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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 
 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 
personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual 
ao CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 50(cinquenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 50. 
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 
 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 
uma alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 04(quatro) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 
 
 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 

NOME: 
 

CARGO: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto 1 – Questões de 1 a 5 
 

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-
PB), por meio da Operação Lei Seca notificou 57 
motoristas por dirigir sob efeito de álcool, durante o 
Carnaval de 2020. Os números foram divulgados nesta 
quarta-feira (dia 26) pela Coordenação de Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito do órgão. 
 

Durante o período, foram realizados 798 testes de 
bafômetro, o que resultou na apreensão de 52 carteiras de 
habilitação (CNHs) e na remoção de 13 veículos aos 
pátios do órgão. A operação ainda autuou 80 condutores 
em flagrante, pela prática de outras infrações ao Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
 

As ações da Operação Lei Seca foram 
intensificadas desde a segunda quinzena de dezembro até 
fevereiro de 2020, quando ocorre a estação mais quente 
do ano, o verão. A época coincidiu com as férias 
escolares e o carnaval, quando é registrado um aumento 
significativo de veículos circulando em todo o Estado, 
sobretudo nos municípios litorâneos.   
 

Efetivo - Quarenta e cinco homens foram 
responsáveis pelas ações. Esse efetivo foi composto por 3 
equipes, cada uma com 12 agentes de trânsito e 3 
policiais militares, que atuaram nas fiscalizações de 
trânsito com o auxílio dos seguintes equipamentos: 14 
etilômetros (bafômetros), 50 talonários eletrônicos, 2 
redutores de velocidade móveis, 2 camas de faquir, 20 
cones de sinalização e 2 barreiras de sinalização retrátil. 
Nas ações foram empregadas 9 viaturas, entre elas 2 
reboques. 
 

Segundo o major Edmilson Castro, coordenador 
da Lei Seca no Estado, as fiscalizações tiveram o objetivo 
de coibir os abusos praticados por muitos condutores que 
ainda insistem em desobedecer às leis de trânsito, 
principalmente ao que se refere às infrações relacionadas 
à embriaguez ao volante. “Com as ações da Operação Lei 
Seca durante o Carnaval, certamente muitos acidentes 
foram evitados e muitas vidas foram preservadas no 
trânsito do nosso Estado”, afirmou major Castro. 
 

Fonte:http://detran.pb.gov.br 
 
1. O gênero textual a que pertence o texto acima é: 

 
A. Conto  

B. Crônica 
C. Entrevista 
D. Podcast 
E. Notícia 

 
2. Assinale a alternativa que responde sobre a temática 

central do texto: 
 

A. Os eventos carnavalescos na Paraíba. 
B. A apreensão de 52 carteiras de habilitação. 
C. O efetivo de homens da Operação. 
D. Os acidentes evitados no Carnaval de 2020. 
E. Os dados sobre a Operação Lei Seca no carnaval de 

2020. 
 

3. De acordo com o texto, são resultados da Operação 
Lei Seca:  

 
A. A autuação de 80 condutores e remoção de 13 

veículos. 
B. A organização de um efetivo de 45 homens. 
C. Notificação de 53 motoristas. 
D. A convocação de 12 agentes de trânsito e 3 policiais 

militares 
E. “20 cones de sinalização e 2 barreiras de sinalização 

retrátil”. 
 

4. A “Operação Lei Seca notificou 57 motoristas por 
dirigir sob efeito de álcool, durante o Carnaval de 
2020”. As palavras destacadas podem ser substituídas 
RESPECTIVAMENTE por: 

 
A. Comunicou e em cima de. 
B. Deu a conhecer e debaixo de. 
C. Reclamou e ao lado de. 
D. Reprovou e sobre. 
E. Denunciou e contra. 

 
5. Leia o seguinte fragmento do texto: “(...) as 

fiscalizações tiveram o objetivo de coibir os abusos 
praticados por muitos condutores que ainda insistem 
em desobedecer às leis de trânsito(...)”.   

     As palavras destacadas são essenciais para estabelecer 
relações de sentido. A ausência delas ocasionaria: 

 
A. Um problema de coesão textual. 
B. O uso da norma culta da língua. 
C. Um desvio fonético. 
D. Uma supressão de termos desnecessários. 
E. O uso de uma figura de linguagem. 
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Texto 2 – Questões de 6 a 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.infraestrutura.gov.br 
 
6. O texto acima fez parte da Campanha Nacional de 

Trânsito 2019 do Ministério da Infraestrutura do 
governo federal. Sobre os aspectos verbais do texto, 
pode-se afirmar que todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO: 

 
A.  A palavra sentido foi empregada intencionalmente 

para significar tanto razão de existir como direção. 
B. “No trânsito” é uma expressão que designa lugar. 
C. A flexão verbal “Dê” está no imperativo, modo verbal 

utilizado com o objetivo de convencer. 
D. A vírgula usada depois da expressão No trânsito 

indica a ocorrência de uma oração coordenada 
assindética. 

E. Em “À vida” a crase ocorre porque existe a 
preposição A que rege a palavra sentido e o artigo A 
que antecede o substantivo vida. 

 
7. Em: “Para quem bebe e dirige, toda cerveja pode 

virar saideira” tem-se: 
 

A. Um período composto por coordenação e por 
subordinação. 

B. Um período composto por subordinação. 
C. Umperíodo composto por coordenação. 
D. Um período composto por orações principais. 
E. Um período composto por orações, cujas funções 

equivalem ao valor de um adjetivo. 
 
8. A expressão “A saideira” recupera o discurso 

geralmente usado nas rodas de bebedeiras. No sentido 
que é empregado - intencionalmente no texto -  essa 
expressão significa: 

 
A. A última cerveja antes de encerrar um encontro. 
B. A última cerveja da vida. 
C. A quantidade de cervejas consumidas em um encontro 

de amigos. 
D. Toda cerveja pode ser a saideira, porque significa 

beber todas elas e uma a mais. 
E. Um tipo de cerveja sem álcool comercializada para 

quem precisa dirigir. 

9. Sobre o uso do pronome Quem no texto, é 
CORRETO afirmar: 

 
A. Refere-se somente a objetos personificados. 
B. Não  se flexiona e pode se referir  tanto ao singular 

quanto ao  plural. 
C. No contexto empregado, é um pronome interrogativo. 
D. Funciona como objeto direto dos verbos beber e 

dirigir. 
E. É um pronome demonstrativo usado no sentido de 

indicar a pessoa com quem se fala. 
 
10. Quanto à regência verbal, os verbos beber e dirigir no 

contexto em que foram usados. 
 

A. Necessitam de complemento e são intransitivos. 
B. Necessitam de complemento e são transitivos diretos. 
C. Não necessitam de complemento, portanto são 

intransitivos. 
D. Necessitam de complemento e são transitivos 

indiretos. 
E. Ambos os verbos são transitivos diretos e indiretos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Sobre a Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo 

que é um dos mais belos monumentos históricos do 
Estado da Paraíba, analise os itens abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Erguida no final do século XVI, mais precisamente em 

1598, na praia de Ponta de Campina, em Cabedelo e 
Tombadas desde 1938 pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 
arquitetura em estilo barroco, foi construída no contexto 
do processo de conquista do território e 
de catequização dos indígenas na Paraíba. 

B. É um dos mais belos monumentos históricos do Estado 
da Paraíba, e está localizada à margem direita da barra 
do rio Paraíba do Norte, ao lado do Porto de Cabedelo, 
no litoral do Estado da Paraíba. 

C. Composta por um conjunto arquitetônico com 20 
compartimentos, dentre eles, a capela dedicada à Santa 
Catarina de Alexandria, a casa da pólvora, a casa do 
capitão-mor, 2 prisões, 8 alojamentos de soldados, 4 
alojamentos de oficiais, além de um paiol, um poço de 
água doce e dois túneis.  

D. Representa um testemunho vivo das lutas contra 
os invasores franceses e holandeses da Região 
Nordeste à época do Brasil Colônia. A sua primitiva e 
robusta estrutura foi construída estrategicamente com a 
função de defender a barra do rio Paraíba do Norte e a 
povoação de Filipéia de Nossa Senhora das 
Neves (atual João Pessoa), na Capitania da Paraíba. 

E. É cercada de lendas e crendices populares. Seus 
frequentadores mais antigos e os moradores de seu 
entorno garantem que o monumento é palco de muitos 
fenômenos, que contam estórias de natureza 
sobrenatural. Aparições famosas como a da Mulher de 
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Branco, do Capitão Mor, da Serpente Gigante, dentre 
outras. 

 
12. Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

-  do Município de Cabedelo, analise o texto abaixo, 
complete as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
“O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - 
Cabedelo é _______, em 2010, o que situa esse 
município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 
(IDHM entre 0,700 e 0,799) e em no__________ no 
ranking dos municípios Paraibanos.  A dimensão que 
mais contribui para o IDHM do município é 
Longevidade, com índice de 0,822, seguida de Renda, 
com índice de 0,782, e de Educação, com índice de 
0,651. 

 
A. 0,738 – 1º lugar. 
B. 0,758 – 2º lugar. 
C. 0,768 – 2º lugar. 
D. 0,778 – 2º lugar. 
E. 0,748 – 1º lugar. 
 
13. Por ser a região mais desenvolvida, é a mais 

representativa no PIB brasileiro, correspondendo a 
55,2% do PIB nacional. Destacam-se o 
setor industrial, financeiro e comercial. As indústrias 
automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas 
apresentam-se em grande quantidade. 

 
A Região a que se refere o texto é: 
 
A. Norte. 
B. Nordeste. 
C. Sul. 
D. Sudeste. 
E. Centro-Oeste. 
 
14. É uma zona úmida, definida como “ecossistema 

costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 
marinho, característico de regiões tropicais e 
subtropicais, sujeito ao regime das marés”. 

 
O Conceito acima é: 
 

A. Pantanal. 
B. Mangue. 
C. Cerrado. 
D. Caatinga. 
E. Mata Atlântica. 
 
15. “O fenômeno da bossa nova teve repercussão 

mundial, e uma música específica foi o principal motivo 
para isso”. Estamos falando de “Garota de Ipanema” 
(ou “The Girl From Ipanema“, como ficou conhecida 
internacionalmente). Na cerimônia do Grammy de 
1965, ___________________ ao interpretar a canção, 

ficou conhecida como a primeira artista mulher a 
conquistar a estatueta de “Gravação do Ano”. 

 
Completa a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Astrud Gilberto. 
B. Connie Francis. 
C. Carol Connors. 
D. Whitney Houston. 
E. Aretha Franklin.  
 

INFORMÁTICA 
 
16. Para armazenar dados e executar programas, os 

computadores dispõem de um recurso fundamental: a 
memória. Sobre os diferentes tipos de memórias, 
analise as sentenças a seguir: 

 
I. HD e SSD são memórias primárias e RAM é um 

tipo de memória secundária. 
II. Memórias ROM ( ReadOnlyMemory) têm seu 

conteúdo escrito na fábrica, e não é possível 
alterar este conteúdo. 

III. IMemória CACHE é dividida em níveis e é 
sempre mais veloz do que a memória RAM. 

IV. HDs são memórias voláteis mas SSDs são 
memórias não voláteis. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A. I, II e III. 
B. II e III. 
C. II. 
D. II, III e IV. 
E. III. 
 
17. A maioria dos navegadores de Internet disponibiliza 

uma opção de navegação privativa/anônima.  
 

Sobre este tipo de navegação, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A. O navegador não salvará o histórico de navegação, 

cookies, dados de sites, e informações fornecidas em 
formulários. 

B. É possível que a atividade do usuário esteja visível 
para os websites visitados e provedor de acesso à 
Internet. 

C. Serviços da Web não são capazes de identificar o 
endereço IP do usuário. 

D. Navegação privativa não protege o usuário de 
programas espiões como Keylogger. 

E. Downloads efetuados nesse tipo de navegação ainda 
salvam arquivos no computador mas nenhum registro 
aparece no histórico de downloads. 

 
18. Na utilização do Sistema Operacional Windows é 

possível que algum processo passe a consumir 
recursos de forma exagerada, seja intencionalmente 
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ou não. Esta situação pode causar lentidão no 
processamento das demais aplicações. Uma forma de 
identificar esse problema é observar o consumo de 
CPU, Memória, Disco e Rede, dos processos, e 
procurar alguma anomalia.  
O atalho que abre o Gerenciador de Tarefas no 
Windows 10 é: 
 

A. CTRL+ DEL 
B. CTRL + ESC 
C. ALT + ESC 
D. CTRL + SHIFT + ESC 
E. CTRL + ALT + ESC 
 
19. Sobre a utilização do mouse no programa Word, do 

pacote Office 2010, analise as seguintes afirmações. 
 

I. O botão direito do mouse serve para selecionar 
alguma funcionalidade. 

II. O botão esquerdo do mouse serve para acionar 
menu rápido. 

III. Um clique com o botão esquerdo do mouse no 
texto posiciona o cursor. 

IV. Dois cliques com o botão esquerdo em uma 
palavra seleciona a palavra. 

V. Três cliques com o botão esquerdo em uma 
palavra seleciona o parágrafo que contém a 
palavra. 

VI. Quatro cliques com o botão esquerdo em uma 
palavra seleciona o texto da página que contém a 
palavra. 

 
Estão CORRETAS: 
 

A. I e II. 
B. III e IV. 
C. III, IV e V. 
D. III, IV, V e VI. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 

 
20. Backups são cópias de segurança realizadas para 

prevenir a perda de dados decorrente de falhas do 
sistema ou do hardware. Dentre os tipos de backup, 
existem o backup normal, também conhecido como 
backup completo, e o backup incremental. Suponha 
que o sistema tenha realizado o backup completo no 
domingo, e nos dias subsequentes, segunda-feira, 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e sexta-feira, o 
sistema realizou backups incrementais.  
Se na sexta-feira tiver ocorrido uma pane no sistema, 
para recuperar os dados, deverão ser recuperados os 
seguintes backups: 
 

A. Apenas da sexta-feira. 
B. Domingo e sexta-feira. 
C. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e 

quinta-feira. 
D. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e 

sexta-feira. 

E. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira, e sexta-feira. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Com base no art. 1º da Constituição Federal, a 

República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos, analise os itens 
abaixo: 

 
I. A soberania. 

II. A cidadania. 
III. O respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
IV. A dignidade da pessoa humana. 
V. Os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa.          
VI. O pluralismo político. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A. I, II e III. 
B. III, IV, V e VI. 
C. I, II, IV, V e VI. 
D. I, II, III e IV. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 
 
22. De acordo com o art. 3º da Constituição Federal de 

1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, EXCETO: 

 
A. Garantir padrões de qualidade educacional. 
B. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
C. Garantir o desenvolvimento nacional. 
D. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
E. Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

 
23. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal de 

1988, os atos de improbidade administrativa 
importarão a: 
 

I. Suspensão dos direitos políticos.  
II. A perda da função pública.  

III. A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A. I e II. 
B. III. 
C. I e III. 
D. II e III. 
E. I, II e III. 
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24. Sobre o uso do poder na administração pública, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. O poder administrativo representa uma prerrogativa 
especial de direito público outorgado aos agentes do 
Estado.  

B. O agente público deve estar sobre estrita observância 
dos princípios jurídicos e respeito aos direitos e 
garantias fundamentais. 

C. O poder administrativo representa uma prerrogativa 
especial de direito público outorgado aos agentes do 
Estado. 

D. O poder administrativo é atribuído à autoridade para 
remover os interesses públicos que se opõem ao 
interesse particular.  

E. A atuação efetiva do agente público se dá em 
benefício do interesse público e sob controle direto e 
indireto do titular da coisa pública, ou seja, o povo. 

 
25. A respeito dos princípios da Administração Pública, 

leia o conceito abaixo e complete a lacuna: 
 
“. Aqueles que lidam com o interesse e patrimônio 
público devem, seguir padrões éticos esperados em 
determinada comunidade. O princípio da 
______________existe para estabelecer os bons 
costumes como regra da Administração Pública, ao 
passo que a sua inobservância importa em um ato 
viciado (errado), que se torna inválido, pois o ato 
praticado é considerado ilegal, justamente por não ser 
aceitável naquela comunidade”. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Legalidade. 
B. Impessoalidade. 
C. Moralidade. 
D. Publicidade. 
E. Eficiência. 
 
26. Segundo o art. 37, inciso XVI da Constituição 

Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI:    
       
I. A de dois cargos de professor. 
II. A de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.   

III. A de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico. 

IV. A de dois cargos da área de Ciências Humanas.     
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III. 
B. I, II, III e IV. 
C. III e IV. 
D. I, III e IV. 

E. I, II, e IV.  
 
27. De acordo com o art. 70 da Constituição Federal, a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo: 

 
A. Poder Judiciário. 
B. Controladoria Geral da União – CGU. 
C. Tribunal de Contas da União – TCU. 
D. Tribunal de Contas dos Estados. 
E. Congresso Nacional.  

 
28. Está preconizado no art. 31 da Constituição Federal, a 

fiscalização do Município será exercida pelo: 
 

I. Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo. 

II. Pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei.  

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

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A. I. 
B. II e III. 
C. III. 
D. I e II. 
E. I, II e III. 

 
29. Os Atos da Administração, por sua vez, representa o 

gênero composto por todos os atos praticados no 
exercício da função administrativa. 
 
São características de Atos Administrativos, 
EXCETO: 

 
A. É uma declaração jurídica que produz efeitos, como a 

certificação, declaração, criação, extinção, 
transferência, ou modificação de direitos ou 
obrigações. 

B. Provém do Estado, ou de quem esteja investido de 
prerrogativas públicas. 

C. A autoridade que o pratica encontra-se regido pelo 
Direito Público. 

D. Tem características de concreção e unilateralidade. 
E. Submete-se a exame de legitimidade pelo Poder 

Judiciário (controle judicial), podendo ser invalidados 
em casos de ilegalidade. 

 
30. Para que o ato administrativo se aperfeiçoe, reunindo 

condições de eficácia para a produção de efeitos 
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jurídicos válidos, a sua estrutura deverá ser composta 
pelos requisitos: competência, finalidade, forma, 
objeto e motivo. 

 
“É o primeiro e o mais importante requisito exigido 
para a prática de um ato administrativo. Trata-se de 
um requisito de ordem pública, que resulta da lei, 
intransferível e improrrogável pela vontade dos 
interessados”. 
 
O conceito trata-se do requisito: 

 
A. Competência. 
B. Finalidade.  
C. Forma. 
D. Objeto.  
E. Motivo. 
 
31. Sobre o Ato Administrativo, analise o texto abaixo: 

 
“É a forma de desfazer um ato válido, legítimo, mas 
que não é mais conveniente, útil ou oportuno. Como 
é um ato perfeito, que não mais interessa à 
Administração Pública, só por ela pode ser feito, não 
cabendo ao Judiciário fazê-lo, exceto no exercício de 
sua atividade secundária administrativa”. 
 
O conceito é de: 
 

A. Vinculação. 
B. Anulação. 
C. Revogação. 
D. Prescrição. 
E. Convalidação. 

 
32. Com base no art. 6º da Lei 8.666/93, analise os itens e 

enumere a coluna de acordo com os respectivos 
conceitos: 
 
1. A que é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios. 
2. A administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele 
instituídas ou mantidas. 

3. Órgão, entidade ou unidade administrativa pela 
qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente. 

4. Toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 

5. É o órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual. 

6. Execução indireta global e unitária, tarefa, 
empreitada integral. 

7. A pessoa física ou jurídica signatária de contrato 
com a Administração Pública. 
 

COLUNA 
 

(   ) Administração. 
(   ) Contratante. 
(   ) Administração Pública. 
(   ) Contratado. 
(   ) Serviço. 
(   ) Execução Direta. 
(   ) Execução Indireta. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. 2, 5, 3, 4, 7, 1, 6. 
B. 3, 5, 4, 7, 1, 2, 6. 
C. 3, 5, 2, 7, 4, 1, 6. 
D. 5, 4, 2, 7, 3, 1, 6. 
E. 3, 5, 2, 7, 6, 1 ,4. 
 
33. De acordo com o art. 22 da Lei 8.666/93, são 

modalidades de licitação: 
 

I. Concurso. 
II. Concorrência. 

III. Tomada de Preços. 
IV. Convite. 
V. Leilão. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II, III e IV. 
B. I, II, III, IV e V.  
C. II, III e IV. 
D. I, III, IV e V. 
E. II, III, IV e V. 
 
34. A Secretaria de Controle Interno do Município de 

Cabedelo foi criada em fevereiro de 2014, com o 
objetivo de assistir o Poder Executivo em assuntos 
que sejam relativos: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. À legalidade dos processos de licitações e dos 

convênios e contratos diversos que tramitam na 
Prefeitura de Cabedelo. 

B. Na defesa do patrimônio público. 
C. Na coordenação do Portal da Transparência. 
D. Nos estudos e pesquisas relacionadas às atividades de 

recursos humanos, utilizando documentos e outras 
fontes de informações.  

E. Em auditorias e prevenção e combate à corrupção. 
 
35. Sobre o Controle na Administração Pública, analise os 

itens abaixo: 
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I. Todo o processo do controle tem uma finalidade 

precípua, qual seja, a de garantir que os 
administradores públicos atuem em consonância 
com princípios basilares da Administração Pública.  

II. Controle da Administração Pública é o conjunto de 
mecanismos jurídicos e administrativos por meio 
dos quais se exerce o poder de fiscalização e 
revisão da atividade administrativa em qualquer 
das esferas de poder. 

III. O controle dos atos realizados em nome da 
Administração Pública faz-se imprescindível 
porque há interesse público na análise da eficiência 
dos serviços postos à disposição da população.  

IV. A Administração Pública deve atuar sempre com 
legitimidade, de acordo com a finalidade e o 
interesse coletivo na sua realização. 

V. Pode-se definir controle na administração pública 
como sendo a faculdade que um determinado ente 
estatal tem de fiscalizar os seus próprios atos de 
gestão ou de outro ente, podendo se apresentar 
com sentido negativo ou positivo. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III. 
B. II, III e V. 
C. I, II, IV e V. 
D. II, III, IV e V. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
36. Analise os itens e enumere a coluna com os 

respectivos conceitos, atribuindo: 
 

1. Para Controle Interno. 
2. Para Controle Externo. 

 
(   )É aquele exercido por um Poder ou um órgão 

estranho à Administração Pública, como por 
exemplo, o controle exercido pelo Poder 
Legislativo, que faz o controle político, e pelo 
Tribunal de Contas, responsável pelo controle 
financeiro. 

(   )É aquele realizado em cada setor da administração, 
decorrente da sua própria autonomia 
administrativa e financeira, ou seja, decorre do 
seu próprio poder de autotutela, permitindo à 
Administração Pública rever os seus próprios 
atos caso ilegais, inoportunos ou inconvenientes.  

(   ) Uma das funções do controle é verificar se as 
metas anteriormente fixadas na lei orçamentária 
alcançaram os resultados almejados, estimulando 
a ação dos órgãos públicos na verificação da 
eficácia das medidas adotadas na solução dos 
problemas constatados. 

(   )Pode ser definido como um conjunto de ações de 
controle desenvolvidas por uma estrutura 
organizacional, contendo procedimentos, 
atividades e recursos próprios, alheios à estrutura 

controlada, e que visa à fiscalização, verificação 
e correção dos atos. 

(   )É conhecido como autocontrole, controle intra-
orgânico ou controle administrativo, é uma 
modalidade de controle exercido pela própria 
Administração, tendo como objetivo a 
verificação da oportunidade e do mérito do ato 
administrativo. 

 
 A sequência CORRETA é: 
 

A. 2, 1, 1, 2, 1. 
B. 1, 1, 1, 2, 2. 
C. 2, 2, 1, 2, 1. 
D. 2, 1, 1, 2, 2. 
E. 1, 1, 2, 2, 1. 

 
37. Com base no art. 74, da Constituição Federal, os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de Controle 
Interno com a finalidade de: 

 
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no 

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

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

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

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional. 
 

Estão CORRETAS: 
 

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

38. Com base no art. 4º da Lei Federal nº 12.527/2011, 
analise os itens e enumere a coluna de acordo com os 
respectivos conceitos: 
 
1. Dados, processados ou não, que podem ser 

utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 
ou formato; 

2. Unidade de registro de informações, qualquer que 
seja o suporte ou formato. 

3. Aquela submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade 
e do Estado. 
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4. Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável. 

5. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação. 

6. Disponibilidade: Qualidade da informação que 
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados. 

7. Qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

8. Qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 

9. Qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem 
modificações. 

 
COLUNA 

 
(   ) Documento.  
(   ) Informação Pessoal. 
(   ) Primariedade. 
(   ) Informação Sigilosa.  
(   ) Integralidade. 
(   ) Informação.  
(   ) Autenticidade 
(   ) Tratamento da Informação. 
(   ) Disponibilidade. 

   
A sequência CORRETA é: 

 
A. 9, 4, 2, 3, 8, 5, 1, 7, 6. 
B. 2, 4, 9, 3, 6, 1, 7, 5, 8. 
C. 2, 4, 9, 3, 8, 1, 7, 5, 6. 
D. 3, 4, 9, 2, 8, 1, 5, 6, 7. 
E. 4, 2, 9, 3, 8, 1, 5, 6, 7. 

 
39. Está preconizado no art. 8º da Lei Federal nº 

12.527/2011,” é dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 
 
Na divulgação das informações a que se refere 
o caput, deverão constar, entre outras, no mínimo: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Registro das competências e estrutura organizacional, 

endereços e telefones das respectivas unidades e 
horários de atendimento ao público; 

B. Registros de quaisquer repasses ou transferências de 
recursos financeiros; 

C. Registros das despesas. 

D. Informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

E. Divulgar apenas o nome de programas, ações, projetos 
e obras de órgãos e entidades. 

 
40. Segundo o art. 2º, da Lei 4.320, que trata do 

Orçamento Público, “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. No 
§ 1° da referida Lei, Integrarão a Lei de Orçamento: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo; 

B. Quadros demonstrativos da receita e planos de 
aplicação dos fundos especiais. 

C. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo 
as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1 da 
referida lei. 

D. Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação. 

E. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração. 

41. A respeito do ciclo orçamentário, a literatura 
especializada" apresenta, em geral, como 
compreendendo um conjunto de grandes fases, cuja 
materialização se estende por um período de vários 
anos, quais sejam: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. Elaboração e apresentação. 
B. Autorização legislativa. 
C. Programação e execução. 
D. Divulgação. 
E. Avaliação e controle. 
 
42. O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto 

no art. 165 da Constituição Federal, destinado a 
organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a 
cumprir os fundamentos e os objetivos da República. 
Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas 
públicas do governo para um período de: 

 
A. 1 (um) ano.  
B. 2 (dois) anos.  
C. 3 (três) anos.  
D. 4 (quatro) anos.  
E. 5 (cinco) anos.  

 
43. Sobre a Lei de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), analise os itens e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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A. A LDO organiza os objetivos do Plano Plurianual para 

que sejam posteriormente realizados por meio da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).  

B. Na LDO devem conter, entre outros tópicos, a 
previsão de despesas referentes ao plano de carreiras, 
cargos e salários dos servidores, o controle de custos e 
avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos 
e as condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas.  

C. As diretrizes referidas pela LDO realizam a conexão 
entre as metas a médio e longo prazo do PPA e o 
formato orçamentário das ações prioritárias que serão 
elencadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

D. A LDA define todas as receitas e fixa todas as 
despesas referentes ao seu respectivo exercício fiscal. 

E. A LDO se presta a fazer um alinhamento entre os 
objetivos e realidade, ajustando as ações    do governo 
ao que realmente é possível fazer a cada ano, com 
base no orçamento previsto. 

 
44. Governança no setor público compreende 

essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia 
e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução 
de políticas públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade. 
A boa governança no setor público pressupõe a 
observância de um conjunto de diretrizes, entre as 
quais: 
 
I. Definir claramente as funções das organizações. 

II. Definir claramente as competências e as 
responsabilidades dos membros das instâncias 
superiores de governança. 

III. Ter, e usar, estruturas de aconselhamento, apoio e 
informação de boa qualidade. 

IV. Certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de 
risco esteja em operação. 

V. Garantir a accountability. 
 
Estão CORRETAS: 
 

A. I, II, III, IV e V. 
B. I, II, III e IV. 
C. I, II, III e V. 
D. II, III, IV e V. 
E. III e IV. 

 
45. O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos 

administradores tratar com eficácia as incertezas, bem 
como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a 
fim de melhorar a capacidade de gerar valor. 
 
O gerenciamento de riscos corporativos tem por 
finalidade: 

 
I. Alinhar o apetite a risco com a estratégia adotada. 

II. Fortalecer as decisões em resposta aos riscos. 

III. Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais. 
IV. Identificar e administrar riscos múltiplos e entre 

empreendimento. 
V. Aproveitar oportunidades e otimizar o capital. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, III e IV. 
B. I, II, III, IV e V. 
C. I, II,  III e IV. 
D. II, III, IV e V. 
E. I, II, IV  e V. 

46. A política de gestão de riscos adotada pelo TCU 
baseia-se nas melhores práticas internacionais sobre o 
tema. No modelo Internal Control - 

integrated  framework  - COSO-IC (COSO I) que é 
representado por um cubo no qual as três faces 
visíveis representam: tipos de objetivos; níveis da 
estrutura organizacional e componentes, como mostra 
na figura abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o  (COSO IC), analise s itens abaixo e assinale 
a alternativa INCORRETA: 

 
A. O COSO-IC foca em três objetivos: operacionais, 

assegurar relatórios financeiros confiáveis e assegurar 
conformidade legal/regulatória.  

B. Esse modelo, como o próprio nome revela, foi 
projetado com o objetivo de orientar as organizações 
no estabelecimento de um processo de gestão de 
riscos corporativos e na aplicação de boas práticas 
sobre o tema.  

C. As perspectivas mostradas nas três faces do cubo do 
COSO-IC podem ser entendidas como o conjunto de 
atividades, recursos e viabilizadores críticos para o 
processo de controle interno a ser aplicado na 
instituição em todos os níveis, com vistas a assegurar 
o alcance de certos tipos de objetivos normalmente 
existentes nas organizações.  

D. Apesar da avaliação de riscos ser um componente do 
modelo, o foco está no processo de controle interno da 
organização, e não estão contempladas todas as 
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atividades e outros aspectos importantes para a 
realização de um processo completo de gestão de 
riscos.  

E. OCOSO-IC, é um modelo de controle interno que 
utiliza práticas de avaliação de riscos, não tendo sido 
elaborado com o objetivo de ser um modelo de gestão 
de riscos em sentido estrito. 

47. Segundo o Manual de Auditoria do TCU, a Auditoria 
Operacional (ANOp1), é o exame independente e 
objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade de organizações, programas e atividades 
governamentais, com a finalidade de promover o 
aperfeiçoamento da gestão pública. As auditorias 
operacionais podem examinar, em um mesmo 
trabalho, uma ou mais das principais dimensões de 
análise.  

 
“Diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a 
médio e longo prazo. Refere-se à relação entre os 
resultados de uma intervenção ou programa, em 
termos de efeitos sobre a população alvo (impactos 
observados), e os objetivos pretendidos (impactos 
esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da 
intervenção”, é caracterizado como a dimensão de: 

 
A. Economicidade. 
B. Eficiência. 
C. Eficácia. 
D. Efetividade. 
E. Equidade. 
 
48. Segundo o Manual de Auditoria do TCU, o 

planejamento de auditoria visa delimitar o objetivo e o 
escopo da auditoria, definir a estratégia metodológica 
a ser adotada e estimar os recursos, os custos e o prazo 
necessários a sua realização. 

 
O planejamento consiste das seguintes atividades:  

 
I. Análise preliminar do objeto de auditoria. 

II. Definição do objetivo e escopo da auditoria. 
III. Especificação dos critérios de auditoria. 
IV. Elaboração da matriz de planejamento. 
V. Validação da matriz de planejamento. 

VI. Elaboração de instrumentos de coleta de dados. 
VII. Teste-piloto. 

VIII. Elaboração do projeto de auditoria. 
 

Estão CORRETAS: 
 

A. II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
B. I, II, IV, V, VI, VII e VIII. 
C. I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
D. I, II, III, IV, V, VI e VII.  
E. I, II, III, IV, V, VI e VIII. 
 
49. Segundo o Manual de Auditoria do TCU, a questão de 

auditoria é o elemento central na determinação do 

direcionamento dos trabalhos de auditoria, das 
metodologias e técnicas a adotar e dos resultados que 
se pretende atingir. 

 
Na elaboração das questões de auditoria, deve-se levar 

em conta os seguintes aspectos, EXCETO: 
 
A. Clareza e especificidade. 
B. Uso de termos que possam ser definidos e 

mensurados. 
C. Viabilidade investigativa (possibilidade de ser 

respondida). 
D. Articulação e coerência (o conjunto das questões 

elaboradas deve ser capaz de esclarecer o problema de 
auditoria previamente identificado). 

E. Comunicação e Divulgação.  
 
50. Segundo o Manual de Auditoria do TCU, conforme a 

natureza do objeto de auditoria que esteja sendo 
selecionadoé necessário investigar áreas específicas 
referentes à operação de programas de governo, 
organizações públicas ou mesmo municípios a serem 
auditados.  
Nesse último caso, podem ser examinadas 
características relacionadas ao desenvolvimento 
institucional local. 

 
São exemplos de situações que podem estar 
associadas à ocorrência de eventos adversos:  

 
I. Estruturas gerenciais complexas que envolvem 

diferentes organizações governamentais, de uma 
mesma esfera ou de esferas de governo diferentes, 
e organizações não governamentais. 

II. Falta de informações confiáveis ou atualizadas 
sobre o desempenho do objeto de auditoria, como 
alcance de metas, custos dos produtos, público 
atendido. 

III. Problemas de estrutura, de planejamento, de 
controle. 

IV. Falta de clareza sobre objetivos, metas, 
responsabilidades, processos de tomada de decisão. 

V. Problemas operacionais com sistemas 
informatizados. 

 
Estão 
 
 CORRETAS: 
 

A. I, III, IV, V. 
B. III, IV, V. 
C. I, II, III. 
D. I, II, III, IV, V. 
E. I, II, IV, V. 
 
__________________________________________ 


