
Duração: 04h30min (quatro horas e trinta minutos) 

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 a) Este Caderno, com 70 (setenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, e Prova 

Discursiva, conforme distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas, com a Folha da Prova 
Discursiva no verso.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D

CONHECIMENTOS BÁSICOS CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROVA DISCURSIVA

01 a 15 16 a 30 31 a 70
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( Texto para as questões 1 a 7)
            

 A crise da ecologia psíquica

 O mundo é infinitamente complexo. Todo ato, por 
mais simples, extrapola em muito a intenção de 
quem o pratica; ao acender uma lâmpada ou abrir a 
torneira, por exemplo, eu não só gero o efeito local 
pretendido, mas aciono uma vasta e intrincada 
cadeia de eventos cujas ramificações se alastram, 
para a frente e para trás, numa miríade de outros 
efeitos e desdobramentos. A crise ecológica é o 
resultado conjunto – imprevisto e indesejado – de 
uma infinidade de ações motivadas por escolhas e 
desejos que, na sua origem, nada têm a ver com o 
problema criado: a fumaça tóxica das usinas 
chinesas movidas a carvão russo ilegalmente 
produzido torna-se chuva ácida e o câncer 
pulmonar dos coreanos; os gases emitidos por 
ca r ros  amer i canos  mov idos  a  pe t ró leo 
venezuelano aceleram o derretimento das geleiras 
groenlandesas que provoca a elevação do nível 
dos oceanos. A interdependência dos fenômenos 
ecológicos ignora as convenções da geopolítica. 

  – A conjectura de uma crise da ecologia psíquica é 
a tese de que a degradação do mundo natural que 
nos cerca tem um correlato em nosso mundo 
interno. “Desejo sem ação gera pestilência”. O 
psiquismo arcaico do animal humano – uma 
herança, como o nosso corpo, do ambiente 
evolutivo da espécie – não aceita de bom grado as 
exigências e interdições da vida civilizada. Assim 
como o metabolismo entre sociedade e natureza 
no mundo moderno produziu a crise ambiental, de 
igual modo a nossa natureza interna vem sofrendo 
as consequências inadvertidas e perversas de uma 
civilização em guerra com as pulsões instintivas e 
indomadas da mente e calcada no ideal da 
desanimalização da humanidade. A crise da 
ecologia psíquica é fruto da severidade da renúncia 
instintual imposta por um processo civilizatório 
agressivamente calculista, o artifício e a hipocrisia 
permeiam os vínculos erótico-afetivos enquanto a 
competição feroz, a ansiedade e a ambição 
irrestrita dominam o mundo da produção e 
consumo. – Mas, se é verdade que algo nas 
profundezas da alma humana – no nosso mais 
remoto psiquismo – está sendo agredido e aviltado 
pelo processo civilizatório, quais seriam as 
evidências disso? Seria precipitado alegar que a 
conjectura tem uma base empírica conclusiva, mas 

alguns fatos relevantes sugerem que algo 
semelhante possa estar ocorrendo. Nos países de 
alta renda per capita, uma em cada cinco pessoas 
em idade de trabalho sofre algum tipo de distúrbio 
mental a cada ano, sendo aproximadamente 25% 
delas acometidas por quadros severos, como 
esquizofrenia e transtorno bipolar, e o restante por 
doenças menos debilitadoras como depressão, 
ansiedade, estresse pós-traumático e transtorno 
de déficit de atenção (diagnosticado em cerca de 
17% dos meninos estadunidenses até dez anos 
contra menos de 5% no resto do mundo). Entre a 
população abaixo de setenta anos, a soma dos 
anos de vida perdidos por morte prematura e 
invalidez (disability-adjusted life years) causada 
por doenças mentais atinge 17,4 anos, contra 15,9 
p a r a  o  c â n c e r  e  1 4 , 8  p a r a  m o l é s t i a s 
cardiovasculares. Os suicídios superam as mortes 
causadas por acidentes em estradas nos Estados 
Unidos, Alemanha e Inglaterra. “Nas sociedades 
ocidentais”, resume um estudo recente, “a 
depressão e a ansiedade são responsáveis por 
mais infelicidade [misery] do que as doenças 
físicas e por muito mais infelicidade do que a 
oriunda da pobreza e do desemprego.” As 
irrupções recorrentes de atos violentos praticados 
sem motivação aparente e a explosão da demanda 
por drogas legais e ilegais – antidepressivos 
( c o n s u m i d o s  p o r  c e r c a  d e  1 0 %  d o s 
estadunidenses),  ansiol í t icos,  soníferos, 
narcóticos, estimulantes e substâncias psicoativas 
– são outras tantas evidências de que o mundo 
moderno possivelmente padece de uma 
degradação do ambiente psicossocial análoga à 
devastação do ambiente físico. – A encíclica 
Laudato si' do papa Francisco – uma bela e bem-
vinda contribuição da Igreja católica à causa 
ambiental – enuncia com exemplar clareza a 
conjectura da crise da ecologia psíquica: “os 
desertos externos estão aumentando no mundo 
porque os desertos internos se tornaram tão 
vastos”. 

Eduardo Giannetti
(Trópicos utópicos: uma perspectiva brasileira da crise 

civilizatória. São Paulo: Cia das Letras, 2016)

1. “Todo ato, por mais simples, extrapola em muito a 
intenção de quem o pratica”. A ideia presente na 
expressão “por mais”, no trecho, é equivalente a:

A) uma vez que
B) ainda que
C) tanto que
D) antes que

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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2. “A crise ecológica é o resultado conjunto – 
imprevisto e indesejado – de uma infinidade de ações 
motivadas por escolhas e desejos que na sua origem, 
nada têm a ver com o problema criado: a fumaça 
tóxica das usinas chinesas movidas a carvão russo 
ilegalmente produzido torna-se chuva ácida e o 
câncer pulmonar dos coreanos; os gases emitidos 
por carros americanos movidos a petróleo 
venezuelano aceleram o derretimento das geleiras 
groenlandesas que provoca a elevação do nível dos 
oceanos”.
O emprego dos dois-pontos introduz expressão que 
estabelece com a anterior o objetivo de:

A) contrapor uma ideia
B) referenciar autoridade
C) demonstrar um argumento
D) comparar duas situações

3.  O emprego de adjetivos pátrios pelo autor tem o 
propósito de destacar o seguinte aspecto:

A) localização dos maiores agressores ambientais
B) ind icação dos pr inc ipa is  te r r i tó r ios  de 

recuperação
C) comparação entre espaços de ação positiva e 

negativa
D) sustentação do caráter global dos processos 

descritos

4. “Seria precipitado alegar que a conjectura tem 
uma base empírica conclusiva, mas alguns fatos 
relevantes sugerem que algo semelhante possa estar 
ocorrendo” (l. 46 - 49). As quatro frases seguintes ao 
t recho  es tabe lecem com e le  um v íncu lo 
argumentativo, caracterizado, respectivamente, pelo 
seguinte par de palavras:

A) tese/contradição
B) prova/generalização
C) comentário/evidência
D) elemento/comparação

5.  A menção à encícl ica papal apresenta 
procedimento de construção denominado:

A) impessoalidade
B) intertextualidade
C) informalidade
D) ambiguidade

Trecho para  responder às questões 6 e 7:

“As irrupções recorrentes de atos violentos 
praticados sem motivação aparente e a 
explosão da demanda por drogas legais e 
ilegais – antidepressivos (consumidos por 
cerca  de  10% dos es tadun idenses) , 
a n s i o l í t i c o s ,  s o n í f e r o s ,  n a r c ó t i c o s , 
estimulantes e substâncias psicoativas – são 
outras tantas evidências de que o mundo 
moderno possivelmente padece de uma 
degradação do ambiente psicossocial análoga 
à devastação do ambiente físico”.

6. Na frase, a expressão “sem motivação aparente” 
tem o valor de:

A) modo
B) tempo
C) dúvida
D) intensidade

7. O travessão introduz expressão com função 
textual de:

A) sugerir adoção de mudança de denominação
B) confrontar aspectos de uma caracterização
C) apresentar ponderação de um raciocínio
D) designar elementos de um conjunto

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

8. Considere-se a seguinte proposição:

Se Rodrigo é contador, então Isabel não é analista 
legislativa.

Uma proposição equivalente à proposição acima é:

A) Se Rodrigo não é contador, então Isabel é analista 
legislativa.

B) Se Rodrigo não é contador, então Isabel não é 
analista legislativa.

C) Se Isabel é analista legislativa, então Rodrigo não 
é contador.

D) Se Isabel é analista legislativa, então Rodrigo é 
contador.
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12. A tabela a seguir fornece, por sexo e por cargo 
pretendido, a quantidade total de candidatos inscritos 
em um concurso público.

Escolhendo-se ao acaso um dos candidatos inscritos 
nesse concurso, a probabilidade de a pessoa 
escolhida ser mulher ou pretender um cargo de 
contador é de:

A)  62,5%
B)  68,2%
C)  72,5%
D)  78,2%

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13. No que diz respeito ao uso dos recursos no 
browser Edge da Microsoft,  

I. a execução de um atalho de teclado AT1 
posiciona o cursor do mouse na Barra de 
Endereços;

II.  a execução de outro atalho de teclado AT2 faz 
com que a janela desse browser seja fechada, 
sendo equivalente a acionar o X existente no 
canto superior direito dessa janela.   

O s  a t a l h o s  d e  t e c l a d o  AT 1  e  AT 2  s ã o , 
respectivamente: 

A) Ctrl + E e Alt + F7
B) Ctrl + P e Alt + F4
C) Ctrl + P e Alt + F7
D) Ctrl + E e Alt + F4

9. Considerando três conjuntos A, B e C não vazios 
tais que:

Portanto, necessariamente, é verdade que: 

A) algum elemento de A é elemento de C
B) nenhum elemento de A é elemento de C
C) algum elemento de B é elemento de C
D) nenhum elemento de B é elemento de A

10. Considerando-se a proposição “Se 2 + 1 = x, 
então 3 - 4 = y”, a única opção que contém, 
respectivamente, valores de x e y os quais tornam a 
proposição falsa é:

A) 3 e -1
B) 4 e -1
C) 4 e 1
D) 3 e 1

11. Dizer que a afirmação “Todos os cuiabanos são 
contadores” é falsa, do ponto de vista lógico, equivale 
a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira:

A) Pelo menos um cuiabano não é contador.
B) Nenhum cuiabano é contador.
C) Nenhum contador é cuiabano.
D) Pelo menos um contador não é cuiabano.

14. A planilha da figura abaixo foi criada no software 
Excel  2019 B R, tendo s ido real izados os 
procedimentos descritos a seguir.

Ÿ Em F6, foi inserida uma expressão que determina 
a média aritmética entre as três notas em C6, D6 e 
E6. Em seguida, essa expressão foi copiada de 
F6 para F7, F8, F9 e F10.

Ÿ Em G6, foi inserida uma expressão usando a 
função , que verifica a média alcançada SE
treinando e mostra, na coluna , nas AVALIAÇÃO
células de G6 a G10, se a média for maior ou igual 
a 6,0, mostra S de Satisfatório e I de Insatisfatório 
se a média for menor que 6,0.  

Ÿ   

Nessas condições, as expressões inseridas nas 
células F6 e G7 são, respectivamente:

A) =MÉDIA(C6;E6) e =SE(F7>=6;"I";"S") 
B) =MÉDIA(C6:E6) e =SE(F7>=6;"S";"I") 
C) =MED(C6;E6) e =SE(F7>=6;"S";"I") 
D) =MED(C6:E6) e =SE(F7>=6;"I";"S") 
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15. A computação em Nuvem, do inglês Cloud 
Computing, é a tecnologia que permite o uso remoto 
de recursos da computação por  meio  da 
conectividade da internet, oferecendo uma ampla 
variedade de serviços, ferramentas e funcionalidade 
para atender às necessidades das empresas. Nesse 
sentido, dos três tipos de serviços existentes, dois 
são detalhados a seguir.

I.  Permite que o acesso ao software sem comprar 
sua licença, usando-o gratuitamente na nuvem, 
geralmente com recursos limitados. Nessa 
modalidade, a empresa acessa o software pela 
internet, sem se preocupar com a instalação, 
configuração e investimento em licenças. 

II.  É contratado um ambiente completo de 
desenvolvimento on demand, no qual é possível 
criar, modificar e otimizar softwares e aplicativos, 
incluindo sistemas operacionais, ferramentas de 
desenvolvimento, sistemas de gerenciamento de 
bancos de dados, e muitos outros recursos, além 
de toda a infraestrutura necessária para executar 
ou aperfeiçoar aplicações Web ou móveis. Nessa 
modalidade, a equipe de desenvolvimento só 
precisa se preocupar com a programação da 
aplicação, uma vez que a administração, 
manutenção e atualização da infraestrutura são 
deixadas para o provedor.

Os dois tipos de serviços detalhados em I e II são 
conhecidos, respectivamente, como:
 
A) Software como serviço (SaaS) e Plataforma como 

Serviço (PaaS) 
B) Hardware como serviço (HaaS) e Plataforma 

como Serviço (PaaS)) 
C) Software como serviço (SaaS) e Infraestrutura 

como Serviço (IaaS) 
D) Hardware como serviço (HaaS) e Infraestrutura 

como Serviço (IaaS)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

       CONHECIMENTOS GERAIS

16. O Período Regencial (1831-1840) foi uma das 
fases mais ricas e singulares em termos de 
organização, discussão e participação políticas da 
história do Brasil e também a mais agitada e 
conturbada da história, envolvendo várias revoltas 
sociais. Na Província de Mato Grosso, essa fase 
também foi marcada por tensões. Em 1834, os 
liberais mato-grossenses organizaram um enorme 
levante na cidade de Cuiabá e em outras localidades 
da fronteira do Império brasileiro. Nessa rebelião, 
pretendiam retirar os portugueses do poder político e 
econômico. 

Essa revolta ficou conhecida como:

A)  Revolta dos  Malês
B)  Rusga
C)  Balaiada
D)  Cabanagem

17. Durante a Era Vargas (1930-1945), o Estado do 
Mato Grosso teve várias intervenções em sua política 
e economia. 

Sobre essas intervenções, é correto afirmar:

A)  A administração de Júlio Müller, iniciada em 1937, 
interventor nomeado por Vargas, foi responsável 
pela construção de obras que modernizaram a 
capital Cuiabá. 

B)  O desmembramento do território do Mato Grosso 
em 1940, em dois estados da federação, foi feito 
em atendimento a melhor administração e 
exploração econômica.

C)  A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) em 1942, no extremo sul do estado,  foi  a  
responsável pelo desenvolvimento da indústria de 
base no país. 

D) O início da construção da BR-163, Cuiabá-
Santarém, em 1944, coordenado pelo Plano de 
Metas, foi uma das grandes obras de urbanização 
mato-grossense desse período.
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18. O Pantanal é um ecossistema constituído por 
diferentes fitofisionomias com variação espaço-
temporal, alagado em sua maior parte, com 250.000 
km² de extensão. No Brasil, alcança uma área 

2
aproximadamente de 140.000 km , sendo 35% do 
ecossistema localizados no sul do Mato Grosso. 
Dentre as características físicas do Pantanal, pode-
se destacar:

A) O período das chuvas no Pantanal ocorre de 
março a outubro e pode ocasionar inundações 
devido ao transbordamento dos corpos d'água. 
Ao norte do Pantanal, as cheias ocorrem durante 
o período de janeiro a março.

B) Fo rmado  há  m i l ha res  de  anos  com o 
soerguimento da Cordilheira dos Andes, o 
Pantanal caracteriza-se como uma imensa 
depressão cristalina contínua, com baixas 
declividades de Leste para Oeste e menores 
ainda do Norte para o Sul.

C) As inundações podem ocorrer devido ao acúmulo 
de águas pluviais ou pelo aporte de água 
proveniente do planalto adjacente, maximizada 
pelo lento escoamento superficial dos cursos 
d'água que extravasam pela elevação do lençol 
freático.

D) A maior parte do Pantanal é formada por solos 
hidromórficos (92%), refletindo uma drenagem 
eficiente e com baixa tendência para inundações 
periódicas e prolongadas. Compõem ainda solos 
arenosos e as condições de fertilidade natural 
desses solos podem ser consideradas de média a 
alta.

19. No dia 28 de outubro de 2020, o governador do 
estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que 
o programa Mais MT vai trazer “grandes resultados 
para Mato Grosso e para a vida dos mato-
grossenses” a curto, médio e longo prazo. O 
programa prevê recursos na ordem de R$ 9,5 bilhões 
em investimentos públicos durante a gestão (2019-
2022). Desse montante, 63% serão de recursos 
próprios do Governo de Mato Grosso, e o restante por 
meio de operações de crédito, convênios e emendas. 

(Especial Publicitário, Governo de Mato Grosso. G1, 11/03/21)

Dentre os principais investimentos anunciados pelo 
governador, o mais volumoso será no eixo de: 

A) saúde
B) cultura
C) educação
D) infraestrutura

NOÇÕES DE ÉTICA E FILOSOFIA

20. Segundo Marilena Chauí (2000), quando a 
conduta de um governante é imoral, manipuladora da 
boa-fé alheia para seu próprio proveito, essa 
liderança irá estabelecer um tipo de governo que 
pode ser considerado:

A) socrático
B) maquiavélico
C) humanista
D) positivista
 

21. Protágoras é conhecido pelo pensamento sobre 
a subjetividade relativista e, a partir dela, ter ensinado 
aos seus seguidores a construírem seu mundo e 
serem produtores de sua história e destino. Por ser 
agnóstico, afastou-se dos mitos e buscou um novo 
caminho na direção dos valores humanos. 

A frase que se perpetuou, na qual sintetiza as suas 
afirmações, é:

A) O homem é a medida de todas as coisas.
B) Onde não há lei, não há liberdade.
C) Ter muitos amigos é não ter nenhum.
D) A ociosidade é a mãe da filosofia.

22. “Nenhum território soberano, por maior que seja, 
populoso e dotado de recursos, pode proteger 
sozinho suas condições de sustento, sua segurança, 
sua prosperidade a longo prazo, seu estilo de vida 
preferencial ou a segurança de seus habitantes. [...]
A lógica de responsabilidade planetária está voltada, 
pelo menos em princípio, para tomar os problemas 
gerados globalmente e os enfrentar à queima-roupa 
– em seu próprio nível.” 
De acordo com Bauman (2007), compreende-se 
porque todo  chefe de nação deve ter a preocupação 
de manter as relações exteriores no patamar da 
responsabilidade ética, pois a tendência mútua entre 
os países tem hoje dimensões planetárias. E, em 
situações como a que se vive no momento, de grave 
crise sanitária como a pandemia da Covid - 19, se o 
governante se isenta dessa responsabilidade pode 
colocar o país e seu povo em uma situação, dentre 
outras:

A) sazonável
B) confortável
C) insustentável
D) admirável
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23. Fernando se reconhece como autor de suas 
ações, avaliando os efeitos e consequências destas 
sobre si e sobre os outros. Sendo responsável, 
responde e assume as consequências de seus atos. 
Por essa razão, é considerado um sujeito:

A) medroso
B) ingênuo 
C) ético 
D) acuado

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

24. No decorrer da pandemia de Covid - 19, Luiz 
notou que o seu desempenho no trabalho foi 
insatisfatório. Até conseguia interagir com os colegas, 
mas, apesar disso, ele e o grupo de trabalho 
enfrentaram sérios problemas de integração, pois se 
encontravam com dificuldade de agir:

A) devotamente
B) conjuntamente 
C) conflituosamente 
D) descompassadamente

 

25. Jorge tem uma vasta cognição social e uma 
inteligência emocional pouco desenvolvida, por isso a 
instituição procura afastá-lo de atividades que exigem 
intervenções:

A) técnicas
B) burocráticas
C) matemáticas
D) comportamentais

26. Byung-Chul Han (2019) afirma que o meio digital 
e a permanente encenação do ego promovem 
cansaço, pois os novos meios de comunicação e 
suas técnicas estão destruindo cada vez mais a 
relação com o outro, o que torna a comunicação 
pobre em:

A) difusão
B) alteridade
C) desconfiança
D) financiamento

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

27. O Estado é constituído pelos seguintes 
elementos, originários e indissociáveis:

A) executivo, legislativo e judiciário
B) povo, território e governo soberano
C) Estados, Distrito Federal e Municípios
D) Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal

 

28. A Federação brasileira é constituída por 
entidades estatais com autonomia e se distingue dos 
demais países por uma particularidade. Sobre esse 
aspecto, é correto afirmar que:

A) a soberania é compartilhada pelos Estados e 
Distrito Federal

B) os municípios, com autonomia polí t ica, 
administrativa e financeira fazem parte da 
Federação

C) todos os entes da Federação possuem soberania, 
autonomia política, administrativa e financeira

D) os Estados gozam de autonomia política, 
administrativa e financeira, o que não ocorre com 
o Distrito Federal

 

29. A entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio e capital 
exclusivamente governamental, criação autorizada 
por lei, para exploração de atividade econômica ou 
industrial, que o governo seja levado a exercer por 
contingência ou conveniência administrativa, é a 
denominada:

A) empresa pública
B) fundação
C) sociedade de economia mista
D) autarquia

 

30. O requisito do ato administrativo que, segundo 
Hely Lopes Meirelles, é a “situação ou fundamento de 
direito ou de fato que determina ou autoriza a 
realização do ato administrativo” é:

A) a competência
B) o objeto
C) a forma
D) o motivo
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DISCIPLINA ESPECÍFICA DE ACORDO 
COM HABILITAÇÃO

31. Rafael é administrador de determinado órgão 
público municipal e pauta sua atividade pelo padrão 
da honestidade e da boa fé. De acordo com o Direito 
Administrativo, ocorre, nesse caso, a realização do 
princípio da:

A) publicidade 
B) realidade 
C) cientificidade  
D) moralidade

32. Roque administra uma obra representando o 
município L e fixa parâmetros para proteger os 
operários, bem como busca analisar a qualidade dos 
materiais utilizados para aferir se conferem com o 
exigido no edital. Esses atos realizam o que o Direito 
Administrativo denomina princípio da: 

A) eficiência  
B) controladoria  
C) fiscalização 
D) organização 

33. Soni é vereador do município Selões e integra o 
partido que controla o Poder Legislativo municipal e o 
Poder Executivo. Para racionalizar a administração 
local, apresenta ao Prefeito sugestão de se criar 
pessoa para concentrar a prestação de determinados 
serviços estatais locais. Apresentado o projeto de lei, 
este vem a ser aprovado pela Câmara Municipal. 
Nesse caso, estará surgindo uma:

A) sociedade anônima, com personalidade de  
direito especial 

B) fundação, com personalidade de direito privado 
C) autarquia, com personalidade de direito público 
D) sociedade simples, com personalidade própria 

34. Dank é servidor público e exerce as funções de 
supervisor da Secretaria Municipal da Cidadania 
vinculada ao município NOR. Dentre os atos 
administrativos que pratica, constam a emissão de 
certidões relativas aos procedimentos que transitam 
no órgão local. Consoante a classificação dos atos 
administrativos, as certidões são consideradas como  
atos:

A) normativos
B) enunciativos 
C) resolutivos 
D) ordinativos
 

35.  Lutero,  após sagrar-se v i tor ioso em 
procedimento licitatório, formaliza contrato de 
prestação de serviços com o órgão municipal MB. Os 
parâmetros de execução foram clausulados 
consoante comando legal. Nos termos da Lei nº. 
8.666/93, os contratos devem estar vinculados às:

A) previsões  
B) premissas  
C) probabilidades 
D) propostas

36. Val apresenta proposta para executar obras no 
município JK, sendo que a licitação tem por finalidade 
construir cerca de quinze prédios que deverão ser 
utilizados para atividades escolares e ter instalações 
modernas, que contenham ligações elétricas para 
absorver computadores e demais itens que serão 
utilizados no modelo pedagógico a ser adotado. Nos 
termos da Lei nº 8.666/93, as licitações para a 
execução de obras devem observar à seguinte 
sequência:

A) I – projeto inaugural; II – projeto principal 
B) I – projeto básico; II – projeto executivo
C) I – projeto fundamental; II – projeto especial
D) I – projeto essencial; II – projeto arquitetônico 

37. Nélio é professor e leciona a disciplina de 
Geografia em estabelecimentos administrados pelo 
estado BN. Para trazer as lições históricas para o dia 
a dia dos estudantes, busca basear seu planejamento 
escolar, sempre que possível, com referências às 
normas constitucionais. Apresentando o tema 
“Fronteiras do Brasil”, indica que, atualmente, muitos 
jovens indígenas são voluntários para a prestação do 
serviço militar e vários seguem carreira nas Forças 
Armadas, notadamente Exército e Marinha que têm 
participação nas fronteiras com o estabelecimento de 
quartéis. Seus alunos questionam se existe 
remuneração aos militares e qual seria o valor. Por 
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o 
estabelecimento de remuneração inferior ao salário 
mínimo para as praças prestadoras de serviço militar 
inicial:

A) ofende a isonomia entre as pessoas
B) viola o princípio da liberdade 
C) não viola a Constituição
D) não tem tema constitucional a analisar 
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38. Nel é cidadão radicado no estado VY e utiliza, 
com frequência, os serviços públicos de transporte, 
educação e saúde. Nos termos da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de 
medicamentos de forma gratuita dá efetividade ao 
direito fundamental à: 

A) segurança 
B) vida
C) legalidade 
D) assistência  

39. Sérgio atua no serviço policial do estado CB, 
realizando desde serviços internos até diligências em 
locais determinados pelos coordenadores de 
investigações criminais. No seu plantão na Delegacia 
do bairro P, recebe, com frequência, policiais 
encaminhando presos flagrados no cometimento de 
crimes. Observa que, na maioria dos casos, os 
presos são apresentados sem algemas e 
direcionados para interrogatório. O Supremo Tribunal 
Federal, ao restringir o uso de algemas, observou que 
sua utilização, fora desses limites, seria considerado 
como tratamento: 

A) repressor
B) especializado 
C) confrontador  
D) desumano

4 0 .  Ta l e s  p a r t i c i p o u  d o  m o v i m e n t o 
emancipacionista do distrito Trel, vinculado ao 
município Tot, que veio a lograr êxito. No processo de 
organização do município, após a eleição do Prefeito 
e dos integrantes da Câmara de Vereadores, Tales 
organiza o processo de formação das normas 
essenciais para o regular desenvolvimento do  novo 
ente público. Nos termos da Constituição Federal, 
deve o município reger-se por:

A) lei orgânica 
B) lei complementar 
C) lei delegada 
D) lei autônoma  

41. How obtém seu doutorado e pretende seguir 
carreira em instituição federal de ensino. Após várias 
etapas, consegue obter aprovação para atuar em 
estado que teve origem em território federal. Nos 
termos da Constituição Federal, os Territórios 
Federais integram:

A) os Estados 
B) as áreas autônomas  
C) os municípios  
D) a União 

42. Raji pretende lançar sua candidatura ao cargo 
de vereador nas eleições municipais. O município 
onde mantém seu domicílio eleitoral possui cinco mil 
habitantes. Nos termos das normas constitucionais, o 
limite máximo de vereadores será de:

A) sete 
B) oito 
C) nove 
D) dez 

43. Jeff é prefeito do município YT e nomeia, como 
Secretário de Ordem Pública, o vereador Anmar. 
Após várias intervenções em bens públicos 
realizando a sua manutenção periódica, depara-se 
com visitantes ocupando, indevidamente, praças 
públicas, com acampamentos não permitidos pela 
legislação municipal, bem como caracterizadas 
diversas normas de natureza sanitária. Diante desses 
fatos, o Secretário determina a desocupação dos 
espaços públicos ocupados utilizando-se da Guarda 
Municipal. Isso decorre do denominado princípio da:

A) autotutela 
B) segurança 
C) ordem 
D) organização 

44. Quim é assessor da Câmara Municipal do 
município BMN e recebe, para análise, projeto de lei 
que permite a utilização dos bens públicos municipais 
por particulares, como atividade econômica com 
intuito de lucro, sem cobrança de qualquer taxa pela 
municipalidade. Ebe, que é médico com atividade no 
município, não concorda com esse projeto. Nos 
termos dos princípios, aplicáveis ao Direito 
Administrativo, o projeto confronta o princípio da:  

A) autonomia privada específica  
B) geração vinculada de renda 
C) indisponibilidade do interesse público
D) legalidade direcionada ao cidadão

45. Dark é agente fiscal do município e participa do 
movimento que busca valorizar a carreira como 
representante do Estado nas suas mais relevantes 
atividades. Para fundamentar o seu pleito, aduz a 
norma constitucional que estabelece o princípio da:

A) responsabilidade dos agentes públicos 
B) precedência da administração fazendária 
C) seleção pública meritória 
D) legitimidade dos atos administrativos 
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47. Peri é economista responsável pela execução 
do orçamento de determinado órgão federal e, nos 
termos da Constituição Federal, tem o dever de 
executar as programações orçamentárias, adotando 
os meios e as medidas necessários com o propósito 
de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à 
soc iedade.  Esse comando não impede o 
cancelamento necessário à abertura de créditos:

A) especiais 
B) adicionais 
C) impeditivos 
D) discricionários  

48. Na construção da proposta orçamentária, vários 
temas são considerados nos debates parlamentares 
como relevantes, dentre eles o pertinente às 
emendas individuais. Nos termos da Constituição 
Federal, tendo como base a receita corrente líquida 
prevista no projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo, as emendas devem ser aprovadas no 
limite de:

A) 1,2%  
B) 1,3%  
C) 1,4%
D) 1,5%

49. Após diversas reformas, a Constituição Federal 
deu nova moldura ao sistema orçamentário. Nesse 
sentido, as emendas individuais impositivas 
apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual 
poderão alocar recursos a Estados por meio de 
transferência:

A) qualificada 
B) especial 
C) diária  
D) própria  

50. Nos termos da Constituição Federal, é vedada a 
realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta, mediante 
créditos especiais  ou:         

A) garantidos
B) transpostos 
C) previstos 
D) suplementares 

46. Hurk é economista formado no exterior em 
renomada universidade, tendo prestado serviços 
para o Banco Mundial no setor de empréstimos para 
países em desenvolvimento, e retorna ao Brasil para 
atuar em consultoria na área econômica, ficando 
responsável pelo acompanhamento das finanças do 
setor público. Observando as normas constitucionais 
federais sobre orçamento, verifica que a lei de 
diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, 
estabelecerá as diretrizes de política fiscal e 
respectivas metas, em consonância com trajetória:

A) razoável da dívida interna 
B) determinante da dívida exterior 
C) sustentável da dívida pública
D) imprescindível da dívida nacional 

51. Nos termos da Constituição Federal, o 
orçamento anual deve ser votado pelo Congresso 
Nacional e depende dos parâmetros que devem ser 
fixados por outros instrumentos normativos. Um 
deles consiste na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
que estabelece para o governo seu planejamento:

A) geral  
B) virtual 
C) operacional 
D) estratégico 

52. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de:

A) empenho 
B) eficiência  
C) trabalho 
D) gasto  

53. Farme atua como supervisor do setor de 
Auditoria interna do órgão federal T e analisa a lei 
orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional e 
os seus reflexos na sua atividade diária. Verifica que, 
conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, houve a previsão de reserva de 
contingência cujo montante deve ser estabelecido 
com base na:  

A) previsão real de passivos 
B) receita corrente líquida 
C) renda prevista de impostos 
D) captação de empréstimos bancários 
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54. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
orçamento anual deve constar que o resultado do 
Banco Central do Brasil, apurado após a constituição 
ou reversão de reservas, constitui receita do: 

A) Banco do Brasil 
B) Fundo da Amazônia 
C) Regime de Previdência  
D) Tesouro Nacional

55. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada não poderá superar, 
consoan te  p rev isão  da  Le i  de  D i re t r i zes 
Orçamentárias, a variação do índice de:

A) preços
B) inflação
C) juros
D) moeda

56. Sara é administradora e preside uma média 
empresa familiar que atua em obras e prestação de 
serviços por pessoas jurídicas distintas que 
compõem um grupo empresarial. Pretendendo 
contratar com a Administração Pública, participa de 
procedimento licitatório, sendo sua proposta 
considerada a melhor. Após homologado o resultado, 
realiza o contrato no modelo parceria público-privada. 
Nos termos da Lei nº 11.079/2004, o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva execução de obra ou fornecimento e 
instalação de bens, é denominado concessão:

A) especial 
B) pessoal 
C) administrativa
D) gerencial 

57. Nos termos da Lei nº 11.079/2004, o prazo de 
vigência do contrato, no modelo parceria público- 
privada, compatível com a amortização dos 
investimentos realizados, não será inferior a:

A) dois anos 
B) três anos 
C) quatro anos 
D) cinco anos 

58. Nos termos da Lei nº 11.079/2004, antes da 
celebração do contrato de parceria público-privada, 
deverá ser constituída sociedade incumbida de 
implantar e gerir o objeto da parceria que se 
denomina:

A) propósito específico 
B) cotas sociais
C) finalidade própria 
D) conclusão pessoal 

59. Os municípios B e N participam de consórcio 
público com outras entidades e, passado um período, 
resolvem requerer seu desligamento da empreitada, 
acarretando o seu término. Nos termos da Lei nº 
11.107/2005, a alteração ou a extinção de contrato de 
consórcio público dependerá de instrumento 
aprovado pela:

A) Presidência  
B) Assembleia Geral 
C) Diretoria Executiva 
D) Auditoria Fiscal

60. Os Conselhos Profissionais atuam nas 
profissões regulamentadas, exercendo relevante 
papel de controlar a qualidade dos seus integrantes  
bem como estabelecer limites éticos à sua atividade. 
Exercem os Conselhos o poder de polícia nesses 
limites. Consoante decisões iterativas dos tribunais, a 
anuidade paga pelos Conselhos, como regra geral, 
tem natureza:

A) social 
B) securitária 
C) tributária 
D) policial

61. Noé é professor de Educação Física e resolve 
lançar sua candidatura para compor uma das 
diretorias do Conselho Profissional que rege suas 
atividades. Sua chapa vem a vencer as eleições e 
toma ciência da situação financeira verificando que, 
diante da grave crise econômica, existe um alto grau 
de inadimplência quanto ao pagamento das 
anuidades. A par disso, a diretoria toma ciência da 
necessidade de prestação de contas a órgãos 
externos de controle. No que se refere aos Conselhos 
Profissionais, atua na sua fiscalização externa o:

A) Controlador Geral da República
B) Presidente da República 
C) Senado Federal 
D) Tribunal de Contas da União 
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62. Frig é advogado e atua com causas que estão 
re l ac i onadas  ao  D i re i t o  Púb l i co .  Com o 
desenvolvimento da intervenção do Estado no 
domínio econômico, foi introduzido no campo de 
estudo das atividades regulatórias. As agências 
reguladoras foram instituídas como pessoas jurídicas 
de direito público com natureza de autarquias. 
Diferentemente das autarquias tradicionais, as 
agências, em relação ao Estado, são dotadas de:  

A) prerrogativas  
B) autonomia  
C) gestão financeira
D) livre exoneração dos dirigentes 

63. Shenn é diretor de Agência Executiva e discute 
com os demais dirigentes como melhor gerir  o órgão. 
Nos termos do Decreto nº 2.488/98, a execução 
orçamentária e financeira das Agências Executivas 
observará os termos do:

A) valor máximo de pagamento
B) teto de movimentação
C) limite de empenho 
D) contrato de gestão  

64. As organizações sociais são pessoas da 
iniciativa privada que atuam mediante contrato em 
determinados setores públicos. Nos termos da Lei nº 
9.637/98, quando assim exigir a gravidade dos fatos 
ou o interesse público, havendo indícios fundados de 
malversação de bens ou recursos de origem pública, 
os responsáveis pela fiscalização representarão ao 
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à 
Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo 
competente a decretação da:

A) prisão temporária dos dirigentes
B) interdição restritiva de atividade 
C) detenção administrativa dos gestores 
D) indisponibilidade dos bens da entidade

65. Nos termos da Lei nº 9.637/98, os membros 
eleitos ou indicados para compor o Conselho de 
Administração devem ter mandato de:

A) um ano
B) dois anos 
C) três anos 
D) quatro anos 

LEGISLAÇÃO

66. Floriano foi eleito líder do partido LL  e participa 
de diversas reuniões com as demais agremiações 
partidárias no curso do mandato. Nos termos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, o 
Colégio de Líderes se reunirá todas as segundas-
feiras, às 09 (nove) horas, para a confecção da pauta 
da Ordem das:

A) Reuniões Gerais 
B) Assembleias Semanais 
C) Sessões Ordinárias
D) Deliberações Comuns 

67. Valdo é vereador do município LN e sofre 
procedimento de interdição que o declara 
absolutamente incapaz, por sentença judicial. Nos 
termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Cuiabá, em caso de incapacidade civil absoluta, 
julgada por sentença, será o vereador:

A) desligado do exercício do mandato 
B) suspenso do exercício do mandato 
C) excluído do exercício do mandato 
D) impedido do exercício do mandato 

68. Aila é vereadora do município XM e, por vários 
motivos, deixa de comparecer a diversas atividades 
parlamentares no curso do mandato. Nos termos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, o 
vereador que não comparecer às sessões 
designadas, caso não apresente justificativa no prazo 
de vinte e quatro horas, contadas a partir do 
encerramento da sessão, terá descontado para cada 
ausência: 

A) 1/10 da sua remuneração 
B) 1/9 da sua remuneração 
C) 1/8 da sua remuneração 
D) 1/7 da sua remuneração 
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69. Dod preside a Câmara do município VD, tendo 
sido eleito pela unanimidade dos parlamentares por 
ser considerado conciliador e respeitador das 
minorias. Todos os dias comparece ao local de 
trabalho e realiza a abertura dos trabalhos 
parlamentares. Em muitas sessões, o presidente 
aguarda seus colegas de vereança assomarem ao 
plenário, sempre existindo tempo para que ocorram 
intervenções livres antes da sessão formal. Nos 
termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Cuiabá, até que se componha o quorum, o 
Presidente, a pedido de qualquer vereador, poderá 
destinar 05 (cinco) minutos para leitura de um:

A) trecho de livro 
B) período poético  
C) voto festivo 
D) versículo bíblico 

70. Dom é prefeito do município Cal e pretende 
arrecadar valores com a alienação de imóveis 
públicos. Nos termos da Lei Orgânica do município de 
Cuiabá, a alienação de bens municipais, subordinada 
à existência de interesse público devidamente 
justificado, será sempre precedida de:

A) avaliação 
B) permissão  
C) plebiscito
D) participação   
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PROVA DISCURSIVA

O(a) candidato(a) deverá analisar o caso em pauta, 
respondendo às indagações em um texto com o 
mínimo de 20 linhas e o máximo  de 30 linhas:

Fred é Governador do Estado T e foi acusado de atos 
de improbidade em concomitância com ilícitos 
penais. Em concurso com o Governador foram 
incluídos vereadores, Deputados Estaduais e 
Deputados Federais. Nos termos da Constituição 
Federal, algumas autoridades possuem foro por 
prerrogativa de função para ações penais. Apesar 
disso, a ação de improbidade foi distribuída ao juízo 
estadual de primeiro grau. Os réus alegaram 
incompetência da Justiça Estadual e a exclusão das 
acusações de improbidade por ocuparem cargos que 
os qualificam como agentes políticos.
Em relação ao exposto, pergunta-se:

a) Existe aplicação do foro por prerrogativa de 
função aos casos de improbidade?

b) Quais os dois regimes sancionatórios aplicáveis 
aos agentes políticos?

Para escrever seu texto, siga estas instruções:

1. Atente-se ao tema e aos conhecimentos 
relacionados para produzir seu texto.

2. Redija com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta.

3. NÃO copie trechos dos textos da prova.
4. Empregue a norma culta padrão da Língua 

Portuguesa e faça letra LEGÍVEL.
5. NÃO pule linhas e NÃO dê espaçamento 

excessivo entre letras, palavras e parágrafos.
6. Transcreva o seu texto a caneta para a FOLHA 

DE RESPOSTAS, pois o rascunho NÃO será 
considerado para a correção.

7. Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no 
máximo 30 (trinta) linhas.

8. Texto com menos de 20 (vinte) linhas NÃO será 
considerado nem corrigido. 

9. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, 
qualquer fragmento de texto que for escrito fora 
do local apropriado indicado no Caderno de 
Respostas da Prova Discursiva. 

10. NÃO assine a FOLHA DE RESPOSTAS ou faça 
qualquer escrita, sinal, desenho, marca ou 
símbolo que possibilite identificação do(a) 
candidato(a).

 PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100 PONTOS 
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RASCUNHO DA DISCURSIVA
MÍNIMO DE 20 E MÁXIMO DE 30 LINHAS
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