uma decisão autônoma e 
independente

c)  Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute 
ilegalmente praticados, não sendo necessário processo 
administrativo para seu desfazimento, mesmo se de 
tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos

d)  A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de 
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo 
Tribunal de Contas, produz efeitos imediatos

e)  A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial
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52) A Lei 9.784/1999 traz alguns critérios que deverão 
ser observados no processo administrativo. Analise 
as alternativas e a assinale a que não apresenta um 
desses critérios do processo administrativo:
a)  Adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 
direitos dos administrados

b)  Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de 
alegações finais, à produção de provas e à interposição 
de recursos, nos processos de que possam resultar 
sanções e nas situações de litígio

c)  Interpretação da norma administrativa da forma que 
melhor garanta o atendimento do fim público a que se 
dirige, com a possibilidade de aplicação retroativa de 
nova interpretação

d)  Proibição de cobrança de despesas processuais, 
ressalvadas as previstas em lei

e)  Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem 
prejuízo da atuação dos interessados

53) A Lei 9.784/1999 traz disposições acerca da 
competência no processo administrativo. A respeito 
desse assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 

administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

(  ) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se 
não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que 
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados.

(  ) Não é necessário que o ato de revogação da delegação 
seja publicado por meio oficial, bastando que o ato de 
delegação o seja.

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

54) O pregão, tratado pela Lei n. 10.520/2002, possui 
diversas peculiaridades. Dessa forma, analise as 
alternativas e assinale a que não apresenta uma 
característica do pregão:
a)  No curso da sessão pública para recebimento das 

propostas, o autor da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, até a proclamação do vencedor

b)  O prazo de validade das propostas será de 60 
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

c)  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor

d)  O acolhimento de recurso importará a invalidação de 
todos os atos anteriormente proferidos

e)  O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será 
inferior a 8 (oito) dias úteis

55) A Lei n. 8.666/1993 aborda as formas de execução das 
obras e serviços. Acerca deste assunto, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Empreitada por preço unitário é a forma de execução 

indireta que sobrevém quando se contrata a execução 
da obra ou do serviço por preço certo de unidades 
determinadas.

II. Empreitada integral é a forma de execução indireta que 
sobrevém quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total.

III. Tarefa é a forma de execução direta que sobrevém 
quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos 
por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

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

56) Para alienar os seus bens, a Administração Pública 
está subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado e a realização prévia de 
avaliação. Especificamente em relação aos bens 
imóveis, a alienação dependerá de autorização 
legislativa, avaliação prévia e de licitação na modalidade 
de concorrência. Ocorre que a licitação será dispensada 
em alguns casos previstos na Lei 8666/1993. A respeito 
deste assunto, analise as alternativas e assinale a que 
não apresenta uma hipótese de licitação dispensada 
para alienação de bens imóveis:
a)  Concessão de direito real de uso destinado a programas 

habitacionais desenvolvidos por órgãos ou entidades 
da administração pública

b)  Venda a outro órgão ou entidade da administração pública
c)  Dação em pagamento
d)  Investidura
e)  Compensação

57) Sobre as vedações estabelecidas na Constituição 
Federal relacionadas às finanças e orçamento público, 
assinale a alternativa que não apresenta uma dessas 
vedações.
a)  É vedado o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual
b)  É vedada a realização de despesas ou a assunção 

de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais

c)  É vedada a realização de operações de créditos 
que excedam o montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta

d)  É vedada a vinculação de receitas próprias geradas 
pelos impostos dos Municípios para a prestação de 
garantia ou contragarantia à União e para pagamento 
de débitos para com esta

e)  É vedada a transferência voluntária de recursos e a 
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, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios

58) A Constituição Federal determina que as emendas 
ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos 
que o modifiquem somente podem ser aprovadas 
se forem cumpridos alguns requisitos. Sobre este 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 

aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas caso sejam relacionadas com a correção 
de erros ou omissões ou com assuntos relacionados a 
pauta do dia.

(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 
aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas caso indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa.

(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 
ou aos projetos que o modifiquem somente podem 
ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

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



10 IBFC_08

59) Do Procedimento Administrativo e do Processo 
Judicial de improbidade administrativa, analise as 
alternativas a seguir e assinale a alternativa correta:
a)  Apenas as pessoas autorizadas por lei poderão 

representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade

b)  A representação, que será escrita ou reduzida a 
termo e assinada, poderá ser sigilosa quanto ao seu 
representante

c)  A comissão processante dará conhecimento ao 
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas 
da existência de procedimento administrativo para 
apurar a prática de ato de improbidade

d)  A ação principal será proposta pelo Ministério Público 
ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de quinze 
dias da efetivação da medida cautelar

e)  O Ministério Público, se não intervir no processo como 
parte, terá a faculdade de atuar como fiscal da lei

60) Os atos administrativos possuem atributos e elementos. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta:
a)  A doutrina administrativista costuma apontar como os 

cinco elementos dos atos administrativos: competência, 
finalidade, forma, motivação e objeto

b)  A finalidade do ato administrativo é o objetivo que a 
administração pretende alcançar com a prática do 
ato administrativo, sendo aquela que a lei institui 
explícita ou implicitamente, não sendo cabível que o 
administrador a substitua por outra

c)  O objeto é o próprio conteúdo material do ato 
administrativo

d)  Presunção de legitimidade, imperatividade, 
autoexecutoriedade e tipicidade são atributos dos atos 
administrativos

e)  A presunção de legitimidade do ato administrativo é 
uma presunção “juris tantum”


