
 

IBADE 

 

 

      PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  

 

 

       AUDITOR  
Código da Prova  

S05 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.” 
(Duke Ellington) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (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 sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá se retirar 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. 

 
Candidato, 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 

 

TEXTO I  

O Galão d’água 

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo 
whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. 
Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na 
frente da minha porta. Disse que durante a madrugada 
eles fariam uma vistoria nos encanamentos de água do 
bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o 
galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro 
de água por algumas horas. Eu disse para ele que não 
precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse 
horário, mas ele respondeu: “Você paga suas contas todos 
os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem 
água nem por um minuto.” E ainda disse: “Se precisar de 
mais, pode pedir.” E assim seguiu a distribuir nas outras 
casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um 
grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram 
novamente, casa por casa, só para agradecer. 

Pois é.  

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, 
responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão 
complicado? A simplicidade da cena: um galão d’água 
deixado de porta em porta para o caso de os moradores 
terem alguma eventual necessidade às duas horas da 
manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim 
direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não 
deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a 
gente cumpre com os compromissos como qualquer 
japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde 
está a contrapartida? Acho que isso explica nossa 
desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já 
não acreditamos que um candidato consiga não se deixar 
corromper pelo poder, que possa governar sem dever 
favores para outros partidos, que solucione as mazelas do 
povo em detrimento das negociatas de gabinete. Política 
passou a ter um sentido desvirtuado. 

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se 
candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a 
missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu 
espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na 
política brasileira. Tem graça. 

Um galão d’água na porta. Um serviço de atendimento ao 
consumidor que funcione de forma fácil.  

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em 
todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. 
Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que 
cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas 
eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em 
vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a 
barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que 
ser, por que não acontece, quem emperra? 

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados 
também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens 
exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando “como 
posso faturar com essa situação?”, não permitimos que o 
Brasil se moralize e avance. 

Galão d’água na porta de casa? Só com um troquinho por 
fora, meu irmão. 

 

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014) 

 

 

Questão 1 

A ideia principal do texto I é: 

 

(A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil. 

(B) a exasperação com a política e o “ jeitinho brasileiro”. 

(C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.  

(D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação. 

(E) a política corrompida no Brasil e no Japão.  

 

Questão 2 

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado 
como: 

 

(A) apólogo. 

(B) notícia. 

(C) editorial. 

(D) crônica.  

(E) conto. 

 

Questão 3 

“(...) o caso de os moradores terem alguma eventual 
necessidade às duas horas da manhã, às três horas da 
manhã.” Assinale a alternativa em que o uso da crase está 
de acordo com as orientações da gramática normativa. 

 

(A) Saímos de lá à uma hora qualquer 

(B) Estávamos frente à frente quando ela entrou 

(C) Tenho dúvidas à respeito da matéria 

(D) Faça exercícios físicos de 1 à 10 

(E) Estudei a matéria da página 12 à 23 

 

Questão 4 

“Altruísmo na política brasileira.” O sinônimo da palavra 
destacada é: 

 

(A) filáucia. 

(B) misantropia. 

(C) avidez. 

(D) longanimidade. 

(E) ganância.  
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Questão 5 

“Disse que durante a madrugada eles fariam uma vistoria 
nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam 
passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma 
conjunção coordenativa: 

 

(A) conclusiva. 

(B) explicativa. 

(C) adversativa. 

(D) aditiva. 

(E) alternativa. 

 

Questão 6 

“Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo 
trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é 
classificado sintaticamente como: 

 

(A) aposto.  

(B) adjunto adnominal.  

(C) adjunto adverbial. 

(D) vocativo. 

(E) complemento nominal.  

 

Questão 7 

TEXTO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao texto II, é correto afirmar que: 

 

(A) não devemos usar o facebook ou o instagram.  

(B) fake news é um jargão da área da saúde.  

(C) o twitter tem divulgado fake news sobre a dengue.  

(D) o verbo é intransitivo.  

(E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta. 

 

Questão 8 

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a 
charge representa: 

 

(A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-
Aegypti.  

(B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.  

(C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.  

(D) o perigo da dengue no próximo verão.  

(E) a falta de acesso à informações atualizadas.  

 

Questão 9 

Analisando a charge, o verbo está conjugado no: 

 

(A) Presente do Indicativo. 

(B) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

(C) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

(D) Presente do Subjuntivo. 

(E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
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Questão 10 

 

TEXTO III 

 

Desenganos da Vida Humana, metaforicamente 
 
É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida. 

 
É planta, que de abril favorecida, 
Por mares de soberba desatada, 
Florida galeota empavesada, 
Sulca ufana, navega destemida. 

 
É nau enfim, que em breve ligeireza 
Com presunção de Fênix generosa, 
Galhardias apresta, alentos preza: 

 
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa 
De que importa, se aguarda sem defesa 
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? 

(Gregório de Matos) 

 

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, 
poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema 
é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema 
é a: 

 

(A) catacrese. 

(B) metonímia. 

(C) metáfora.  

(D) sinestesia.  

(E) hipérbole.  

 

 

RACÍOCINIO LÓGICO 

Questão 11 

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 
alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, 
praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, 
as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que 
apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam 
apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e 
praticam Muay Thai? 

 

(A) 50 

(B) 25 

(C) 35 

(D) 15 

(E) 20 

 

Questão 12 

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de 
Ana”. A negação da proposição composta acima é 
equivalente a: 

 

(A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna. 

(B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana. 

(C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana. 

(D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana. 

(E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de    
Ana. 

 

Questão 13 

A quantidade de números distintos obtidos da permutação 
dos algarismos do número 65957 é: 

 

(A) 30. 

(B) 60. 

(C) 90. 

(D) 120. 

(E) 240. 
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Questão 14 

Considere as premissas a seguir:  

I – Todo quadrado é losango; 

II – Todo losango é paralelogramo; 

III – Todo paralelogramo é quadrilátero; 

IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices. 

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é 
correto afirmar que: 

 

(A) todo losango é quadrado. 

(B) todo paralelogramo é losango. 

(C) todo é paralelogramo é quadrilátero. 

(D) algum quadrilátero possui 5 vértices. 

(E) todo quadrilátero é paralelogramo. 

 

Questão 15 

Observe a sequência lógica abaixo: 

 

1000, 999, 997, 993, 985, 969, ____, 873, 745, 489 
 
O número que completa a sequência, seguindo o mesmo 
padrão lógico é: 

 

(A) 953 

(B) 950 

(C) 952 

(D) 937 

(E) 939 

 

 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Questão 16 

De acordo com a que Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 
art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, 
considera-se informação: 

 

(A) dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

(B) unidade de registro de informações, qualquer que seja 
o suporte ou formato. 

(C) primariedade- qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações. 

(D) qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado 
indivíduo, equipamento ou sistema. 

(E) qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas 
autorizados. 

 

Questão 17 

Preconiza o Art. 4º, da Constituição de 1988, que a 
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais por princípios. Assinale a alternativa que 
corresponde a um desses princípios. 

 

(A) Repúdio ao terrorismo e ao racismo 

(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei 

(C) Ninguém será submetido à tortura nem à tratamento 
desumano ou degradante 

(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato 

(E) Construir uma sociedade livre, justa e solidária 
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Questão 18 

Segundo o Art. 24, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, a informação em poder dos órgãos e entidades 
públicas, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do 
Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta 
ou reservada. Assinale a alternativa que corresponde ao 
prazo máximo de restrição de acesso à informação 
classificada como reservada: 

 

(A) 15 (quinze) anos. 

(B) 5 (cinco) anos. 

(C) 10 (dez) anos. 

(D) 25 (vinte e cinco) anos. 

(E) 30 (trinta) anos. 

 

Questão 19 

De acordo com o Art. 40, da Lei Orgânica do Município de 
Santa Luzia D’Oeste, são de inciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal algumas leis que disponham sobre 
determinados temas/assuntos.  Assinale a alternativa que 
corresponde a um desses temas/assuntos de iniciativa 
exclusiva do Prefeito. 

 

(A) Autorização para abertura de créditos suplementares 
ou especiais, através do aproveitamento total ou 
parcial das consignações orçamentárias da Câmara 

(B) Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de 
créditos, mas não a que conceda auxílios, prêmios ou 
subvenções 

(C) Servidores públicos, seu Regimento Jurídico, 
provimentos de cargos, estabilidades ou 
aposentadorias 

(D) Organização dos serviços administrativos da Câmara, 
criação, transformação ou extinção de cargos 

(E) Organização dos serviços administrativos da Câmara e 
extinção de cargos, empregos, funções e fixação da 
respectiva remuneração 

 

Questão 20 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Luzia 
D’Oeste, Art. 59, compete ao Prefeito, EXCETO:  

 

(A) a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei 
Orgânica. 

(B) representar o Município em Juízo e fora dele. 

(C) permitir ou autorizar a execução de serviços públicos 
por terceiros. 

(D) vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei 
aprovados pela Câmara Municipal. 

(E) impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

O Artigo 229 da Lei 8.112/1990 que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, define o 
direito ao pagamento auxilio-reclusão à família do servidor 
ativo e define alguns valores. Conforme previsto no Artigo 
229 e seus parágrafos sobre o auxílio reclusão, é correto 
afirmar que: 

 

(A) será pago 2/3 da remuneração durante o afastamento, 
em virtude de condenação, por sentença definitiva, a 
pena que determine a perda de cargo. 

(B) o pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia 
imediato àquele em que o servidor for posto em 
liberdade, ainda que condicional. 

(C) será pago metade da remuneração quando afastado 
por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, 
determinada pela autoridade competente, mas não 
enquanto perdurar a prisão. 

(D) no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será 
pago somente em razão do cargo de maior 
remuneração. 

(E) o auxílio será pago no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, por meio de procedimento sumaríssimo. 

 

Questão 22 

Acerca do pagamento de Auxílio-Funeral, previsto no 
Artigo 226 da Lei 8.112, podemos afirmar que: 

 

(A) o auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido 
em atividade ou aposentado referente a um mês da 
remuneração ou provento. 

(B) o auxílio–funeral será pago à família do servidor 
falecido em atividade ou aposentado equivalente a 03 
(três) meses de remuneração ou provento. 

(C) o pagamento será efetuado mensalmente a uma 
pessoa designada pela família. 

(D) o pagamento não será efetuado se o funeral for 
custeado por terceiros. 

(E) o pagamento será efetuado inclusive por morte do 
cônjuge, companheiro ou dependente econômico. 
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Questão 23 

De acordo com o Art 9º da Lei 8.429/92, assinale a 
alternativa correta que corresponda a um dos Atos de 
Improbidade Administrativa que importam 
enriquecimento ilícito. 

 

(A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado 

(B) Realizar operação financeira sem observância das 
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea 

(C) Perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza 

(D) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie 

(E) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público 

 

Questão 24 

Constitui Ato de Improbidade Administrativa aquele que 
atenta contra os princípios da Administração Pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições. Assinale a alternativa, que de acordo com o 
Art 11º da Lei 8.429/92, corresponda a um Ato de 
Improbidade Administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública. 

 

(A) Prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo 

(B) Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e 
aprovação de contas de parcerias  

(C) Acolher propostas mesmo fora do prazo estipulado 

(D) Negar publicidade aos atos oficiais 

(E) Cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade 
previstos na legislação 

 

Questão 25 

Sobre o Planejamento Estratégico, é correto afirmar que: 

 

(A) as ações desenvolvidas no planejamento estratégico 
procuram desenvolver caminhos, mesmo considerados 
inviáveis naquele momento, porém necessários para 
que a empresa alcance seu objetivo. 

(B) o planejamento estratégico precisa responder as 
seguintes perguntas: onde queremos chegar?; o que 
fazer?; como?; quando?; para que?; por que?; por 
quem?; e onde? 

(C) o planejamento estratégico propicia agilidade de 
tomadas de decisões mesmo quando os caminhos a 
seguir não estão alinhados com os objetivos da 
empresa. 

(D) a empresa que faz planejamento estratégico precisa 
focar somente nos seus objetivos não importando o 
que a concorrência está fazendo. 

(E) a planejamento estratégico melhora o relacionamento 
entre os gerentes, os funcionários não têm participação 
efetiva no planejamento uma vez que as funções 
exercidas por eles não afetam o bom desempenho da 
empresa. 

 

Questão 26 

Sabemos que uma organização, seja pública ou privada, 
seja grande ou pequena, necessita compreender seus 
propósitos, objetivos e, a partir disso, estabelecer sua 
missão. Diante do exposto sobre missão, é correto afirmar 
que: 

 

(A) missão pode ser entendida como sendo a finalidade da 
existência de uma organização, aquilo que define o 
significado a essa existência é algo perene e 
sustentável. 

(B) a missão da empresa ou organização pública não deve 
estar necessariamente ligada aos motivos da sua 
criação ou razão social. 

(C) é algo mutável por natureza, de acordo com a 
necessidade da empresa, porém deve ser algo concreto 
e possível de ser alcançado. 

(D) a missão deve ser definida para fomentar as 
necessidades internas da empresa. 

(E) a missão é aquilo que se espera ser em um 
determinado espaço de tempo. 
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Questão 27 

A análise de SWOT ou análise FOFA, em português, é uma 
ferramenta utilizada para análise do ambiente e para 
formulação de estratégias. Diante do exposto sobre SWOT, 
podemos afirmar que: 

 

(A) é uma sigla oriunda do francês que traduzindo para o 
português define o produto a ser ofertado e a missão 
da empresa no mercado. 

(B) o termo visa conhecer os aspectos internos da empresa 
e assim proporcionar respostas aos problemas 
detectados. 

(C) quanto às ameaças e às oportunidades da empresa, os 
pontos fortes estão ligados ao ambiente interno da 
empresa enquanto que os pontos fracos estão ligados 
ao mercado. 

(D) significa público estratégico. É uma palavra em inglês 
muito utilizada nas áreas da comunicação, 
administração e tecnologia. 

(E) a análise define as fraquezas, forças, oportunidades e 
ameaças à empresa. Permite identificar forças e 
fraquezas da empresa, extrapolando oportunidades e 
ameaças externas para a mesma. 

 

Questão 28 

Podemos afirmar que planejamento estratégico é o 
processo administrativo que proporciona sustentação 
metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser 
seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de: 

 

(A) interação com o ambiente, e atuando de forma 
inovadora e diferenciada. 

(B) ser mensurável, que identifique os recursos, as 
atividades ou as mudanças desejadas estabelecidas no 
planejamento. 

(C) ser apropriado, que relacione o problema identificado e 
os efeitos desejáveis estabelecidos no plano. 

(D) ser realista, que ressalta a adequação entre os recursos 
disponíveis e o planejamento a ser implementado. 

(E) ter temporalidade, que especifique onde o 
planejamento deverá ser alcançado. 

 

Questão 29 

Tendo como referência o Art. 74 da Constituição Federal, 
assinale a alternativa correta que corresponda a uma 
finalidade do sistema de controle interno que os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, de forma integrada, 
deverão manter. 

 

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

(B) Representar ao Poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados 

(C) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de 
débito ou multa terão eficácia de título executivo 

(D) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal 

(E) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
se verificada ilegalidade 

 

Questão 30 

Preconiza o Art. 71 da Constituição Federal algumas 
competências do controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional que deverá ser exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União. Assinale a alternativa que, de acordo 
com o referido artigo constitucional, faça referência a uma 
dessas competências. 

 

(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 

(C) Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional 
ou nele permaneçam temporariamente 

(D) Fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União participe, 
de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado 
Constitutivo 

(E) Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as 
propostas de orçamento previstos nesta Constituição 
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Questão 31 

A Lei 5172/66, que institui normas gerais de direito 
tributários aplicáveis à União, Estados e Municípios, prevê 
entre outros o fato gerador e o imposto de competência 
da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e 
sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. 
Assinale a alternativa que corresponde, segundo o Art. 64, 
a uma base de cálculo do referido imposto. 

 

(A) O contribuinte do imposto é o prestador do serviço 

(B) Quando a alíquota é específica, a unidade de medida 
adotada pela Lei Tributária 

(C) Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio 

(D) Quando a alíquota é variável conforme a unidade de 
medida adotada pela Lei Tributária 

(E) a base de cálculo do imposto é o preço do serviço 

 

Questão 32 

Prevê a Lei nº 6.830/1980 que a Dívida Ativa, regularmente 
inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez. A 
competência para processar e julgar a execução da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, 
inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da 
insolvência ou do inventário. Segundo o Art. 6º, a petição 
inicial indicará apenas: 

 

(A) o espólio. 

(B) o pedido. 

(C) o administrador. 

(D) o contador. 

(E) a massa. 

 

Questão 33 

De acordo o Art. 24, da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda 
Pública poderá adjudicar os bens penhorados: 

 

(A) se houver licitante, pelo preço da avaliação. 

(B) não havendo licitantes em igualdade de condições com 
a melhor oferta. 

(C) havendo licitantes, sem preferência, em igualdade de 
condições com a melhor oferta, no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

(D) se houver licitante que comprove não possuir bem 
imóvel. 

(E) antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução 
não for embargada ou se rejeitados os embargos. 

 

Questão 34 

A Lei 5172/66, que institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, prevê 
no Art. 32 que o imposto, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como 
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município. Assinale a alternativa que corresponde a um 
dos impostos de competência dos Municípios.  

 

(A) Imposto aduaneiro de importação 

(B) Sistema de esgotos sanitários 

(C) Imposto sobre limpezas de terrenos 

(D) Imposto sobre circulação de mercadorias 

(E) Imposto sobre produtos industrializados 

 

Questão 35 

Segundo o Art. 46 da Lei 5172/66, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa que 
corresponda a um fato gerador sobre produtos 
industrializados de competência da União. 

 

(A) A sua arrematação, quando apreendido ou 
abandonado e levado a leilão 

(B) O imposto não é seletivo em função da sua 
essencialidade 

(C) O imposto é cumulativo, dispondo a lei de forma que 
o montante devido resulte da diferença a mais em 
determinado exercício 

(D) O saldo verificado em determinado período em favor 
do contribuinte não se transfere para o os períodos 
subsequentes 

(E) Considera-se contribuinte para esse imposto apenas 
pessoa jurídica como estabelecimento importador, 
industrial, comerciante ou arrematante 
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Questão 36 

Segundo o Art. 63, da Lei 5172/66, assinale a alternativa 
que corresponde a um fato gerador do imposto de 
competência da União, sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e 
valores mobiliários. 

 

(A) Quanto à transmissão, a qualquer título, da 
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por 
natureza ou por acessão física, como definidos na lei 
civil 

(B) Aquele que não incide sobre a transmissão aos mesmos 
alienantes, dos bens e direitos adquiridos em 
decorrência da sua desincorporação do patrimônio da 
pessoa jurídica a que foram conferidos 

(C) Quanto às operações relativas a títulos e valores 
mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou 
resgate destes, na forma da lei aplicável 

(D) Aquele da situação do imóvel transmitido, ou sobre 
que versarem os direitos cedidos, mesmo que a 
mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no 
estrangeiro 

(E) A prestação do serviço de transporte, por qualquer via, 
de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo 
quando o trajeto se contenha inteiramente no 
território de um mesmo Município 

 

Questão 37 

De acordo com o Art. 195 da Constituição federal, a 
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da Lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de algumas 
contribuições sociais. Assinale a alternativa que 
corresponda a uma das contribuições sociais que 
financiará a Seguridade Social. 

 

(A) Financiamento de projetos ambientais relacionados 
com a indústria do petróleo e do gás 

(B) O seguro-desemprego que receberá uma contribuição 
adicional da empresa 

(C) A contagem de tempo de contribuição para efeito de 
concessão dos benefícios previdenciários  

(D) Do trabalhador, dos aposentados e dos demais 
segurados da previdência social, podendo ser adotadas 
alíquotas regressivas de acordo com o valor do salário 
de contribuição 

(E) A folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício 

 

Questão 38 

A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, um dos 
objetivos da assistência social previsto no Art. 203, da 
Constituição Federal é qual benefício? 

 

(A) Aposentadoria por invalidez 

(B) Benefício de Renda Vitalícia 

(C) Aposentadoria por tempo de contribuição 

(D) Benefício de Prestação Continuada 

(E) Benefício Eventual 

 

Questão 39 

São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. De acordo com o Art. 41, os créditos 
adicionais classificam-se em suplementares, especiais e 
extraordinários. São créditos suplementares: 

 

(A) os destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica. 

(B) os destinados a despesas urgentes e imprevistas. 

(C) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior. 

(D) os destinados ao reforço de dotação orçamentária. 

(E) resultantes de anulação total de dotações 
orçamentárias. 

 

Questão 40 

Prevê o Art. 33, da Lei 8.112/1990, que  a vacância do 
cargo público decorrerá: 

 

(A) quando satisfeitas as condições do estágio probatório. 

(B) do pedido de dispensa. 

(C) da posse em outro cargo inacumulável. 

(D) quando, tendo tomado posse, o servidor entrar em 
exercício no prazo estabelecido. 

(E) do cargo comissionado. 
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Questão 41 

De acordo com Lei 13.978, que fixa a despesa da União 
para o exercício financeiro de 2020, é correto afirmar que 
compõem o orçamento para 2020: 

 

(A) As despesas de custeio, capital e repasses 
discricionários empenhados e não pagos até 31 de 
dezembro de 2019. 

(B) O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, 
Estados, Municípios e seus fundos, órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta e indireta, 
inclusive a dívida interna, fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 

(C) O Orçamento de Investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detém a maioria do 
capital social com direito a voto. 

(D) A abertura de créditos suplementares para o aumento 
de dotações fixadas, da União, Estados e Municípios 
desde que compatíveis. 

(E) O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal 
direta e indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Privado 

 

Questão 42 

 A auditoria interna governamental é uma atividade 
independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações 
de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações 
públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação 
de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar 
e melhorar a eficácia de quais processos?  

 

(A) De suplementação de despesas relativas a ações em 
execução no exercício de 2020 

(B) De governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos 

(C) Do Poder Executivo para abrir créditos suplementares 
desde que as despesas tenham correspondência 

(D) Do limite que se aplica quando a suplementação correr 
à conta de anulação de dotações de subtítulos  

(E) Do financiamento que será relativo a recursos para 
aumento do patrimônio líquido, operações de crédito 
de curto prazo. 

 

Questão 43 

Prevê o Art. 5
o
, da Lei Complementar nº 101/2000 que o 

projeto de lei orçamentária anual, deve ser elaborado de 
forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com algumas normas 
estabelecidas nessa legislação. Assinale a alternativa 
correta que corresponda a uma dessas normas 
estabelecidas no referido artigo, seus incisos e parágrafos. 

 

(A) Nenhuma das despesas relativas à dívida pública ou 
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão 
da lei orçamentária anual 

(B) É permitido consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada 

(C) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional 

(D) A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada poderá superar a variação do 
índice de preços previsto na LDO 

(E) A lei orçamentária consignará dotação para 
investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual  
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Questão 44 

Prevê o Art 14 da Lei Complementar nº 101/2000 que a 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e algumas condições. 
Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas 
condições. 

 

(A) Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária e de que tais medidas afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei 
de diretrizes orçamentárias 

(B) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado 

(C) Estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado por meio da diminuição de 
receita, proveniente de cálculo da majoração ou 
criação de tributo ou contribuição 

(D) Ao cancelamento de débito cujo montante seja 
superior ao dos respectivos custos de cobrança e o 
disposto neste artigo que se aplica ao cancelamento de 
débito cujo montante seja superior ao dos respectivos 
custos de cobrança 

(E) Não estar acompanhada de medidas de compensação, 
no período mencionado, por meio da diminuição de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição 

 

Questão 45 

Considerando as despesas de pessoal, previstas no Art 18 
da Lei Complementar nº 101/2000, analise as afirmativas e 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-
obra que se referem à substituição de servidores e 
empregados privados serão contabilizados como 
despesas de pessoal 

(B) A despesa parcial com pessoal será apurada somando-
se a realizada no mês em referência com as dos 12 
(doze) meses imediatamente anteriores, adotando-se o 
regime de competência 

(C) A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, a União poderá 
exceder a 50% dos limites estabelecidos em Lei 
Complementar 

(D) A despesa total com pessoal será apurada somando-se 
a realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência 

(E) Na verificação do atendimento dos limites definidos na 
lei, serão computadas despesas de indenização por 
demissão de servidores ou empregados públicos e 
tercerizados 

 

Questão 46 

Preconiza o Art 165 do texto Constitucional que as Leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais.  De acordo com o § 5, do Art 165 compreenderá a 
lei orçamentária anual? 

 

(A) Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os 
prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual 

(B) Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 
da administração direta e indireta bem como condições 
para a instituição e funcionamento de fundos 

(C) Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além 
de procedimentos que serão adotados quando houver 
impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos 
a pagar e limitação das programações de caráter 
obrigatório 

(D) Conter dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares 

(E) O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público 
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Questão 47 

Prevê a Lei nº 4.320/64 que a Lei do Orçamento conterá a 
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. E, integrará a Lei do 
Orçamento? 

 

(A) Créditos suplementares até determinada importância 
obedecidas as disposições legais 

(B) Exercício financeiro, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a insuficiências de 
caixa 

(C) Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação 

(D) Fontes de recursos que o Poder Executivo fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura 

(E) Discriminação da receita e da despesa identificados por 
números de códigos decimal 

 

Questão 48 

Considerando o §2, do Art. 2, da Lei nº 4.320/64 é correto 
afirmar que acompanhará a Lei de Orçamento? 

 

(A) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo 

(B) Todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 
administração centralizada 

(C) Dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal, material, 
serviços de terceiros e transferências 

(D) Cotas de receitas que uma entidade pública deva 
transferir a outra como despesa, do orçamento da 
entidade 

(E) Quadros demonstrativos da receita e planos de 
aplicação dos fundos especiais 

 

Questão 49 

Tendo como referência a Lei nº 4320/64 que institui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, classificam-se como 
Despesas de Custeio? 

 

(A) As dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 
para contribuições e subvenções 

(B) As transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se 
como subvenções sociais 

(C) As dotações para o planejamento e a execução de 
obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas últimas 

(D) As dotações para manutenção de serviços 
anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis 

(E) As dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público ou 
privado devam realizar 

 

Questão 50 

Segundo o Art 24, da Lei 8.112/1990 a readaptação é a 
investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, 
o readaptando será?  

 

(A) Revertido 

(B) Aposentado 

(C) Reintegrado 

(D) Demitido 

(E) Readaptado 

 


