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Verifique se o código da prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas 
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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE CLARICE LISPECTOR PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas 

de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio  
 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA À QUESTÃO 1. 

 

ALÉM DA TERRA, ALÉM DO CÉU 

 

Além da Terra, além do Céu, 

no trampolim do sem-fim das estrelas,  

no rastro dos astros,  

na magnólia das nebulosas.  

Além, muito além do sistema solar,  

até onde alcançam o pensamento e o coração,  

vamos!  

vamos conjugar  

o verbo fundamental essencial,  

o verbo transcendente, acima das gramáticas  

e do medo e da moeda e da política,  

o verbo sempreamar,  

o verbo pluriamar,  

razão de ser e de viver. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Questão 1 

Dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com a 
mensagem do texto é: 

 

(A) O eu lírico cria neologismos desconectados da 
mensagem do texto. 

(B) O poema trata de uma viagem sideral através dos 
astros e estrelas. 

(C) É um texto lírico que fala, principalmente, de 
conjugação e gramática. 

(D) O autor convida o leitor a fazer a apologia do amor, 
intenso e infinito. 

(E) A razão de ser e viver, para o poeta, é simplesmente o 
fato de estar vivo. 

 

Questão 2 

Nas frases abaixo, para se alcançar coerência e coesão, 
foram utilizados operadores linguísticos para se 
estabelecerem relações. A alternativa cuja relação foi 
identificada CORRETAMENTE entre as proposições é: 

 

(A) Antes que ele dissesse alguma coisa, tomei a palavra. 
Relação de consequência. 

(B) Passei no concurso público, por conseguinte terei 
estabilidade. Relação de conclusão. 

(C) O velho edifício desabou como um castelo de areia. 
Relação de causa. 

(D) Tamanha foi a indiferença dela que o rapaz desistiu. 
Relação de explicação. 

(E) Relutaram em comparecer, embora estivessem muito 
interessados. Relação de tempo. 

 

Questão 3 

Observe os trechos abaixo. 
 

“Sua irmã está um pouco cheinha.” 

“Na Amazônia, as árvores pedem socorro!” 

“Na alegria e na tristeza estaremos juntos.” 

 
Nos trechos apresentados acima, encontram-se, 
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 

 

(A) hipérbole, prosopopeia, ironia. 

(B) ironia, eufemismo, catacrese. 

(C) ironia, metáfora, antítese. 

(D) metáfora, catacrese, metonímia. 

(E) eufemismo, prosopopeia, antítese. 

 

 

 

Questão 4 

Quanto à colocação da vírgula, todas as opções estão 
corretas, EXCETO em: 

 

(A) Vestiu-se, pegou a bolsa marrom, saiu sem fazer 
barulho. 

(B) Roberto disse que não iria à festa, porém nada posso 
garantir. 

(C) Os valores mais altos da ética, sempre esbarram na 
ignorância da truculência. 

(D) Vendia alegria a todos, porém seu olhar revelava a sua 
verdade íntima. 

(E) Não, disse o pastor, agora não é hora para assuntos 
pagãos. 
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Raciocínio Lógico 

Questão 5 

Três anos atrás, Larissa era 24 anos mais velha do que sua 
filha. Hoje, a idade de Larissa é 5 vezes a de sua filha. 
Quantos anos terá a filha daqui a três anos? 

 

(A) 9. 

(B) 8. 

(C) 3. 

(D) 10. 

(E) 6. 

 

Questão 6 

Em uma turma, temos 5 meninos e 6 meninas. 

Meninos = {Artur, Bernardo, Carlos, Daniel e Edson} 

Meninas = {Fernanda, Gabriela, Helena, Ingrid, Julia, 
Luana} 

A professora vai escolher um menino e uma menina para 
realizar uma atividade, qual a probabilidade de que 
Bernardo e Julia sejam os escolhidos? 

 

(A) 1/3. 

(B) 1/6. 

(C) 1/15. 

(D) 1/5. 

(E) 1/30. 

 

Questão 7 

Se a e b são as raízes da equação x² + 9x + 20 =0, sendo 
que b é a raiz de menor valor absoluto,  a raiz quadrada de 
a² + b² - 2b será: 

 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 7. 

(D) 9. 

(E) 3. 

 

 

História e Geografia do Acre 

Questão 8 

Espaço territorial e seus componentes, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes,  
legalmente  instituído  pelo  poder  público,  com  objetivos  
de  preservação  e/ou  conservação  e  limites  definidos,  
sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção, podem ser de 
uso indireto (quando não envolvem consumo, coleta, dano 
ou destruição dos recursos naturais) e de uso direto 
(quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos 
naturais. Este texto refere-se ao conceito de:  

 

(A) Manejo florestal. 

(B) Impacto ambiental. 

(C) Florestania. 

(D) Unidades de Conservação. 

(E) Densidade de Drenagem. 
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Questão 9 

Estabeleça a relação correta entre o tipo de solo e sua 
respectiva descrição: 

 

(1) Ricos quimicamente (eutróficos) e com argila de 
atividade alta (Ta) e muitos com caráter vértico, 
ou seja, apresentam fendas no período seco e são 
solos difíceis de trafegar durante a estação 
chuvosa. São solos normalmente rasos ou pouco 
profundos e apresentam restrição de drenagem, 
principalmente em razão da presença de minerais 
de argila expansíveis (argilas 2:1). Quando 
Eutróficos, geralmente apresentam altos teores 
de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e, 
surpreendentemente,  alumínio  (Al).  Quando  
distróficos,  apresentam  baixos  teores  de  cálcio  
e  magnésio, situação em que a saturação por 
alumínio, muitas das vezes, é superior a 50%, ou 
seja, apresentam restrições no tocante à 
fitotoxidez por alumínio.  

(2) solos,  sujeitos  ao  excesso  de  água  
(encharcamento)  temporário,  em  alternância  
com  período  seco.  Apresentam  a  matriz  com  
cores  cinza  e  pontuações  vermelhas  (horizonte  
plíntico)  iniciando  em  profundidades  menores  
que  40  cm  a  partir  da  superfície do solo. 

(3)  são  permanentemente  ou  periodicamente  
saturados  por  água.  Caracterizam-se  por cores  
acinzentadas,  em  decorrência  do  regime  de  
umidade  que  favorece  as  condições  redutoras  
do  solo.  Geralmente  apresentam  argilas  de  
alta  atividade  e  elevados  teores  de  alumínio  
trocável.  Não  apresentam  grandes  problemas 
de fertilidade.  

(4) Em geral localizados em ambientes de relevo 
plano a suave ondulado. São os solos mais  velhos  
da  paisagem,  apresentando  uniformidade  de  
cor,  textura  (proporção  de  areia,  silte  e  argila)  
e  em  geral  distróficos  (pobres  quimicamente),  
profundos  e  bem  drenados.  Possuem  acidez  
elevada  e  baixos  teores  de  cálcio,  magnésio  e  
potássio.  
 

(   ) gleissolos. 
(   ) cambrissolos. 
(  ) latossolos. 
(  ) plintossolos. 
 
A sequência correta é: 

 

(A) 1; 3; 4; 2. 

(B) 4; 3; 1; 2. 

(C) 3; 1; 4; 2. 

(D) 1; 2; 4; 3. 

(E) 2; 4; 3; 1. 

 

Questão 10 

Observe o texto abaixo. 

A  noção  de  estabilidade  e  vulnerabilidade  de  uma  
ambiente  relaciona-se,  respectivamente,  a  dois  fatores:  
resistência  e  resiliência.  _________ refere-se à 
capacidade do sistema de permanecer ________afetado 
pelos distúrbios  externos.  ___________ reflete a  
capacidade  do  sistema  de  retornar  às  suas 
___________após  ser  afetado  pela ação dos distúrbios 
externos. 
 

Os termos que completam corretamente o texto acima são 
respectivamente: 
 

(A) Estabilidade; sendo ; Vulnerabilidade; condições  
originais. 

(B) Vulnerabilidade; sem ser; Estabilidade; condições  
excepcionais. 

(C) Vulnerabilidade; após ser ; Estabilidade; condições  
artificiais. 

(D) Estabilidade; sem ser; Vulnerabilidade; condições  
originais.   

(E) Vulnerabilidade; sendo; Estabilidade; condições  
excepcionais. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 11 

Segundo Katz, existem três tipos de habilidades 
essenciais para que o desempenho administrativo 
seja bem-sucedido. São elas: 

 

(A) habilidades formais; informais e solucionais. 

(B) habilidades informais; técnicas e solucionais. 

(C) habilidades situacionais; humanas e conceituais. 

(D) habilidades conceituais; técnicas e humanas. 

(E) habilidades humanas; situacionais e técnicas. 
 

Questão 12 

Na história da Administração passamos por diversas 
teorias, em uma delas os principais enfoques eram 
caos, complexidade, aprendizagem organizacional e 
capital intelectual. A alternativa que contempla a 
teoria com os enfoques citados é: 

 

(A) Teoria Clássica. 

(B) Teoria da Contingência. 

(C) Teoria Estruturalista. 

(D) Teoria da Administração Científica. 

(E) Teoria das Novas Abordagens na Administração. 
 

Questão 13 

A Administração de Recursos Humanos possui 6 
subsistemas, no qual um destes é responsável pelas 
práticas de recrutar e selecionar pessoas. A 
alternativa que contempla a prática citada é:   

 

(A) provisão de recursos humanos. 

(B) aplicação de recursos humanos. 

(C) recompensar pessoas. 

(D) manutenção de recursos humanos. 

(E) desenvolvimento de recursos humanos. 
 

Questão 14 

A afirmação que corresponde ao tipo de Organização 
Linear é a seguinte: 

 

(A) Este tipo de organização foca na interação social de 
seus   membros com o objetivo de atender às suas 
necessidades. Estas são encontradas em todos os níveis 
da sociedade. 

(B) Este tipo de organização presta serviços de         
consultoria técnica, aconselhando e dando sugestões 
no sentido de tomada de decisões, tendências, 
planejamento, controle, levantamentos, relatórios. 

 (C) Este tipo de organização reflete a especialização das          
funções, que é um dos princípios de Frederick Winslow 
Taylor. 

(D) É uma organização que ocorre de forma escalar, ou 
seja, fica  bem claro a hierarquia da empresa, onde o 
comando se dá de forma vertical. 

(E) Quanto mais especialista for um funcionário no seu 
cargo mais este poderá produzir, dar lucros para a 
empresa e, consequentemente ganhar mais. Cada 
gerente tem sua equipe de trabalho e esta equipe deve 
obedecer somente o seu próprio gerente. 

 

Questão 15 

O foco principal da Gestão de Qualidade é o(a): 

 

(A) sistema. 

(B) cliente. 

(C) produção. 

(D) produto. 

(E) operação. 
 

Questão 16 

O constante equilíbrio entre estoque e consumo deve 
ser o principal objetivo de um administrador de 
materiais. O fluxo de distribuição dos produtos deve 
ser constante, sem interrupções. A alternativa onde 
as quatro principais tarefas de tal área ocorrem é: 

 

(A) vender, controlar, arrematar e produzir. 

(B) negociar, produzir, gerenciar e comprar. 

(C) comprar, armazenar, controlar e distribuir. 

(D) vender, produzir, armazenar e negociar. 

(E) controlar, produzir, negociar e gerenciar. 
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Questão 17 

Em relação ao conceito de administração financeira pode-
se afirmar que Administração Financeira é : 

 

(A) o conjunto de atividades visando gerir apenas as 
despesas de uma empresa ou organização. 

(B) o conjunto de atividades visando gerir as finanças de 
uma empresa ou organização. 

(C) o conjunto de atividades visando gerir as regras e 
valores de uma empresa ou organização. 

(D) o conjunto de atividades visando gerir as pessoas e 
estoques de uma empresa ou organização. 

(E) o conjunto de atividades visando gerir as contas e 
sistemas de TI de uma empresa ou organização. 

 

Questão 18 

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos nº 
8666/93, são 5 as modalidades permitidas para uma 
licitação. São elas: 

 

(A) contrato, prova, convite, leilão e concurso. 

(B) venda, contrato, tomada de preços, indicação e 
convite. 

(C) indicação, concurso, prova, contrato e 
concorrência. 

(D) leilão, venda, indicação, prova e concurso. 

(E) concorrência, tomada de preços, convite, 
concurso e leilão. 

 

Questão 19 

A respeito da Lei nº. 8.666/1993, sobre as modalidades e 
garantias dos contratos administrativos, caberá ao 
contratado optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 

 

(A) seguro-fiança patrimonial. 

(B) fiança bancária. 

(C) caução em cheque ou em títulos de CBD do Banco 
Central. 

(D) notas promissórias. 

(E) título de capitalização por financeira. 

 

Questão 20 

A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, 
apresenta a seguinte definição de patrimônio 
público: 

 

(A) bens e direitos de valor econômico, artístico, 
eclético, futuro e até mesmo turístico, ou seja, 
ganham a forma também de direitos e valores. 

(B) bens e deveres de valor social, artístico, estético, 
histórico e até mesmo turístico, ou seja, ganham a 
forma também de direitos e valores. 

(C) cotas e direitos de valor econômico, federal, 
social, histórico e até mesmo turístico, ou seja, 
ganham a forma também de direitos e valores. 

(D) bens e direitos de valor econômico, artístico, 
estético, futuro e até mesmo militares, ou seja, 
ganham a forma também de direitos e deveres. 

(E) bens e direitos de valor econômico, artístico, 
estético, histórico e até mesmo turístico, ou seja, 
ganham a forma também de direitos e valores. 

 

Questão 21 

De acordo com os principais instrumentos de controle 
externo na administração pública, realizado pelo 
Legislativo, julgue as afirmativas a seguir: 

I – os comitês de fiscalização (como no caso da autorização 
para a produção de energia por meio de centrais 
nucleares). 

II - a sustação de regulamentos editados pela comissão 
(inclusive por agências reguladoras) por exorbitarem os 
poderes que lhes foram delegados por votação. 

III - a possibilidade de o Judiciário convocar senadores para 
prestar esclarecimentos. 

IV - as comissões parlamentares de inquérito, as quais 
detêm poderes de investigação equiparados aos das 
autoridades judiciais. 

 

Das afirmativas acima, apenas: 

 

(A) IV está correta. 

(B) I e IV estão corretas. 

(C) I, II e III estão corretas. 

(D) II e III estão corretas. 

(E) I e III estão corretas.  
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Questão 22 

De acordo com Art. 37 da Constituição Federal, A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas para os brasileiros sem que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei. 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

III - é obrigatório ao servidor público civil a associação 
sindical. 

IV - o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica. 

 

Dos itens acima, apenas: 

 

(A) I está correto. 

(B) I e III estão corretos. 

(C) II e IV estão corretos. 

(D) I, II e IV estão corretos. 

(E) II, III e IV estão corretos. 

 

Questão 23 

Com base nos estilos de liderança, a alternativa que 
contempla os três mais utilizados na busca por 
melhores resultados na administração é:  

 

(A) burocrática, pragmática e coercitiva. 

(B) autocrática, democrática e liberal. 

(C) convencional, estática e coorporativa. 

(D) liberal, coorporativa e convencional. 

(E) pragmática, estática e autocrática. 
 

Questão 24 

De um modo geral, as quatro funções que constituem 
o processo administrativo de uma organização são: 

 

(A) coordenar; realizar; delegar e gerir. 

(B) controlar; gerir; realizar e dirigir. 

(C) organizar; coordenar; planejar e diagnosticar. 

(D) planejar; organizar; dirigir e controlar. 

(E) diagnosticar; controlar; coordenar e delegar. 
 

Questão 25 

Sobre a Gestão de Projetos pode-se afirmar que: 

I - Os projetos são únicos. 

II - Os projetos são de natureza infinita e não tem 
datas definidas de início e fim. 

III - Os projetos estarão concluídos quando as metas 
forem alcançadas. 

IV - Um projeto bem-sucedido é aquele que atende 
ou excede as expectativas dos steakeholders. 

 

Dos itens acima, apenas: 

 

(A) I e II estão corretos. 

(B) I está correto. 

(C) II e IV estão corretos. 

(D) III e IV estão corretos. 

(E) II e III estão corretos. 
 

Questão 26 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá a princípios. São estes: 

 

(A) legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. 

(B) pessoalidade, imoralidade, ilegalidade e rotatividade. 

(C) publicidade, parcialidade, rotatividade e legalidade. 

(D) moralidade, eficiência, imoralidade e pessoalidade. 

(E) ilegalidade, rotatividade, publicidade e impessoalidade. 

 

Questão 27 

De acordo com Art. nº. 116 da Lei 8112/90 da Constituição 
Federal, a respeito dos Deveres, julgue as afirmativas:  
I - exercer de qualquer forma as atribuições do cargo. 

II - ser leal às instituições a que servir. 

III - observar as normas legais e regulamentares. 

IV - cumprir algumas ordens superiores, mesmo quando 
manifestamente ilegais. 

V - atender com presteza. 

 

Das afirmativas acima, apenas: 

 

(A) II está correta.  

(B) II e IV estão corretas. 

(C) III e V estão corretas. 

(D) I, II e IV estão corretas.  

(E) I está correta. 
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Questão 28 

Conforme Art. 54 da Lei nº. 9784, o direito da 
Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai 
em: 

 

(A) 1 ano. 

(B) 5 anos. 

(C) 3 anos. 

(D) 4 anos. 

(E) 2 anos. 

 

Questão 29 

A Respeito das definições em Licitações, Art. 6° da Lei nº. 
8666: 

"toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de 
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais".  A alternativa correta que corresponde à 
definição citada é: 

 

(A) obra. 

(B) serviço. 

(C) compra. 

(D) alienação. 

(E) seguro Garantia. 

 

Questão 30 

Com base nos contratos administrativos, previstos no 
Art. 55 da Lei nº. 8.666, são cláusulas necessárias em 
todo contrato as que estabeleçam:  

 

(A) o plano e seus elementos ocultos característicos.  

(B) o regime de execução ou a forma de 
fornecimento. 

(C) a vedação do contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

(D) a lei aplicável à execução da obra e especialmente 
aos casos verídicos. 

(E) a alteração do projeto ou especificações, pela 
administração. 

 

Questão 31 

“É o poder atribuído à Administração Pública para 
aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela 
prática de infrações de caráter funcional”. Essa 
afirmativa corresponde ao poder: 

 

(A) vinculado. 

(B) normativo. 

(C) discricionário. 

(D) hierárquico. 

(E) disciplinar. 
 

Questão 32 

Conforme o Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013, o Sistema de Registro de Preços 
poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  

I - quando, pelas características do bem ou serviço, 
houver necessidade de contratações frequentes. 

II - quando for conveniente a aquisição de ações com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de 
sistemas remunerados por filiais de medida ou em 
regime de contrato. 

III - quando for conveniente a aquisição de serviços 
ou a contratação de bens para atendimento a um 
órgão ou entidade, empresas. 

IV - quando, pela natureza do produto, não for 
possível definir previamente o qualitativo a ser 
demandado pela equipe. 

 

Dos itens acima citados, apenas: 

 

(A) I está correto. 

(B) IV está correto. 

(C) III e IV estão corretos. 

(D) II e III estão corretos. 

(E) II está correto. 
 

Questão 33 

O Art. 6°, da Lei 10.520/02 – Lei do Pregão estipula o 
prazo de validade das propostas é de: 

 

(A) 90 (noventa) dias. 

(B) 15 (quinze) dias. 

(C) 60 (sessenta) dias. 

(D) 45 (quarenta e cinco) dias. 

(E) 30 (trinta) dias. 
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Questão 34 

De acordo com Art. 55, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o relatório fiscal deverá conter comparativo 
com os limites dos seguintes montantes:  

 

(A) despesa total com tecnologia, com inativos e 
pensionistas. 

(B) dívidas secundárias e com benefício social. 

(C) concessão de dívidas e pregões. 

(D) operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita. 

(E) receitas de que trata o inciso IV do Art. 30. 
 

Questão 35 

Sobre as disposições colocadas pelo Art. 38 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988, julgue as afirmativas: 

 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 
ou distrital, ficará mantido de seu cargo, emprego ou 
função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será mantido 
no cargo, emprego ou função, não sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 
anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento; 

V - para efeito de pagamento beneficiário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse. 

 

Das afirmativas acima, apenas: 

 

(A) I está correta. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) III e IV estão corretas. 

(D) II e V estão corretas. 

(E) I, II e V estão corretas. 
 

Questão 36 

O Art. 4° da Lei Federal n.º 8.429/92 justifica que os 
agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância de quatro 
princípios. São eles: 

 

(A) moralidade; pessoalidade; diversidade e 
parcialidade. 

(B) pessoalidade; publicidade; conformidade e 
diversidade. 

(C) legalidade; conformidade; parcialidade e 
moralidade. 

(D) pessoalidade; parcialidade; conformidade e 
diversidade. 

(E) legalidade; impessoalidade; moralidade e 
publicidade. 

 

Questão 37 

Segundo o Art. 24 da Lei nº 12.527/11, a  informação 
em poder dos órgãos e entidades públicas, poderá 
ser classificada como: 

 

(A) megasecreta; supersecreta ou exposta. 

(B) ultrassecreta; secreta ou reservada. 

(C) imprescindível; exposta ou legalizada. 

(D) supersecreta; megasecreta ou imprescindível. 

(E) exposta; legalizada ou secreta. 
 

Questão 38 

De acordo com o Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que 
dispõe sobre os atos da Administração, cabe (cabem) 
recurso(s), quando decorrentes da aplicação desta 
Lei, no(s) seguinte(s) caso(s): 

 

(A) habilitação ou inabilitação do licitante. 

(B) julgamento dos prepostos. 

(C) ajuste ou renovação do contrato . 

(D) deferimento do pedido de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou fichamento. 

(E) aplicação das penas de devolução, suspensão 
temporária quebra total de contrato. 
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Questão 39 

A compreensão de “valor dos bens vinculados ao 
terreno que não podem ser retirados sem destruição 
ou dano” refere-se ao conceito: 

 

(A) Patrimônio público. 

(B) Ativo imobilizado. 

(C) Bens móveis. 

(D) Custo do ativo. 

(E) Bens imóveis. 
 

Questão 40 

"É um recurso controlado no presente pela entidade 
como resultado de evento passado". 

 

Essa é uma definição do seguinte elemento contábil: 

 

(A) Passivo. 

(B) Ativo. 

(C) Receita. 

(D) Despesa. 

(E) Contribuição dos proprietários. 
 


