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LEGALLE PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PELOTAS/RS 
CONCURSO PÚBLICO N" 134/2019 concursos 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

1 N!? DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 
Legislação 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total de Questões 40 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a 
sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A. B, C, D, E, sendo apenas 1 
(uma) a resposta correta. 

3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de 
Questões somente após 2 (duas) horas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova. 

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória. 

6. Ao final, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo 
todos assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos 
deverão se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

01 06 11 

02 07 12 

.03 08 13 

04 09 14 

05 10 15 

- (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) -

.1.6 21 26 31 36 

17 22 27 32 37 

18 23 28 33 38 

19 24 29 34 39 

20 25 30 35 40 

~◊ 
LEGALLE 

concursos 
T,:.:o,:k.a: m dw('i1;o,. raeh'Jf!ÓO lil l~ C~cursc,~ 

~r"l~ÍQ~~par<;~t 



LÍNGUA PORTUGUESA 
Para responder às questões de 01 a 09, leia o texto 
abaixo. 

O garçom, o cão e os direitos humanos 

1 A cena inusitada se deu em um restaurante. Eu 
2 acabara de pedir a conta e, enquanto esperava, fazia 
3 anotações em uma caderneta. O garçom, velho 
4 conhecido, me pergunta: 
5 - E aí? Preparando uma. .. 
6 - Não - eu disse, explicando que estava listando 
7 tópicos para um debate sobre direitos humanos para o 
8 qual fora convidado. 
9 - Direitos humanos? Sou contra! - exclamou o 
1 O garçom, com o cenho franzido. 
11 Eu levei um susto. Perguntei a ele como alguém 
12 pode ser contra os direitos humanos. E só então percebi 
13 o tamanho do __ _ 
14 - Esse pessoal dos direitos humanos vive 
15 defendendo os bandidos sem se importar com as 
16 pessoas de bem! 
17 A reação amarga e ___ do garçom, sujeito boa-
18 praça e brincalhão, é a prova de um tipo de corrupção que 
19 se tornou praga no Brasil: a da linguagem. A expressão 
20 "direitos humanos" foi destituída de seu sentido original 
21 para virar um aparato, um grupo, uma instituição - uma 
22 "coisa" talvez seja a palavra mais adequada - que existe 
23 "para ir lá e defender os bandidos". 
24 É essa linguagem corrompida que fabrica clichês, 
25 reforça o senso comum e produz variações como "direitos 
26 humanos só para os humanos direitos", "onde estavam 
27 os direitos humanos quando aquele pai de família foi 
28 morto?", "os direitos humanos não apareceram pra 
29 defender aquela moça que foi estuprada", etc, etc, etc ... 
30 A prosperidade dessa, digamos, interpretação do 
31 significado da expressão direitos humanos é 
32 especialmente dura para um repórter que entende o 
33 jornalismo não apenas como um conjunto de técnicas que 
34 permitem a mediação entre os fatos e os leitores, 
35 telespectadores ou ouvintes. Jornalismo é, sobretudo, 
36 uma forma específica de conhecimento. Ou seja, é no 
37 campo do conhecimento que estamos perdendo a 
38 batalha da linguagem para as formulações tacanhas do 
39 atraso. Inevitável o sentimento de derrota. Onde estamos 
40 falhando? O que fazer para proteger a integridade da 
41 linguagem? 
42 Conhecer o mundo é se apropriar de um conjunto de 
43 conceitos que foram produzidos pela experiência humana 
44 através dos tempos. Esses conceitos são expressos pela 
45 linguagem. A apropriação das palavras e de seus 
46 significados denota justamente a apropriação do mundo 
47 concreto. Então, zelar pela inteireza da linguagem, do 
48 significado das palavras, é zelar pelo conhecimento 
49 acumulado pela humanidade, patrimônio simbólico de 
50 todos nós e, __ , uma vitória da civilização sobre a 
51 barbárie. Eu trabalho com linguagem. Defendê-la contra 
52 sua distorção, portanto, é também uma tarefa minha 
53 como jornalista. 

54 Imbuído dessa missão, e ciente de que precisava de 
55 mais e melhores argumentos para convencer meu amigo 
56 garçom de que ele estava sendo enganado pela corrupção 
57 da linguagem, peguei meu celular, dei uma busca no 
58 Google até achar uma conhecida charge do cartunista 
59 André Dahmer. Chamei meu camarada e mostrei o 
60 desenho: era um cachorrinho falando para outro 
61 simplesmente o seguinte: "sou contra os direitos dos 
62 animais!". 
63 - Que Cusco burro! - divertiu-se o garçom, de supetão, 
64 para depois cair em si e coçar a careca. 
65 Paguei a conta e fui embora feliz de ter ao menos lhe 
66 deixado uma pulga atrás da orelha. 

Autor: Marcelo Canelas (adaptado). 

Questão 01. Sobre o texto, analise as assertivas. 

1. Segundo o autor, falar em direitos humanos no Brasil 
é defender a corrupção. 

li. O texto em questão pertence ao gênero notícia e 
predomina a linguagem formal. 

Ili. O vocábulo inteireza (1.47) poderia ser substituído pelo 
vocábulo plenitude, sem alterar o sentido expresso no 
texto. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas li. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e li. 
(E) Apenas li e Ili. 

Questão 02. Considerando a norma culta da língua 
portuguesa, as lacunas das linhas 13, 17 e 50 devem ser, 
respectivamente, preenchidas por: 

(A) malentendido; mal-humorada; sobretudo. 
(B) mal-entendido; mal-humorada; sobretudo. 
(C) malentendido; mau-humorada; sobre tudo. 
(D) mal-entendido; mal-humorada; sobre-tudo. 
(E) malentendido; mau-humorada; sobretudo. 

Questão 03. Em A cena inusitada se deu em um restau
rante (/. 1), o termo sublinhado é classificado, gramatical
mente, como: 

(A) Adjetivo. 
(B) Advérbio. 
(C) Conjunção. 
(D) Interjeição. 
(E) Substantivo. 

Questão 04. Se o vocábulo fabrica (/. 24) fosse acentuado 
na primeira sílaba, a qual classe gramatical ele pertenceria? 

(A) Pronome. 
(B) Verbo. 
(C) Substantivo. 
(D) Adjetivo. 
(E) Preposição. 
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Questão 05. A palavra acentuada pela mesma razão de 
barbárie (1.51) é: 

(A) Através. 
(B) Alguém. 
(C) Clichê. 
(D) Simbólico. 
(E) Tênue. 

Questão 06. Em Eu levei um susto(/. 11), o termo sublinha
do exerce a função sintática de: 

(A) Adjunto adnominal. 
(B) Complemento nominal. 
(C) Predicativo do sujeito. 
(D) Objeto direto. 
(E) Objeto indireto. 

Questão 07. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
tempo e modo do verbo precisava (/. 54). 

(A) Presente do indicativo. 
(B) Presente do subjuntivo. 
(C) Pretérito perfeito do indicativo. 
(D) Pretérito imperfeito do indicativo. 
(E) Futuro do presente do subjuntivo. 

Questão 08. Na oração Defendê-la contra sua distorção, 
portanto, é também uma tarefa minha como jornalista 
(/.51-53), o termo sublinhado é classificado como: 

(A) Conjunção coordenada alternativa. 
(B) Conjunção coordenada conclusiva. 
(C) Conjunção subordinada causal. 
(D) Conjunção subordinada consecutiva. 
(E) Conjunção subordinada comparativa. 

Questão 09. A palavra boa-praça (/. 17-18) é formada por: 

(A) Prefixação. 
(B) Sufixação. 
(C) Parassíntese. 
(D) Aglutinação. 
(E) Justaposição. 

Questão 1 O. Assinale a alternativa que apresenta uma 
frase na voz passiva analítica. 

(A) O garçom é contra o debate sobre os direitos humanos. 
(B) O debate sobre os direitos humanos foi realizado por 

mim. 
(C) Realizou-se a discussão sobre a redação do ENEM. 
(D) Os candidatos cumprimentaram-se. 
(E) Os candidatos chegaram no horário previsto. 

LEGISLAÇÃO 
As questões de 11 a 15 se referem à Lei Orgânica da 
Prefeitura Municipal de Pelotas/RS. 

Questão 11. A alienação de bens públicos municipais, su
bordinada à existência de relevante interesse público 
devidamente justificado, será sempre precedida de avalia
ção. Nesse sentido, ao se tratar de bens móveis, depen
derá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 1. 
Doação, permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; li. Permuta; Ili. Ações não vendidas em bolsa. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) 1, li e Ili. 
(B) Apenas I e li. 
(C) Apenas li e Ili. 
(D) Apenas 1. 
(E) Apenas Ili. 

Questão 12. Acerca dos servidores públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) É vedada aos servidores públicos municipais remu
neração superior a do Prefeito Municipal. 

(B) É obrigatória a fixação de quadro de lotação numérica 
de cargos, empregos ou funções, sem o que não será 
permitida a nomeação ou contratação de servidores. 

(C) O servidor público municipal será aposentado de 
acordo com o que dispõe a Constituição Federal e/ou 
com o disposto em lei. 

(D) Ficam estendidos aos servidores públicos munici
pais, quando adotantes, os mesmos benefícios con
cedidos ao pai e à mãe biológicos, na forma da lei. 

(E) É garantido aos servidores públicos municipais o di
reito de participar das assembleias convocadas pelo 
Sindicato dos Municipários de Pelotas, havendo, 
desse modo, prejuízo para sua situação funcional e 
remuneratória. 

Questão 13. Decorridos __ da data em que tiver sido 
protocolado junto à Prefeitura Municipal o requerimento 
de aposentadoria, o servidor público será considerado em 
licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se, 
antes, tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) 1 O dias. 
(B) 15 dias. 
(C) 20 dias. 
(D) 30 dias. 
(E) 60 dias. 

Questão 14. A soberania popular será exercida nos ter
mos da Constituição Federal, pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto com igual valor para todos e nos 
termos da lei, mediante: 1. Plebiscito; li. Referendo; Ili. 
Associação; IV. Iniciativa popular de Projetos de Lei; V. 
Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 

Questão 15. A Prefeitura e a Câmara fornecerão ao inte
ressado, no prazo de __ , prorrogáveis por mais __ , 
certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de 
responsabilidade daquele que negar ou retardar a sua 
expedição. 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) 7 dias; 1 O. 
(B) 10 dias; 15. 
(C) 15 dias; 15. 
(D) 15 dias; 1 O. 
(E) 30 dias; 5. 

As questões de 16 a 20 se referem ao Regime Jurídico 
dos Funcionários Públicos de Pelotas/RS. 

Questão 16. É o reingresso no serviço público de funcio
nário demitido ou exonerado ilegalmente, com ressarci
mento dos prejuízos decorrentes do afastamento: 

(A) Promoção. 
(B) Acesso. 
(C) Aproveitamento. 
(D) Reversão. 
(E) Reintegração. 
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Questão 17. O decreto de provimento deverá conter, sob I CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS J 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der 1~A_s_q_u-es_t_õ_e_s-
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posse, as seguintes indicações, EXCETO: nistrativo, de Maria Zanella Di Pietro. 

(A) A comprovação das qualificações do candidato. 
(B) A denominação do cargo vago e demais elementos 

de identificação, o motivo da vacância, e o nome do 
ex-ocupante, ocorrendo a hipótese em que estes 
últimos elementos possam ser atendidos. 

(C) O caráter da investidura. 
(D) O fundamento legal, bem como a indicação do 

padrão de vencimento do cargo. 
(E) A indicação de que o exercício do cargo se fará 

cumulativamente com outro cargo municipal, quando 
for o caso. 

Questão 18. Acerca do concurso público, assinale a alter
nativa INCORRETA. 

(A) A primeira investidura em cargo de provimento efeti
vo efetuar-se-á mediante concurso público de provas 
escritas, podendo ser utilizadas também provas 
práticas ou prático-orais. 

(B) No concurso para provimento dos cargos em geral, 
poderá ser realizada prova de títulos, sendo esta 
obrigatória no caso de provimento de cargo de nível 
fundamental. 

(C) Será considerado, para efeito de título, o tempo de 
serviço público municipal e de exercício da função do 
candidato, conforme determinar o edital do concurso. 

(D) A aprovação em concurso não gera direito à nomea
ção, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de 
classificação dos candidatos habilitados. 

(E) Terá preferência para nomeação, em caso de 
empate na classificação, o candidato já pertencente 
ao serviço público municipal e, havendo mais de um 
candidato com este requisito, o mais antigo. 

Questão 19. Somente poderá ser empossado em cargo 
público quem, além de outras prescrições legais, atender 
aos seguintes requisitos: 1. Ter idade compreendida entre 
18 anos completos e 55 anos incompletos, na data de rea
lização do concurso, ressalvadas as disposições legais; li. 
Ser julgado apto em exame de sanidade física e mental; 
Ili. Ter compatibilidade político-partidária com a gestão da 
Prefeitura Municipal. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas li. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e li. 
(E) 1, li e Ili. 

Questão 20. A licença por motivo de doença em pessoa 
da família será concedida com vencimento integral 
durante os 2 primeiros meses e com os seguintes 
descontos, quando ultrapassar esse limite: 1. 30%, de 2 
até 6 meses; li. 50%, de 6 até 12 meses; Ili. Sem 
vencimento, de 12 até 36 meses. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li. 

Questão 21. A objetividade no atendimento do interesse 
público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades, refere-se ao princípio da: 

(A) Legalidade. 
(B) Autotutela. 
(C) Especialidade. 
(D) Presunção de legitimidade ou de veracidade. 
(E) Impessoalidade. 

Questão 22. São características dos contratos adminis
trativos, EXCETO: 

(A) Natureza intuitu personae. 
(B) Imutabilidade. 
(C) Presença da Administração Pública como Poder Público. 
(D) Finalidade pública. 
(E) Obediência à forma prescrita em lei. 

Questão 23. De acordo com Osni Ribeiro, à obra 
Contabilidade Geral Fácil, é um relatório contábil que 
tem por fim evidenciar as transações ocorridas em um 
determinado período e que provocaram modificações no 
saldo de caixa e equivalentes de caixa: 

(A) Balanço patrimonial. 
(B) Balanço financeiro. 
(C) Demonstração dos fluxos de caixa. 
(D) Balanço orçamentário. 
(E) Lei de diretrizes orçamentárias. 

As questões 24 e 25 se referem ao Código Penal. 

Questão 24. Patrocinar, direta ou indiretamente, interes
se privado perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário, caracteriza: 

(A) Advocacia administrativa. 
(B) Falsidade ideológica. 
(C) Facilitação de contrabando ou descaminho. 
(D) Prevaricação. 
(E) Condescendência criminosa. 

Questão 25. São crimes contra a administração pública, 
EXCETO: 

(A) Peculato. 
(8) Violação do sigilo de proposta de concorrência. 
(C) Peculato culposo. 
(D) Abandono de função. 
(E) Violação de direito autoral. 

As questões 26 e 27 se referem à Lei nº 8.666/93, Lei 
de Licitações. 

Questão 26. Acerca dos termos referidos na lei e de seus 
conceitos, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Alienação: toda transferência de domínio de bens a 
terceiros. 

(B) Compra: toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

(C) Execução direta: a que não é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração. 

(D) Seguro-Garantia: o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos. 

(E) Execução indireta: a que o órgão ou entidade 
contrata com terceiros por meio de determinados 
regimes. 
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Questão 27. É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto: 

(A) Concurso. 
(B) Convite. 
(C) Tomada de preços. 
(D) Concorrência. 
(E) Leilão. 

As questões 28 e 29 se referem ao Manual de Direito 
Administrativo, de Alexandre Mazza. 

Questão 28. São pessoas jurídicas de direito público 
interno, instituídas por lei específica mediante a afetação 
de um acervo patrimonial do Estado a uma dada 
finalidade pública: 

(A) Autarquias. 
(B) Agências Reguladoras. 
(C) Poder Legislativo. 
(D) Poder Executivo. 
(E) Fundações Públicas. 

Questão 29. São atos administrativos normativos: 1. Ins
truções normativas; li. Decretos e regulamentos; Ili. Ates
tados. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) 1, li, Ili. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e li. 
(E) Apenas li e Ili. 

As questões 30 e 31 se referem ao texto Direito Admi
nistrativo Descomplicado, de Marcelo Alexandrino. 

Questão 30. É o controle exercido por um Poder sobre os 
atos administrativos praticados por outro Poder: 

(A) Controle interno. 
(B) Controle popular. 
(C) Controle externo. 
(D) Controle primário. 
(E) Controle secundário. 

Questão 31. Quanto à destinação, os bens públicos 
classificam-se em: 1. Bens de uso comum do povo; li. 
Bens de uso semanal; Ili. Bens de uso especial. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) 1, li, Ili. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li e Ili. 

As questões de 32 a 34 se referem à Constituição 
Federal. 

Questão 32. A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes princí
pios, EXCETO: 

(A) Solução pacífica dos conflitos. 
(B) Não-intervenção. 
(C) Independência nacional. 
(D) Construção de uma sociedade livre, justa e solitária. 
(E) Autodeterminação dos povos. 

Questão 33. São condições de elegibilidade, na forma da 
lei: 1. A nacionalidade brasileira; li. O pleno exercício dos 
direitos políticos; Ili. O alistamento eleitoral; IV. O domicí
lio eleitoral na circunscrição; V. A filiação partidária. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(8) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 

Questão 34. Compete aos Municípios, dentre outras 
atribuições, legislar sobre assuntos de interesse nacional 
(1ª parte), suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber (2ª parte) e organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) Somente a 1 ª parte. 
(B) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(C) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 3ª parte. 
(E) Somente a 1ª e a 3ª partes. 

Questão 35. Com base na Lei nº 12.527/11, Lei de 
Acesso à Informação, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Primariedade é a qualidade da informação coletada 
na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações. 

(8) Autenticidade é a qualidade da informação que pode 
ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados. 

(C) Integridade é a qualidade da informação não 
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino. 

(D) Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável. 

(E) Documento é a unidade de registro de informações, 
qualquer que seja o suporte ou formato. 

As questões 36 e 37 se referem ao Manual de Redação 
da Presidência da República. 

Questão 36. São atributos da redação oficial, EXCETO: 

(A) Clareza e precisão. 
(B) Imprecisão e redundância. 
(C) Formalidade e padronização. 
(D) Impessoalidade. 
(E) Uso da norma padrão da língua portuguesa. 

Questão 37. Artigo é a unidade básica para apresenta
ção, divisão ou agrupamento de assuntos em um texto 
normativo (1ª parte). O parágrafo constitui, na técnica 
legislativa, a imediata divisão de um artigo (2ª parte). Os 
incisos são utilizados como elementos discriminativos de 
artigo ou parágrafo se o assunto nele tratado não puder 
ser condensado no próprio artigo ou não se mostrar 
adequado a constituir parágrafo (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) Somente a 1 ª parte. 
(B) A 1 ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(C) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 3ª parte. 
(E) Somente a 1 ª e a 3ª partes. 
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Questão 38. De acordo com a Lei de Improbidade Admi
nistrativa, são atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário: 1. Negar publicidade aos atos 
oficiais; li. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício; Ili. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta 
ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) 1, li, Ili. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li e Ili. 

Questão 39. De acordo com a Lei Complementar nº 
101/2000 e a Lei nº 4.320/1964, julgue V, se for verda
deira, ou F, se for falsa, cada uma das assertivas abaixo. 

) Receita corrente líquida é o somatório das receitas 
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes 
e outras receitas também correntes. 

) Classificam-se como despesas de custeio as dedu
ções para manutenção de serviços posteriormente 
criados. 

( ) A despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: despesas correntes e de capital. 

Preenche, CORRETAMENTE, os parênteses, de cima 
para baixo, a sequência: 

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

Questão 40. Com base no Dicionário Brasileiro de Termi
nologia Arquivística, julgue V, se for verdadeira, ou F, se 
for falsa, cada uma das assertivas abaixo. 

( ) Cópia autenticada: cópia exata que, conferida à vista 
do original por autoridade competente, possui fé 
pública. 

) Documento sigiloso: documento que pela natureza de 
seu conteúdo sofre restrição de acesso. 

) Assinatura digital: assinatura em meio eletrônico, que 
permite aferir a origem e a integridade do documento. 

Preenche, CORRETAMENTE, os parênteses, de cima 
para baixo, a sequência: 

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