
 

 
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Dissertativa. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a 
falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 

2.  Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Dissertativa.  
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente 
de cor azul ou preta para a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Dissertativa e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte              

maneira: ● 
 

3.  O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Dissertativa. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o 
Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas 
respostas. 

 

4.  Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-
lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Dissertativa devidamente preenchidas e assinadas. O 
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 

5.  Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 

6.  As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 

7.  O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 
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ANALISTA DE RECURSOS FINANCEIROS, 

ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

 Instruções    Composição do Caderno 



 

 

 A Prova Dissertativa será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 

1. Atendimento e desenvolvimento do tema; 

2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não 

contradição); 

3. Atendimento à estrutura textual proposta; 

4. Informatividade e argumentação. 

5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência. 
 
 

 O candidato terá sua Prova Dissertativa avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a)  não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 

b)  não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco,                                                     

ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e 

margens; 

f)  apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 
 O candidato disporá de 15 (quinze) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no máximo para elaborar 

a versão definitiva da Prova Dissertativa, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima 
de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Dissertativa deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 

esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 
 

 
 

TEXTO I 
 

Psicologia das habilidades sociais 
José Humberto da Silva Filho 

 Quando um amigo lhe pede algo emprestado, você se sentindo constrangido em negar o pedido e 
disfarçando sua pouca vontade, cede à solicitação emprestando-o. Certamente você não estará tranquilo 
até a devolução; quando alguém entra na sua frente naquela fila em que você já aguarda a sua vez há muito 
tempo, você se sente na obrigação de se defender e parte para o enfrentamento com decidida irritação. 
Estas cenas do cotidiano ilustram possíveis reações comportamentais diante de estímulos ou situações 
sociais. Elas evocam habilidades para interagir nos diversos contextos do cotidiano. Estamos falando de 
Habilidades Sociais.  
 O livro "Psicologia das Habilidades Sociais - Terapia e Educação" (2001) de Del Prette e Del Prette, 
é a primeira obra de autores brasileiros a se debruçar sobre este tema.[...] Está dividida em duas partes. Na 
primeira os autores apresentam os fundamentos, conceitos, história e desenvolvimento dos estudos das 
habilidades sociais e na segunda parte enfatizam a avaliação e a promoção destas habilidades. 
 Os autores evidenciam que "as dificuldades ocasionais nas relações interpessoais não são 
consideradas distúrbios ou patologias; porém, certamente, diminuem a qualidade de vida das pessoas, 
requerendo intervenções preventivas e educacionais". 
 
Adaptado de: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2004000200012>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA PROVA DISSERTATIVA 

COLETÂNEA DE TEXTOS DE APOIO 



 
TEXTO II 

 
HABILIDADES SOCIAIS – Definição e contextualização 

 As habilidades sociais são a capacidade que uma pessoa tem para expressar seus desejos, opiniões, 
sentimentos e atitudes de forma adequada, tanto no contexto social e familiar, como no profissional. 
  

Tipos de habilidades sociais 
 Há seis categorias de habilidades sociais, segundo os estudiosos do tema. São elas: 

• habilidades assertivas: saber se manifestar com equilíbrio, reconhecer erros e lidar com críticas. 

• habilidades comunicativas: saber como começar conversas, responder perguntas e elogiar os demais. 

• habilidades empáticas: saber se colocar no lugar do outro, reconhecer seus sentimentos e necessidades. 

• habilidades de sentimento positivo: saber ser solidário e criar vínculos de amizade. 

• habilidades de civilidade: saber agradecer, apresentar-se e despedir-se. 

• habilidades de trabalho: saber falar em público, solucionar problemas, tomar decisões e gerenciar 
equipes. 

 
Adaptado de: <https://br.mundopsicologos.com/artigos/quais-as-principais-habilidades-sociais>. Acesso em: 26 jan. 2020. 
 
 

 
 
 

Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão 
sobre habilidades sociais.  
 
Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto 
dissertativo, entre 20 e 30 linhas, em que você escolha uma das habilidades sociais apresentadas no 
texto II e discorra sobre a importância de buscar desenvolvê-la para a função do cargo ao qual você 
está se candidatando. 
 
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente, 
para construir seu ponto de vista. Para tanto, NÃO copie trechos da coletânea de textos. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________________________________ 

14. __________________________________________________________________________________________ 

15. __________________________________________________________________________________________ 

16. __________________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – RASCUNHO PARA DISSERTATIVA 



 

17. __________________________________________________________________________________________ 

18. __________________________________________________________________________________________ 

19. __________________________________________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________________________________________ 

21. __________________________________________________________________________________________ 

22. __________________________________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________________________________ 

24. __________________________________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________________________________ 

26. __________________________________________________________________________________________ 

27. __________________________________________________________________________________________ 

28. __________________________________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________________________________ 

30. _________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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TEXTO 1 
 

Brasil é um dos maiores consumidores de 
plástico, mas só recicla 2% do total 

 
Entre os entraves para melhorar o índice estão a 
falta de incentivos e de infraestrutura, além da 
baixa qualidade dos produtos reciclados 

 
Na última semana, um brasileiro comum 

possivelmente gerou 1 kg de lixo plástico. Um 
italiano gera a mesma quantia em cinco dias e 
alguém que mora na Indonésia, em dez. No Brasil, 
menos de 2% desse plástico será reciclado.  

Os dados fazem parte de um estudo da WWF 
lançado na noite desta segunda (4). A organização 
fez um levantamento de pesquisas relacionadas 
ao plástico e elaborou um relatório que aponta o 
crescimento desse tipo de resíduo e sugere 
possíveis caminhos para solucionar a questão. 

Os números do plástico são enormes. Nos 
oceanos há perto de 300 milhões de toneladas (o 
que equivale a cerca de 11 trilhões de garrafas 
plásticas de 500 ml). E essa estimativa não leva 
em conta o lixo terrestre. Daqui a 11 anos, em 
2030, o total de lixo plástico poderá ter dobrado. 

Em 2016, 396 milhões de toneladas de plástico 
virgem foram produzidos —cerca de 53 kg por 
pessoa. Parte desses produtos se tornou lixo, 
especialmente nos quatro países maiores 
poluentes: Estados Unidos, China, Índia e Brasil. 

Somente uma pequena parcela desse lixo é 
devidamente manejado e reciclado. Por aqui, a 
reciclagem é inferior a 2%, o menor valor entre os 
líderes em produção de detritos. Nos EUA o valor 
chega a 35%; na China, 22%; na Índia, 6%. 

Considerando o mundo inteiro, cerca de 20% 
do plástico é coletado para reciclagem, mas isso 
não significa que ele realmente o terá esse destino 
honroso. Segundo o estudo da WWF, na Europa, 
por exemplo, menos da metade do material é 
reaproveitado. 

A baixa qualidade de produtos feitos com o 
material reciclado, seu baixo valor de mercado e a 
possível presença de contaminação atrapalham a 
expansão da atividade.  

Um tratado internacional pode ser o início da 
solução, segundo Anna Carolina Lobo, 
coordenadora da WWF-Brasil. A organização 
defende um caminho semelhante ao protocolo de 

Montreal. Nele, os países se comprometeram, em 
1987, à proteção da camada de ozônio a partir da 
interrupção no uso de substâncias que a destroem 
(a deterioração da camada aumenta o índice de 
radiação e, consequentemente, as chances de 
câncer de pele, além de agredir florestas e 
prejudicar a atividade agropecuária). 
 
Adaptado de: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/brasil-e-um-
dos-maiores-consumidores-de-plastico-mas-so-recicla-2-do-total.shtml>. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
1. No título “Brasil é um dos maiores 

consumidores de plástico, mas só recicla 
2% do total”, do Texto 1, o “mas” tem o 
mesmo valor de 

(A) no entanto. 
(B) embora. 
(C) porquanto. 
(D) conquanto. 
(E) por conseguinte. 
  
2. Considerando o Texto 1, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 
(   )  O acento grave indicativo de crase está 

corretamente empregado no trecho “[...] 
os países se comprometeram, em 1987, à 
proteção da camada de ozônio”. A crase 
é obrigatória nesses casos em que o 
termo regente exige preposição “a” 
posposta, e o termo regido admite o 
artigo feminino anteposto.  

(   )  Em “[...] os países se comprometeram, 
em 1987, à proteção da camada de 
ozônio”, o acento grave indicativo de 
crase foi incorretamente empregado, 
porque não ocorre crase diante de verbo. 

(   )  Em “[...] a partir da interrupção no uso de 
substâncias [...]”, não houve a 
necessidade de empregar o acento grave 
indicativo de crase, pois esse uso é 
facultativo em locuções conjuntivas 
como “a partir da”. 

 
(A) F – V – F.  
(B) F – F – V. 
(C) V – F – V. 
(D)  V – F – F. 
(E) F – V – V. 
 
 
 

Língua Portuguesa 



________________________________________________________________________________________________ 
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3. No seguinte excerto do Texto 1 “Os 
dados fazem parte de um estudo da WWF 
lançado na noite desta segunda (4). A 
organização fez um levantamento de 
pesquisas [...]”, a coesão estabelecida 
entre “organização” e “WWF” se dá por 

(A) substituição. 
(B) reiteração. 
(C) conjunção. 
(D) elipse. 
(E) referência extratextual. 
 
4. Assim como a palavra “realmente”, 

empregada no trecho “[...] cerca de 20% 
do plástico é coletado para reciclagem, 
mas isso não significa que ele realmente 
o terá esse destino honroso.”, do Texto 1, 
todos os termos a seguir são advérbios 
terminados em “mente”, EXCETO 

(A) fielmente. 
(B) veemente. 
(C) comumente. 
(D) rapidamente. 
(E) tranquilamente. 
 
5. Em “Nele, os países se comprometeram, 

em 1987, à proteção da camada de ozônio 
[...]”, no Texto 1, qual é a classe 
morfológica da partícula “se”? 

(A) Índice de indeterminação do sujeito. 
(B) Pronome apassivador.  
(C) Pronome reflexivo. 
(D) Parte integrante do verbo. 
(E) Partícula expletiva. 
 
6. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função das vírgulas 
empregadas no trecho “Nos EUA o valor 
chega a 35%; na China, 22%; na Índia, 
6%.”, do Texto 1. 

(A) As vírgulas separam elementos que 
exercem a mesma função sintática.  

(B) As vírgulas isolam adjuntos adverbiais 
antecipados e de pequenos corpos. 

(C) As vírgulas indicam a supressão de um 
grupo de palavras. 

(D) As vírgulas isolam vocativos. 
(E) As vírgulas intercalam apostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
Disponível em: <https://assets.almanaquesos.com/wp-
content/uploads/2018/06/sos-menos_plastico.jpg.>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 

 
7. Assinale a alternativa que apresenta a 

correta interpretação dos textos 1 e 2. 
(A) Os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema: a 

necessidade de reciclar o plástico. 
(B) Os textos 1 e 2 tratam sobre plástico de 

maneiras distintas: o primeiro enfatiza seu 
ponto de vista de maneira crítica, o segundo 
demarca suas ideias por meio do humor. 

(C) No texto 1, há predomínio de uso formal da 
língua; no texto 2, predomina o uso informal. 

(D) Tanto o texto 1 quanto o texto 2 têm a 
mesma finalidade: instruir a viver com 
menos plástico. 

(E) Embora tratem de plástico, os textos 1 e 2 
apresentam temáticas diferentes. 

 
8. Sobre tipos textuais e/ou gêneros 

textuais, assinale a alternativa correta. 
(A) O tipo textual predominante no texto 2 é o 

descritivo, caracterizado pela presença de 
informação sobre algo a ser feito ou como 
algo deve ser feito, por meio de dicas que 
estabelecem um processo de interação 
entre emissor, texto e receptor. 

(B) O tipo textual argumentativo, predominante 
no Texto 2, também está presente em 
gêneros como os manuais e as instruções 
de uso e montagem, os textos de orientação 
(leis de trânsito, recomendações de trânsito 
e direção), os regulamentos, as regras de 
jogo, os regimentos, as leis, os decretos. 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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(C) O tipo textual injuntivo, predominante no 
Texto 2, implica o objetivo de querer “fazer 
agir” o interlocutor numa direção específica, 
apontada pelo texto. 

(D) O tipo textual predominante no Texto 2 é o 
narrativo, visto que o mecanismo linguístico 
mais empregado para indicar a 
concretização dos enunciados são os verbos 
de ação. 

(E)  O tipo textual expositivo, predominante no 
Texto 2, almeja incitar a realização de uma 
situação (ação, fato, fenômeno, estado, 
evento etc.), requerendo-a ou desejando-a, 
ensinando ou não como realizá-la. 

 
9. Sobre os verbos empregados no Texto 2, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Há predominância de verbos no infinitivo.  
(B) Há predominância de verbos no futuro do 

presente (modo indicativo). 
(C) Há o emprego de verbos no infinitivo e no 

futuro (modo subjuntivo). 
(D) Há o emprego de verbos no futuro (modo 

subjuntivo) e no imperativo afirmativo. 
(E) Há o emprego de verbos no imperativo 

afirmativo e no infinitivo. 
 
10. No trecho “Leve sua garrafa reutilizável”, 

o vocábulo “reutilizável” funciona como 
(A) advérbio. 
(B) adjetivo. 
(C) substantivo. 
(D) verbo 
(E) interjeição. 
 

 
 
11. Assinale a alternativa correta consoante 

a Lei Orgânica do Município de Betim 
(MG).  

(A) O Município aplicará, anualmente, nunca 
menos de dez por cento da receita de seus 
impostos, incluída a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

(B) A autorização legislativa, na alienação e na 
concessão administrativa ou como direito 
real, requer o voto de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal. 

(C) Referente ao uso especial, por terceiro, de 
bem imóvel do patrimônio municipal, a 
autorização, que pode incidir sobre qualquer 
bem, é ato precário, outorgada, por escrito, 
quando solicitado pelo interessado, para o 
exercício de atividade ou uso específico e 

transitório, por prazo não superior a 30 
(trinta) dias. 

(D) A realização de obra pública se condiciona 
exclusivamente à sua adequação ao plano 
diretor, bem como deve ser precedida de 
projeto elaborado segundo as normas 
técnicas apropriadas. 

(E) O ato de efeitos externos só produzirá seus 
regulares efeitos após sua promulgação.  

  
12. De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Betim (MG), assinale a 
alternativa correta.  

(A) Entidade da administração indireta somente 
pode ser instituída para a prestação de 
serviço privado. 

(B) Os Poderes do Município, incluídos os 
órgãos que os compõem, publicarão, 
trimestralmente, o montante das despesas 
com publicidade pagas ou contratadas 
naquele período, com agência ou veículo de 
comunicação. 

(C) O Prefeito, o Vice-Prefeito, o Vereador, o 
Secretário Municipal e o Secretário Adjunto 
não podem contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até 02 (dois) anos 
após findas as respectivas funções. 

(D) O servidor público municipal investido do 
mandato de Prefeito, se houver 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo. 

(E) Em qualquer caso que exija o afastamento 
do servidor público municipal para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos 
legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislações Municipais 



________________________________________________________________________________________________ 
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13. Assinale a alternativa correta segundo as 
disposições da Lei Orgânica do 
Município de Betim (MG). 

(A) No caso de condenação imposta à Fazenda 
Municipal ou à entidade da administração 
indireta, o direito de regresso será exercido 
dentro de 90 (noventa) dias da data em que 
transitar em julgado a sentença respectiva, 
sob pena de responsabilidade. 

(B) É garantida a liberação do servidor público 
para o exercício de mandato eletivo em 
diretoria de entidade sindical, sem prejuízo 
da remuneração e dos demais direitos e 
vantagens de seu cargo. 

(C) É estável, após 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício, o servidor público nomeado em 
virtude de concurso público. 

(D) O Vereador é inviolável por suas opiniões, 
palavras e votos proferidos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Estado de 
Minas Gerais. 

(E) A emenda à Lei Orgânica, com o respectivo 
número de ordem, será promulgada pelo 
Prefeito Municipal. 

 
14. Conforme a Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) É objetivo prioritário do Município, dentre 
outros, preservar a moralidade 
administrativa. 

(B) Ao Município é vedado estabelecer culto 
religioso ou igreja, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 
com eles ou com seus representantes 
relação de dependência ou de aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público. 

(C) Na organização e regulamentação do 
serviço público, devem ser obedecidos os 
requisitos de comodidade, conforto e bem-
estar do usuário. 

(D) O serviço público, concedido ou permitido, 
fica sujeito à regulamentação e fiscalização 
do Município, incumbindo, ao que o 
executar, sua permanente atualização e 
adequação às necessidades do usuário. 

(E) É facultado ao Poder Público ocupar e usar 
temporariamente bens e serviços, na 
hipótese de iminente perigo ou calamidade 
pública, assegurada indenização ulterior, em 
qualquer caso, ao concessionário ou 
permissionário. 

 
 
 

15. Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Betim (MG). 

(A) No caso de impedimento do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, ou no de vacância dos 
respectivos cargos, será chamado ao 
exercício do Governo o Presidente da 
Câmara. 

(B) As contas do Município ficarão, durante 120 
(cento e vinte) dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

(C) O Prefeito remeterá à Câmara, até o dia 05 
(cinco) de cada mês, os recursos 
correspondentes à dotação orçamentária 
destinada ao Poder Legislativo, devendo 
suplementá-la, se necessário. 

(D) Nos crimes de responsabilidade, assim 
como nos comuns, o Prefeito será 
submetido a processo e julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal.  

(E) Cabe à Câmara Municipal, com sanção do 
Prefeito, dispor sobre sua organização, 
funcionamento e polícia.  

 
16. No tocante à Lei Municipal nº 884/1969, 

que dispõe acerca do Estatuto dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta.   

(A) A pena de suspensão disciplinar, que não 
excederá  60 (sessenta) dias, será aplicada, 
dentre outras hipóteses, no caso de 
reincidência em infração punível com 
advertência. 

(B) Será punido com suspensão de até 10 (dez) 
dias o funcionário que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido à 
inspeção/perícia médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a 
determinação. 

(C) Será punido com suspensão de até 30 
(trinta) dias o funcionário que, 
injustificadamente, deixar de comparecer, 
quando comprovadamente convocado, para 
prestar depoimento ou declaração perante a 
Corregedoria-Geral do Município ou perante 
quem presidir o processo administrativo 
disciplinar. 

(D) A destituição de cargo em comissão ou de 
função de confiança será aplicada somente 
nos casos de infração sujeita à penalidade 
de demissão, quando exercido por 
funcionário ocupante de cargo de 
provimento efetivo. 
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(E) Sendo o funcionário detentor de cargo 
efetivo, a aplicação da penalidade de 
destituição de cargo em comissão ou de 
função pública impede a aplicação de outras 
penalidades.  

  
17. Em relação ao Estatuto dos Funcionários 

da Prefeitura Municipal de Betim (MG), 
assinale a alternativa correta.  

(A) A incontinência pública, em serviço, está 
sujeita à penalidade de advertência.  

(B) Considera-se impontualidade o atraso ou 
adiantamento superior a 10 (dez) minutos, 
no início ou término da jornada de trabalho. 

(C) Considera-se abandono do cargo a ausência 
intencional do funcionário, sem causa 
justificada, por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos. 

(D) Incorrerá na pena de demissão, por falta de 
assiduidade, o funcionário que durante 12 
(doze) meses faltar ao serviço 20 (vinte) dias 
intercaladamente, sem causa justificada. 

(E) Será cassada a disponibilidade do inativo 
que tenha praticado, na atividade, falta 
punível com advertência ou suspensão.  

  
18. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas tendo 
em vista a Lei Municipal nº 884/1969 – 
Estatuto dos Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Betim (MG). 

 
I. Poderá haver a posse mediante 

procuração por instrumento público. 
II. A posse deverá verificar-se no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da publicação 
do decreto de provimento no órgão oficial 
da Prefeitura Municipal de Betim ou, em 
sua falta, por edital afixado nos locais 
costumeiros. 

III. Se a posse não se der dentro do prazo 
previsto, será tornado sem efeito, por 
decreto, o ato de provimento, passando o 
direito à nomeação ao candidato 
imediatamente classificado. 

IV. Somente o Prefeito Municipal é 
competente para dar posse. 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B)  Apenas II e IV. 
(C)  Apenas III e IV. 
(D)  Apenas I, II e III.  
(E) Apenas I, III e IV. 
  
 
 

19. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o Estatuto dos Funcionários da 
Prefeitura Municipal de Betim (MG) - (Lei 
Municipal nº 884/1969). 

(A) Nenhum funcionário será colocado à 
disposição de qualquer órgão da União, do 
Estado, dos Municípios e de suas entidades 
autárquicas ou de economia mista, com 
vencimentos ou vantagens do cargo, salvo 
mediante convênio. 

(B) O funcionário designado para estudo de 
aperfeiçoamento fora do município, com 
ônus para os cofres deste, ficará obrigado a 
prestar serviços, pelo menos, por mais 06 
(seis) meses, devendo assinar termo de 
compromisso. 

(C) No período de estágio probatório, apurar-se-
ão exclusivamente os seguintes requisitos: 
idoneidade moral, disciplina e assiduidade.  

(D) As promoções serão realizadas a cada 02 
(dois) anos, desde que verificada a 
existência de vaga. 

(E) Reintegração é o reingresso no serviço 
público municipal do funcionário 
aposentado, quando insubsistentes os 
motivos da aposentadoria ou quando 
conveniente à administração. 

  
20. Referente ao Estatuto dos Funcionários 

da Prefeitura Municipal de Betim (MG), 
assinale a alternativa correta.  

(A) Adquirirá estabilidade, após 15 (quinze) 
anos de tempo de serviço público prestado 
ao Município, o funcionário nomeado em 
comissão ou função de confiança. 

(B) As férias poderão ser divididas em três 
períodos de 10 (dez) dias, desde que 
solicitadas com antecedência à chefia 
imediata. 

(C) Durante as férias, o funcionário terá direito 
ao vencimento e a todas as vantagens, 
inclusive quanto às gratificações por serviço 
extraordinário. 

(D) É vedada a conversão de férias em dinheiro, 
salvo mediante requerimento apresentado 
com antecedência pelo interessado e 
autorizado expressamente pelo Prefeito 
Municipal. 

(E) Será considerado de efetivo exercício, para 
todos efeitos, o afastamento em virtude de 
luto por falecimento do pai, mãe, cônjuge, 
filho ou irmão, até 08 (oito) dias, a contar do 
falecimento. 
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21. Uma boa administração pública requer 

que o governo crie instituições que irão 
prestar serviços públicos aos cidadãos. 
Qual personalidade jurídica dessas 
instituições diferencia a gestão pública 
da gestão privada? 

(A) Pessoa jurídica cidadã. 
(B) Pessoa jurídica social. 
(C) Pessoa jurídica pública. 
(D) Pessoa jurídica popular. 
(E) Pessoa jurídica particular. 
 
22. É reconhecido que o maior desafio do 

setor público brasileiro é de caráter 
gerencial. Isso se torna claro com o 
Programa de Qualidade no Serviço 
Público. Assinale a alternativa que 
apresenta a tecnologia gerencial que é 
definida como a reestruturação radical 
dos processos. 

(A) Balanced Scorecard. 
(B) Qualidade Total. 
(C) Benchmarking. 
(D) Reengenharia. 
(E) Matriz GUT. 
 
23. A desburocratização administrativa é um 

dos impactos sobre os processos de 
gestão das organizações públicas que 
adotam tecnologias gerenciais. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que 
apresenta o que é evitado quando a 
organização pública analisa e aperfeiçoa 
o processo antes de sua informatização 
ou automação. 

(A) Focar atividades estratégicas. 
(B) Automatizar processos falhos. 
(C) Informatizar acesso aos dados. 
(D) Todas as rotinas operacionais. 
(E) Priorizar tempo processual. 
 
24. A visão sistêmica do modelo de 

excelência em gestão pública é 
constituída por oito dimensões 
integradas e interativas, distribuídas em 
quatro blocos. Assinale a alternativa que 
apresenta as dimensões que dão ao 
órgão ou entidade a capacidade de 
corrigir, melhorar ou inovar suas práticas 
de gestão e, consequentemente, seu 
desempenho.   

(A) Informação e conhecimento. 
(B) Governança, estratégia e planos. 
(C) Sociedade, interesse público e cidadania. 

(D) Pessoas, processos, resultados e controle. 
(E) Planejamento, execução e centro prático de 

ação. 
 
25. A Gestão orientada para resultados é 

considerada uma poderosa ferramenta 
metodológica de monitoramento e 
avaliação das ações dos governos em 
sistemas políticos democráticos que 
propicia, dentre outros benefícios, o 
desenvolvimento de estratégias de 
acompanhamento aos cidadãos. Com 
base no exposto, assinale a alternativa 
que apresenta as dimensões que 
precisam ser respeitadas na avaliação 
dos resultados nas ações de governo. 

(A) Transparência, isonomia e legalidade. 
(B) Unidade, publicidade e solidariedade. 
(C) Centralidade, moralidade e coerência. 
(D) impessoalidade, justiça e agilidade. 
(E) Eficiência, eficácia e efetividade. 
 
26. Assinale a alternativa que apresenta 

alguns dos movimentos pelos quais 
passou o paradigma do cliente na gestão 
pública. 

(A) Neoliberalismo Hayekiano e Thatcherismo. 
(B) Public Service Oriented e Public Choice. 
(C) Managerialism e Nova Ordem Mundial. 
(D) Consumerism e Nova Gestão Pública. 
(E) Rolling Back the State e Whitehall. 
 
27. Assinale a alternativa que apresenta um 

dos papéis estratégicos da gestão de 
recursos humanos no setor público. 

(A) Realinhar os funcionários à estratégia de 
governo, de forma que os esforços sejam 
capazes de gerar resultados concretos para 
o gestor público. 

(B) Alinhar os funcionários à estratégia da 
organização e de governo, de forma que os 
esforços sejam capazes de gerar resultados 
concretos para o cidadão. 

(C) Capacitar os funcionários à estratégia 
política do governo, de forma que os 
esforços sejam capazes de gerar visibilidade 
ao ocupante do cargo eletivo. 

(D) Desenvolver habilidades nos funcionários 
para implementarem estratégias governistas 
atenuantes do confronto político e que 
proporcionem vantagens ao grupo 
dominante. 

(E) Satisfazer as necessidades dos funcionários 
para que a estratégia organizacional de 
governo seja implementada, gerando 
resultados de permanência dos gestores nos 
cargos. 

Conhecimentos Específicos 
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28. Considerando as trajetórias de conceitos 
e práticas relativas ao servidor público, 
assinale a alternativa que apresenta uma 
das características da gestão de pessoas 
no setor público relacionadas com a 
abordagem sistêmica. 

(A) Descentralização que facilita recrutamento, 
seleção e remuneração. 

(B) Políticas e diretrizes do desenvolvimento de 
pessoas.  

(C) Avaliação de desempenho e sistema de 
mérito. 

(D) Departamento pessoal com funções legais. 
(E) Direitos civis e políticos por iniciativa do 

estado. 
 
29. No contexto da tecnologia da informação 

e comunicação e com a necessidade de 
participação das organizações para o 
desenvolvimento da cidadania, surge o 
processo de alfabetização tecnológica e 
acesso aos recursos tecnológicos. Esse 
processo é o conceito de 

(A) inclusão digital. 
(B) governo eletrônico. 
(C) sociedade da informação. 
(D) rede de computadores. 
(E) infoexclusão. 
 
30. Na gestão de redes organizacionais, 

destacam-se pouca hierarquia e grande 
interatividade entre seus atores. Qual é o 
fenômeno essencial de uma rede 
organizacional?  

(A) Conexão. 
(B) Comutividade. 
(C) Colatilhamento. 
(D) Comparboração. 
(E) Coopetição. 
 
31. Um dos conceitos básicos de 

microeconomia do setor público é o 
conceito de bens públicos, que possui 
duas características. Quais são essas 
características? 

(A) Rivais e excludentes. 
(B) Preferências e paridade. 
(C) Transação e distribuição. 
(D) Não disputáveis e não exclusivos. 
(E) Não negociáveis e não intercambiáveis. 
 
32. Assinale a alternativa que apresenta a 

política pública que tem por objetivo 
utilizar a política econômica de forma a 
garantir plenos níveis de emprego e obter 
uma taxa de crescimento econômico 
adequada. 

(A) Política alocativa. 
(B) Política tributária. 
(C) Política distributiva. 
(D) Política comercial. 
(E) Política estabilizadora. 
 
33. Assinale a alternativa que apresenta o 

que abrange o estudo das finanças 
públicas. 

(A) Atender às necessidades humanas, 
racionalizar os recursos, escolher o que 
produzir e quanto produzir. 

(B) Descentralizar a economia de mercado, 
centralizar a economia planificada e interferir 
na economia. 

(C) Obter receita pública, despender despesa 
pública, gerir o orçamento público e criar 
crédito público. 

(D) Monitorar o papel dos preços no processo 
produtivo, na distribuição do produto e na 
repartição do lucro. 

(E) Emitir moeda, vender títulos da dívida 
pública ao setor privado e dar consistência 
às políticas públicas. 

 
34. Assinale a alternativa que apresenta a 

falha de mercado segundo a qual as 
ações de um agente do sistema 
econômico ou indivíduo afetam os 
demais, de forma direta ou indireta.  

(A) As externalidades. 
(B) A falha de competição. 
(C) As falhas de informação. 
(D) Os mercados incompletos. 
(E) A existência de bens públicos. 
 
35. A dívida pública se configura como um 

mecanismo fundamental utilizado pelo 
governo, pois possibilita que os bens 
públicos demandados pela sociedade 
não tenham sua oferta dependente da 
capacidade de arrecadação de tributos. 
Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito de dívida pública. 

(A) É a declaração de insolvência do devedor. 
(B) É o resultado do acúmulo de déficits 

públicos. 
(C) É o montante de evasão fiscal e de elisão 

fiscal. 
(D) É o quanto os gastos públicos superam a 

arrecadação. 
(E) É o valor da diferença entre tributação e 

isenção tributária.  
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36. Em uma situação de déficit, além das 
medidas tradicionais de política fiscal, o 
governo pode financiar seu déficit por 
meio de recursos extrafiscais. Assinale a 
alternativa que apresenta as fontes 
desses recursos. 

(A) Aumento das as alíquotas dos tributos e 
corte de gastos de capital. 

(B) Obtenção de financiamentos não financeiros 
nas várias esferas disponíveis.  

(C) Pagamento postergado de dívidas para 
períodos subsequentes. 

(D) Contratação de financiamentos junto ao 
sistema financeiro internacional. 

(E) Emissão de moeda e venda de títulos da 
dívida pública ao setor privado. 

 
37. Assinale a alternativa que apresenta o 

porquê da política fiscal ser um 
instrumento importante de ação 
econômica que pode ser utilizado para 
modificar o rumo da atividade 
econômica. 

(A) Porque pode interferir com grande rapidez 
no movimento das variáveis 
macroeconômicas essenciais. 

(B) Porque pode analisar mais detalhadamente 
as unidades econômicas principais. 

(C) Porque pode contribuir para a determinação 
das preferências dos consumidores. 

(D) Porque pode avaliar a formação dos preços 
nos mercados de bens e serviços.  

(E) Porque pode intervir em um mercado 
isoladamente quanto à sua estrutura. 

 
38. A principal fonte da receita pública são os 

tributos arrecadados pelas entidades 
federadas. Assinale a alternativa que 
apresenta a classificação de receitas 
públicas, quanto à sua origem, advindas 
da possibilidade do Estado poder retirar 
dos seus subordinados, em função da 
sua figura de autoridade, parcelas da 
riqueza privada para cumprir seus fins 
em vista do bem-estar coletivo.  

(A) Receitas extraordinárias. 
(B) Receitas transferidas. 
(C) Receitas originárias. 
(D) Receitas derivadas. 
(E) Receitas ordinárias. 
 
39. Assinale a alternativa que apresenta o 

fato gerador que indica a arrecadação do 
tributo contribuição de melhoria. 

(A) Serviço prestado pelo setor público. 
(B) Ato ou fato da vida dos particulares. 
(C) Atividade estatal. 

(D) Serviço de saúde. 
(E) Obra pública. 
 
40. Alguns conceitos são importantes de 

serem observados e aplicados na 
formulação da política tributária.  
Assinale a alternativa que apresenta o 
conceito que afirma que os impostos 
devem ocorrer de forma a minimizar os 
possíveis impactos negativos da 
tributação sobre a eficiência econômica. 

(A) Progressividade. 
(B) Regressividade. 
(C) Neutralidade. 
(D) Simplicidade. 
(E) Equidade. 
 
41. O órgão constituído que normalmente 

tem participação no ciclo orçamentário, 
exercendo o controle para fins de 
liberação de verbas, é o 

(A) Supremo Tribunal Federal. 
(B) Poder Executivo. 
(C) Tribunal de Contas. 
(D) Poder Legislativo. 
(E) Senado Federal. 
 
42. Quais projetos de lei, além do plano 

plurianual, deverão ser apreciados pelas 
duas casas do Congresso Nacional? 

(A) Dos créditos adicionais e do orçamento da 
conta da dívida. 

(B) Das diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual da união. 

(C) Das diretrizes orçamentárias, do orçamento 
anual e dos créditos adicionais. 

(D) Do orçamento da união, do orçamento dos 
estados e do orçamento do distrito federal. 

(E) Do orçamento geral da união, do orçamento 
das empresas estatais e do orçamento 
monetário. 

 
43. Existem vários conceitos de orçamento 

base zero que abordam elementos 
comuns entre eles. Assinale a alternativa 
que apresenta, independente do 
conceito, o que é possível realizar com o 
orçamento base zero em uma 
organização. 

(A) Uma consistente argumentação para o 
aumento dos gastos nos departamentos em 
relação ao período anterior. 

(B) Um conjunto de dados fixados em cada 
departamento para o próximo exercício que 
não pode ser alterado. 
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(C) Um ajuste orçamentário em cada 
departamento quando as quantidades 
planejadas de vendas se alteram. 

(D) Uma exploração sistematizada de todos os 
departamentos para encontrar potenciais 
reduções de custos.  

(E) Um quadro alicerçado nas estruturas 
existentes que confere os mesmos gastos 
aos departamentos. 

 
44. A lei de responsabilidade fiscal determina 

que o projeto de lei orçamentária anual 
deverá conter reserva de contingência 
destinada  

(A) a atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

(B) a suprir deficiências decorrentes do 
incumprimento de metas relativas ao ano 
anterior. 

(C) a cobrir déficit originado da evolução 
patrimonial com aplicação de recursos de 
alienação. 

(D) a resguardar a compensação de renúncia de 
receitas ocorridas nos últimos exercícios.  

(E) à constituição de fundos públicos e 
programas estatais de natureza atuarial. 

 
45. Assinale a alternativa que apresenta a 

receita que é composta do somatório das 
receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, 
de serviços, transferências correntes e 
outras receitas correntes, consideradas 
as deduções conforme o ente da União, 
do Estado, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

(A) Receita de fontes diversas. 
(B) Receita corrente líquida. 
(C) Receita não financeira. 
(D) Receita compartilhada. 
(E) Receita líquida real. 
 
46. Assinale a alternativa que apresenta 

algumas das maneiras de se realizar um 
ajuste fiscal com a realização de cortes 
orçamentários em um único ano. 

(A) Reduzir impostos, contratar crédito e 
parcerias. 

(B) Investir em infraestrutura e aumentar 
transferências. 

(C) Superávits primários e agenda política e 
econômica. 

(D) Aumentar impostos, congelar salários e 
inflação. 

(E) Valorizar pessoal e vontade política.  
 

47. Sob quais pontos de vista os déficits 
públicos da previdência social impactam 
as contas públicas? 

(A) Político e corporativo. 
(B) Administrativo e social. 
(C) Financeiro e atuarial. 
(D) Público e privado. 
(E) Prático e legal. 
 
48. Qual é a área de preocupação do 

federalismo fiscal? 
(A) Os produtos tributáveis no país. 
(B) As demandas econômicas do país. 
(C) Os cidadãos arrecadadores no país. 
(D) Os destinos da arrecadação no país. 
(E) As competências tributárias do país. 
 
49. Um sistema tributário existe para 

executar ou assegurar a arrecadação em 
um país. Assinale a alternativa que 
apresenta o nível de rigidez do sistema 
tributário brasileiro. 

(A) Normas bem rígidas. 
(B) Normas nada rígidas. 
(C) Normas levemente rígidas. 
(D) Normas muito pouco rígidas. 
(E) Normas extremamente rígidas. 
 
50. Assinale a alternativa que apresenta o 

objetivo fundamental das finanças 
públicas. 

(A) Análise da dívida pública. 
(B) Estudo da atividade fiscal. 
(C) Avaliação de investimentos públicos. 
(D) Realização de superávit orçamentário. 
(E) Consolidação da gestão administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


