
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 de 1a 7)
        

Instintos e descivilização

Quão robusta é a ordem civilizada ocidental? A julgar 
pelo século XX, e mesmo sem levar em conta as duas 
guerras mundiais, talvez menos do que pareça. O 
padrão é conhecido: situações de conflito armado, 
cataclismos naturais e colapso econômico agudo – 
como, por exemplo, a hiperinflação alemã no início 
dos anos 1920; o blecaute que atingiu Nova York no 
outono de 1965; a guerra civil iugoslava da década de 
1990; ou a passagem do furacão Katrina por New 
Orleans em meados de 2005 – revelam a fragilidade 
da fina superfície de civilidade e decoro sobre a qual 
assenta a nossa civilização. Sob impacto do abalo 
p rovocado  por  desas t res  como esses ,  o 
comportamento das pessoas sofre uma drástica 
mutação: enquanto alguns, em geral poucos, agem 
de forma solidária e até mesmo heroica, a maior parte 
da população atingida regride a um estado de 
violência e selvageria no qual a lógica do “salve-se 
quem puder” deságua na rápida escalada dos furtos, 
assaltos, saques, crimes, estupros e vandalismo. 
Quase que num piscar de olhos, o cordato cidadão 
civilizado – “casado, fútil, cotidiano e tributável” – se 
transforma em besta feroz, capaz das piores 
atrocidades. – Como entender o perturbador 
fenômeno? A interpretação usual propõe o modelo 
hobbesiano. O ser humano no fundo é um animal 
selvagem e terrível. Remova os sustentáculos 
elementares da ordem civilizada; dispa a camisa de 
força social; suspenda, ainda que brevemente, a 
vigilância e a ameaça de punição aos infratores do 
código legal, e, em pouco tempo, retrocedemos ao 
“estado natural hobbesiano” e à “guerra de todos 
contra todos”. O civilizado sem máscara da civilidade 
não é outro senão o animal humano em sua versão 
nativa, sem amarras nem recalques, como que de 
volta à selva e aos estágios da evolução em que as 
faculdades de inibição erguidas ao longo do processo 
civilizatório dormiam ainda no embrião da mente. Os 
episódios de regressão à barbárie seriam, em suma, 
o psiquismo arcaico do animal humano posto a nu. 
– O modelo hobbesiano poderia ter tomado como 
plausível, não fosse uma falha capital do argumento. 
Que a regressão à barbárie revele alguma coisa do 
nosso psiquismo arcaico não há por que duvidar. Mas 
o que vem à tona no caso não é o “estado de 
natureza” do mundo pré-civilizado ou o animal 
homem tal como a evolução o teria produzido – o que 

vem à tona é o bicho-homem descivilizado, ou seja, o 
civilizado que se vê repentinamente fora da jaula e 
apto a dar livre curso aos impulsos e instintos naturais 
tolhidos e asfixiados pela ordem civilizada. O 
descivilizado é o civilizado à solta: livres das amarras 
e restrições da vida comum mas portador de um 
psiquismo arcaico que foi pesadamente macerado e 
em larga medida deformado pela renúncia instintual 
imposta pelo processo civilizatório. A ferocidade que 
tomou conta dos conquistadores europeus no Novo 
Mundo e o surto de bestialidade fascista que varreu a 
Europa no século passado são exemplos extremos 
dessa realidade. O equívoco do modelo hobbesiano é 
confundir o homem descivilizado feito lobo do homem 
– ávido de desafogo e revide contra tudo e contra 
todos – com um suposto estado primitivo ou de pura 
natureza do animal. – “Você pode expelir a natureza 
com um varapau pontiagudo”, adverte Horácio, “mas 
ela sempre retornará.” A verdade do poeta, “nem o 
fogo, nem o ferro, nem o tempo devorador poderão 
abolir”. Mas à luz do exposto acima não seria talvez 
de todo impróprio emendar: a natureza expelida não 
sai ilesa – ela traz em seu retorno as marcas e as 
feridas da violenta expulsão.

Eduardo Giannetti
(Trópicos utópicos: uma perspectiva brasileira da crise 

civilizatória. São Paulo: Cia das Letras, 2016)

1. Na frase “A julgar pelo século XX, e mesmo sem 
levar em conta as duas guerras mundiais, talvez 
menos do que pareça”, a expressão “a julgar pelo” é 
iniciada pela palavra “a”, que assume o valor de:

A) condição
B) explicação
C) consequência
D) temporalidade

2. Na perspectiva do autor, o século XX se 
caracteriza por:

A) superação dos episódios de fome
B) avanços na construção democrática
C) ênfase em acontecimentos conflituosos
D) defasagem na estrutura tecnológica industrial

3.  De acordo com a argumentação do autor, um dos 
resultados dos eventos mencionados é:

A) aprofundamento do processo civilizatório
B) retrocesso a comportamentos violentos
C) evolução das formas de solidariedade
D) conquista em estratégia militar

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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4.  No “estado natural hobbesiano” descrito, o autor 
atribui a adesão à ordem civilizada a:

A) convencimento racional
B) desejo de pertencimento
C) submissão espontânea
D) ameaça de punição

5. “O civilizado sem máscara de civilidade não é 
outro senão o animal humano em sua versão nativa”. 
Considerando o sentido global do trecho, a palavra 
“senão” é equivalente à seguinte expressão:

A) tanto quanto
B) ainda mais
C) a não ser
D) apesar de

6. “O modelo hobbesiano poderia ser tomado como 
plausível, não fosse uma falha capital do argumento”. 
A ideia central da frase é apresentada por 
procedimento caracterizado como:

A) contra-argumentação
B) comparação
C) autoridade
D) indução

7. “a natureza expelida não sai ilesa – ela traz em 
seu retorno as marcas e as feridas da violenta 
expulsão”. No trecho, o travessão pode ser 
substituído por:

A) enquanto que
B) uma vez que
C) a fim de que
D) ainda que

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

9.  Considerando a seguinte proposição:

Se Antônia possui dois filhos, então Paulo possui 
quatro cachorros.

Dessa afirmação, é possível concluir que:

A) Se Antônia possui quatro cachorros, então Paulo 
possui dois filhos.

B) Se Antônia não possui dois filhos, então Paulo 
não possui quatro cachorros.

C) Se Paulo possui quatro cachorros, então Antônia 
possui dois filhos.

D) Se Paulo não possui quatro cachorros, então 
Antônia não possui dois filhos. 

10. Admitem-se como verdadeiras as seguintes 
proposições:

Ÿ Todo controlador interno é eficiente.
Ÿ Felipe é desatento.
Ÿ Quem é desatento não é eficiente.

D e s s a s  p r o p o s i ç õ e s ,  c o n c l u i - s e  q u e , 
necessariamente:

A) Felipe pode ser um controlador interno.
B) Existem controladores internos desatentos.
C) Felipe não é um controlador interno.
D) Todas as pessoas eficientes são controladores 

internos.

11. Para a construção de novas escolas, a 
prefeitura de um município recebeu 10 projetos, 
entre eles o projeto A. 
O número máximo de maneiras diferentes de se 
escolher três desses projetos, de modo que o projeto 
A seja sempre um dos escolhidos é:

A) 24
B) 36
C) 48
D) 54

12. Uma pesquisa realizada numa loja que vende 
computadores mostrou que a probabilidade de uma 
pessoa ficar satisfeita com a compra de um 
determinado produto é de 95%. A probabilidade de 
três pessoas ficarem insatisfeitas após a compra 
desse produto é de:

A) 1/2000
B) 1/4000
C) 1/6000
D) 1/8000

8.  Considere-se que, para todo número real a e b, 
tem-se que a b = (b – a).(1 – b). ....

Se x e y são números reais tais que x  2 = 4 e ...
3 y = 0, o valor de (x + y) é igual a:  ....

A) 7 ou 9
B) 3 ou 5
C) 3 ou 9
D) 5 ou 7 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13. A figura abaixo apresenta especificação  
relacionada a um notebook.

“Notebook Lenovo Ideapad S145 Intel Core i5 8GB - 256GB 
SSD 15,6” Placa de Vídeo 2GB Windows 10”

As citações “Intel Core i5” e “15,6” fazem referência, 
respectivamente, aos seguintes componentes: 

A) modelo da memória DDR e capacidade de 
exibição da placa de vídeo

B) tipo do microprocessador e capacidade de 
exibição da placa de vídeo

C) modelo da memória DDR e tamanho da tela do 
monitor de vídeo

D) tipo do microprocessador e tamanho da tela do 
monitor de vídeo

14. A planilha da figura abaixo foi criada no 
software Calc da suíte LibreOffice 7.0, versão 64 bits 
em po r tuguês ,  t endo s ido  rea l i zados  os 
procedimentos descritos a seguir.
Ÿ  E m  D 1 5  f o i  i n s e r i d a  a  e x p r e s s ã o  

= (A11;A10:D13;3;1)PROCV
Ÿ  E m  D 1 6  f o i  i n s e r i d a  a  e x p r e s s ã o 

= (D10;A10:D13;3;0)PROCH

Nessas condições, os conteúdos mostrados nas 
células D15 e D16 são, respectivamente:

A) 988530274 e BOA ESPERANÇA 
B) 988530274 e SERRA DOURADA 
C) 988537702 e BOA ESPERANÇA
D) 988537702 e SERRA DOURADA

15. No contexto das redes de computadores com 
acesso à internet e no que diz respeito à arquitetura 
TCP/IP, três protocolos são empregados no serviço 
de e-mail, caracterizados a seguir.

I.  É usado para o envio de mensagens na internet, 
por meio do uso da porta 25, que é a padrão para 
envio de mensagens, havendo a alternativa de 
uso das portas 465 e 587. 

II.  É  usado na  recepção de  mensagens , 
particularmente para sincronização no servidor, 
por meio da porta 143 com conexões sem 
criptografia e, como alternativa, a porta 993 para 
conexões seguras com criptografia TLS/SSL. 
No seu funcionamento, é um protocolo que 
sempre mantém cópia das mensagens no 
servidor.

III.  É usado na recepção de mensagens, por meio da 
porta 110 com conexões sem criptografia e, 
como alternativa, a porta 995 para conexões 
seguras com criptografia TLS/SSL. No seu 
funcionamento, é um protocolo que baixa as 
mensagens e as apaga do servidor.

Os protocolos caracterizados em I, II e III são 
conhecidos, respectivamente, pelas siglas: 

A) SMNP, POP3 e HTTP
B) SMTP, POP3 e IMAP
C) SMNP, SSH e IMAP
D) SMTP, SSH e HTTP

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

CONHECIMENTOS GERAIS

16. Durante o período colonial da história mato-
grossense, várias atividades econômicas e 
expedições utilizaram-se da mão de obra dos povos 
indígenas com diferentes propósitos. Dentre estas, 
podem ser citadas as de comércio, que traziam de 
São Paulo para o Mato Grosso roupas, bebidas, 
medicamentos, ferramentas, alimentos variados, 
através dos rios que eram navegados com a ajuda 
dos povos indígenas, com seus conhecimentos 
sobre a região. O nome dessas expedições 
comerciais era:

A)  Bandeiras
B)  Missões religiosas
C)  Monções
D)  Entradas 
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17. “A ocupação do atual território do Estado de 
Mato Grosso se inicia com a descoberta das minas 
dos rios Coxipó e Cuiabá pelos bandeirantes em 
1719. Nesse momento, foi no território das “minas do 
Mato Grosso” que surgiram os primeiros povoados, 
a dinâmica comercial e a presença da coroa 
portuguesa.” 

CAVALCANTE, Matuzalem, FERNANDES, Bernardo 
Mançano. Formação territorial, agronegócio e atuais mudanças 
na estrutura fundiária de Mato Grosso. In : REVISTA NERA – 
ANO 9, N. 8 – JANEIRO/JUNHO DE 2006 – p. 113.

Desde o século XVIII até os dias atuais, as políticas 
de colonização das terras mato-grossenses criaram 
uma estrutura fundiária baseada no latifúndio. Tal 
estrutura gerou e gera vários conflitos sociais e 
ambientais pela posse da terra. 
Em relação à história da política de colonização do 
Estado de Mato Grosso, é possível afirmar:

A)  O marco inicial da política pública de colonização 
das terras do Mato Grosso ocorreu durante a 
ditadura do Estado Novo no Brasil (1937-1945). 
Nesse período, foram feitos incentivos à 
ocupação da Amazônia Legal, como os projetos 
da SUDAM.

B)  O estímulo à colonização particular ocorreu com 
a implantação da Colônia Agrícola de Dourados, 
criada durante a ditadura Civil Militar (1964-
1985), ocasionando uma imigração de pequenos 
e médios agricultores da região sul do país. 

C) A construção da BR163 foi de fundamental 
importância na colonização da região sul do 
Antigo Mato Grosso. Ao longo dessa rodovia 
foram surgindo, nas suas margens, inúmeras 
fazendas e pro je tos agropecuár ios de 
colonização.

D) A expansão do agronegócio no Mato Grosso 
proporcionou que o Estado seja um dos maiores 
produtores agropecuários do país. Porém, a 
posse das terras ancestrais dos povos indígenas 
e o bioma pantanal não foram preservados.

18. “O escritor João Guimarães Rosa, além de toda 
a elaboração estética, do significado mítico-místico 
e da profunda concepção psicológica de seus 
personagens, deixa transparecer também em sua 
obra uma preocupação sobre as questões sociais e 
ambientais que envolvem o cenário regional, 
nacional e universal do sertão, que também é o 
mundo. No projeto literário do autor, o sertão e o 
Cerrado transcendem seus destinos de moldura 
narrativa, para se conformarem em personagens 
coprotagonistas das narrações. Um espaço-palco 
permeado por uma rica e sofrida história, um mundo 
muito misturado no coração do país”. 

(BARBOSA, G. T. O. Sertão Cerrado de Guimarães Rosa: 
espaço movimentante. Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.) 

O Cerrado é o principal bioma do Centro-Oeste 
brasileiro e pode ser caracterizado por:

A) gramíneas, arbustos e árvores esparsas
B) vegetação arbórea homóclita e aciculifoliada
C) gramíneas, arbustos e árvores caducifoliadas e 

latifoliadas pobres em biodiversidade
D) árvores com caules retorcidos e raízes aéreas, 

que permitem a absorção da água mesmo 
durante a estação seca do verão

19. Mato Grosso tem o maior Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) de 2020 do país com 
mais de R$ 134 bilhões, conforme estatísticas que 
foram divulgadas pelo Governo Federal no dia 15 de 
janeiro de 2021. Conforme o levantamento, o país 
alcançou a cifra de R$ 871,3 bilhões, tornando-se o 
maior da série histórica desde 1989. O crescimento 
real foi de 17%. O segundo melhor resultado ocorreu 
em 2015, com R$ 759,6 bilhões.

Dentre os principais responsáveis pela pujança do 
setor agropecuário na economia do estado estão:

A) algodão, milho e morango
B) milho, soja e frutas vermelhas
C) soja, girassol e criação de gado
D) criação de gado, soja e frutas cítricas
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6

NOÇÕES DE ÉTICA E FILOSOFIA

20.  Para Leslei Levene (2019), o autor da obra “O 
Príncipe”, de 1513, considerava que um governante 
poderia usar meios imorais, cruéis e perversos  
quando julgasse necessário, deixando a população 
amedrontada. E ainda que sua filosofia  se firmava 
na ideia de que os fins justificam os meios.
Conhecido principalmente por discorrer sobre as 
dinâmicas do poder, o filósofo a quem se refere 
Levene é:

A) Silvio Gallo
B) Jean Paul-Sartre
C) Nicolau Maquiavel
D) Ludwig Wittgenstein

21. Segundo Marilena Chauí (2000), Pitágoras é 
reconhecido como o fundador de uma corrente 
filosófica que se firma no pensamento de que a 
estrutura da realidade é do tipo:

A) irracional
B) matemática
C) verborrágica
D) espiritual

2 2 .  “ N o s s a s  i n t e r c o n e x õ e s  e  n o s s a 
interdependência já são globais. O que quer que 
aconteça em um lugar influencia a vida e as 
oportunidades de vida das pessoas em todos os 
outros. O cálculo dos passos a serem dados em 
qualquer local precisa levar em conta as possíveis 
respostas das pessoas em todos os outros.” 
BAUMAN (2007)

Bauman destaca no texto que todos devem ter uma 
responsabilidade ética em um mundo globalizado. 
Frente a este conceito na pandemia, especialmente 
na crise sanitária vivida desde março de 2020 no 
Brasil, o governo e cada cidadão/ã precisam seguir 
as orientações dos cientistas e da Organização 
Mundial da Saúde a fim de garantir a superação da 
crise no país e em todas as nações, por ser esse um 
desafio que só pode ser solucionado se cada um 
aderir à lógica da responsabilidade:

A) mercadológica
B) econômica
C) distrital
D) mundial

23. Chauí (2000) observa que o racionalismo, ao 
longo da histór ia da fi losofia, se opôs ao 
dogmatismo, entendido como uma opinião imposta 
por decreto ou transmitida por meio de uma doutrina, 
impondo uma verdade que se torna inquestionável. 
Por essa razão, o dogmatismo é uma  atitude 
autoritária por não permitir dúvida, crítica e 
contestação e também submissa, porque se curva 
às opiniões estabelecidas, contrastando com o 
racionalismo que promove o pensamento:

A) livre
B) retraído
C) cultuado
D) obediente

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

24. Byung-Chul Han (2019) afirma que, nas 
relações de trabalho nos tempos atuais, é necessário 
compreender a comunicação digital como uma 
comunicação sem ressonância que não traz 
felicidade. Por essa razão, ele espera que a 
pandemia e o teletrabalho façam as pessoas 
perceberem que a mera presença física do outro já 
tem algo que torna a pessoa feliz, que a comunicação 
implica uma experiência corporal, porque um diálogo 
bem-sucedido pressupõe seres: 

A) conectados
B) corporais
C) distanciados
D) virtuais

25. Frederico, na pandemia, teve que coordenar 
uma equipe formada em sua maioria por profissionais 
do sexo feminino e o resultado da sua atuação foi 
insatisfatório, pois, ao invés de ter uma postura de 
liderança ele manifestou uma postura arrogante, 
como  se fosse o único detentor de todos os saberes e 
conhecimentos sobre aquele trabalho, o que afetou a 
sua interação e o seu diálogo com a equipe. Por ter 
dificuldade de lidar com a alteridade grupal e não agir 
de modo integrativo, o profissional optou por se:

A) aproximar
B) depreciar
C) consolar
D) isolar
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DISCIPLINA ESPECÍFICA DE ACORDO 
COM HABILITAÇÃO

31. O atributo do ato administrativo que impõe a 
coercibilidade para seu cumprimento ou execução, 
independentemente da concordância de terceiros, é 
o denominado:

A) imperatividade
B) autoexecutoriedade
C) presunção de veracidade
D) presunção de legitimidade
                                                              

32. Os serviços que, de acordo com Hely Lopes 
Meirelles, “não afetem substancialmente as 
necessidades da comunidade, mas satisfazem 
interesses comuns de seus membros”, podendo ser 
prestados pela Administração, por entidades 
descentralizadas ou por particulares, sendo 
r e m u n e r a d o s  e  e s t a n d o ,  s o b  c o n t r o l e , 
regulamentação, fiscalização e autorização do Poder 
Público, são os do tipo:

A) públicos 
B) administrativos
C) de utilidade pública
D) impróprios do Estado
                                                              

33.Os agentes  púb l i cos  que recebem a 
incumbência de representar a Administração em 
determinado ato, ou praticar certa atividade 
específica mediante remuneração, são os agentes:

A) públicos
B) honoríficos
C) credenciados
D) administrativos
                  

26. A cognição social é um aspecto da consciência 
interpessoal que representa a capacidade de 
conhecer como o mundo social funciona. O 
profissional que possui essa habilidade pode 
perceber, em seu ambiente de trabalho, quais as 
correntes de interesses implícitas na organização, 
atuando dentro da instituição com bom desempenho 
como um agente:

A) passivo
B) coercivo
C) inativo
D) interativo

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

27. O Estado juridicamente organizado e obediente 
às suas próprias leis, limitando o poder e o exercício 
do poder do Estado dentro da lei, condiz com o 
conceito de:

A) estado de direito
B) administração pública
C) direito administrativo
D) organização do estado

28. O Estado Federado Brasileiro compreende a 
União, com soberania, e as seguintes entidades 
estatais, com autonomia política, administrativa e 
financeira:

A) os Estados
B) os Estados e os Municípios
C) os Estados e o Distrito Federal
D) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

29.  As pessoas jurídicas de direito privado que, por 
lei, são autorizadas a prestar serviço ou realizar 
atividade de interesse público ou coletivo, não 
exclusivos do Estado, como os serviços sociais 
autônomos, são as entidades:

A) autárquicas
B) fundacionais
C) paraestatais
D) empresariais

30. A Administração Pública pode fazer cessar os 
efeitos de seus atos em determinadas circunstâncias 
e por determinado período, embora mantendo o ato 
para oportuna restauração da sua operatividade. 
Trata-se do ato:

A) pendente
B) suspensível
C) revogável
D) imperfeito
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34. Um princípio básico aplicável à atividade 
administrativa expressamente previsto na Lei nº 
14.133/2021, embora não mencionado no caput do 
Art.  37 da Consti tuição Federal/1988, que 
corresponde ao “atendimento com fins de interesse 
geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes 
ou competências, salvo autorização em lei”, consiste  
no princípio do:

A) planejamento
B) contraditório
C) interesse público
D) julgamento objetivo
                  

35. Os bens públicos dominiais caracterizam-se por 
serem aqueles:

A) de uso indiscriminado pela coletividade
B) integrantes do domínio público, porém com 

possibilidade de serem utilizados para qualquer 
outro fim, inclusive a alienação

C) definidos pela individualização do uso
D) destinados especialmente à execução dos 

serviços públicos e, por isso mesmo, são 
considerados instrumentos desses serviços, e se 
constituem no aparelhamento administrativo

                  36. O poder de polícia é a faculdade que  a 
Administração Pública tem para limitar e restringir o 
uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais 
em benefício da coletividade e do próprio Estado. A 
livre escolha pelo poder público da oportunidade e 
conveniência de exercer o poder de polícia, bem 
como de aplicar sanções e empregar meios para 
atingir o fim desejado, associa-se ao seguinte atributo 
do poder de polícia:

A) coercibilidade
B) arbitrariedade
C) proporcionalidade
D) discricionariedade

                  

37. O acordo firmado por entidades públicas de 
qualquer espécie ou entre estas e particulares, para a 
realização de objetivos comuns às partes, com 
liberdade de ingresso e retirada do partícipe do 
acordo, é o:

A) contrato
B) convênio
C) permissão
D) autorização

                  

38. Considerando que a cidade de Cuiabá tem mais 
de 600 mil habitantes, o total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, nela incluídos os subsídios dos 
vereadores e excluídos os gastos com inativos, NÃO 
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das 
transferências efetivamente realizadas no exercício 
anterior:

A) 5%
B) 6%
C) 7%
D) 8%

                  39. A codificação utilizada na classificação 
econômica da receita orçamentária obedece a uma 
determinação sequencial, iniciando-se pelo primeiro 
nível que é constituído pela categoria econômica e, 
em sequência, o segundo e terceiro níveis, 
constituídos dos códigos, respectivamente:

A) item; subitem
B) origem; espécie
C) rubrica; alínea
D) alínea; subitem
                  
40. A receita orçamentária proveniente de 
operações de crédi to,  a l ienação de bens, 
amortização de empréstimos, dentre outras,  
denomina-se receita:

A) corrente
B) de capital
C) tributária
D) patrimonial

41. A receita extraorçamentária é aquela que não 
integra o orçamento público, não se vincula à sua 
execução nem se constitui em renda do Estado. 
Pode-se afirmar que a renda extraorçamentária 
compreende os compromissos exigíveis cujo 
pagamento:

A) independe de autorização orçamentária e de 
autorização legislat iva, sendo o estado 
depositário desses valores que não lhe 
pertencem

B) depende de autorização orçamentária e 
independe de autorização legislativa, sendo o 
estado depositário desses valores que não lhe 
pertencem

C) independe de autorização orçamentária e 
depende de autorização legislativa, sendo o 
estado depositário desses valores que não lhe 
pertencem

D) depende de autorização orçamentária e depende 
de autorização legislativa, sendo esses valores 
propriedade do estado e vinculados a despesas 
extraorçamentárias
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46. No orçamento público, a iniciativa para propor a 
Lei do Plano Plur ianual,  Lei de Diretr izes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual é do 
Poder Executivo. Essa prerrogativa em matéria 
orçamentária é referente ao princípio da:

A) unidade
B) especificação
C) reserva legal
D) exclusividade

47. O ciclo orçamentário é a sequência das etapas 
desenvolvidas pelo processo orçamentário, sendo 
que a etapa que compreende a fixação de objetivos 
concretos para o período considerado e o cálculo dos 
recursos humanos, materiais e financeiros 
necessários a sua materialização é a:

A) avaliação
B) elaboração da proposta
C) aprovação da Lei do Orçamento
D) execução orçamentária e financeira

48. No processo operacional de planejamento e 
orçamento denominado Base Zero, o conceito 
envolvido na alternativa apresentada no pacote de 
decisão, que procura incrementar níveis acima do 
corrente, buscando favorecer a permissão para a 
execução de funções ou serviços adicionais aos 
existentes, está relacionado com:

A) os custos e benefícios
B) as medidas de desempenho
C) os rumos alternativos de ação
D) o nível de expansão de esforço

49. O orçamento por programa é uma modalidade 
em que os recursos financeiros para alcançar cada 
unidade orçamentária vinculam-se direta ou 
indiretamente aos objetivos pretendidos. Assim, o 
passo da elaboração do orçamento do programa 
caracterizado como uma escolha técnica em que as 
soluções são ordenadas de acordo com preferências 
para a solução, ou seja, definição da ordem a seguir 
para atendimento das soluções apresentadas, é o 
denominado:

A) estabelecimento de prioridades 
B) determinação de atividades
C) diagnóstico da situação
D) definição de objetivos

42. Os estágios da receita correspondem às etapas 
percorridas pelos órgãos e repartições encarregados 
de sua execução. Assim, quando o Poder Executivo 
reconhece a procedência do crédito fiscal e identifica 
o contribuinte que lhe é devedor, ocorre o seguinte 
estágio da receita:

A) previsão
B) arrecadação
C) recolhimento
D) lançamento

43.  A despesa pública é classificada como 
orçamentária e extraorçamentária. Sobre as 
despesas orçamentárias é INCORRETO afirmar que:

A) dependem de autorização legislativa
B) devem ser fixadas e discriminadas no orçamento 

público
C) devem obedecer à discriminação por elementos 

em cada unidade administrativa ou órgão do 
governo

D) constituem saída do passivo financeiro, 
compensatória de entrada no ativo financeiro 
correspondente a valor recebido como caução

44. A aquisição de imóveis já em utilização, a 
aquisição de títulos representativos do capital da 
empresa já constituída, não representando aumento 
de capital, e a constituição ou aumento de capital da 
empresa referem-se às despesas denominadas:

A) correntes
B) investimentos
C) inversões financeiras
D) amortização da dívida

45. Na classificação funcional-programática das 
despesas, o instrumento de programação para 
alcançar os objetivos de um programa que, segundo 
Heilio Kohama, envolvem o “conjunto de operações 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
final” que concorre para a expansão da ação do 
governo, é:

A) o projeto
B) a atividade
C) o programa
D) a estratégia
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53.  A Lei de Orçamento Anual (LOA) deverá ter sua 
proposta encaminhada do Executivo ao Legislativo, 
quatro meses antes do término do exercício 
financeiro e, indicativamente, compreenderá:

A) as prioridades orçamentárias, programas e metas 
e normas relativas ao controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos do orçamento

B) a evolução do patrimônio líquido, a avaliação da 
situação financeira e o demonstrativo da 
estimativa e compensação da renúncia de receita 
e  margem de expansão das  despesas 
obrigatórias 

C) o orçamento fiscal dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, o orçamento de 
investimentos das empresas em que o estado 
detenha maioria do capital social com direito a 
voto e o orçamento de seguridade social

D) a avaliação de cumprimentos de metas do ano 
anterior, o  equilíbrio entre as receitas e despesas 
e a evolução do patrimônio líquido nos últimos três 
exercícios, destacando a origem e as aplicações 
dos recursos obtidos com a alienação de ativos

54. Segundo as definições previstas no Art. 6º da Lei 
n º 14.133/2021, todo serviço de engenharia que tem 
por objeto ações objetivamente padronizáveis em 
termos de desempenho e qualidade, de manutenção, 
de adequação e de adaptação de bens móveis e 
imóveis, com preservação das características 
originais dos bens, refere-se à definição de:

A) bens e serviços comuns
B) bens e serviços especiais
C) serviço comum de engenharia
D) serviço especial de engenharia

55. De acordo com o Art. 28 da Lei nº 14.133/2021 
(Nova Lei de Licitações), as modalidades de 
licitações são as seguintes:

A) convite; tomada de preços; concorrência; leilão e 
pregão

B) pregão; concorrência; concurso; leilão e diálogo 
competitivo

C) pregão; tomada de preços; concorrência e 
diálogo competitivo

D) convite; tomada de preços; concorrência; leilão e 
concurso

50. No balanço patrimonial, as contas que 
registram, processam e evidenciam os atos de gestão 
cujos efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público, bem como 
aqueles com funções específicas de controle e que 
subsidiam a administração, como alterações 
potenciais nos elementos patrimoniais, garantias e 
responsabilidades, ou seja, que podem mediata ou 
imediatamente vir a afetar o patrimônio, são as contas 
denominadas:

A) compensação
B) balanço patrimonial
C) variações patrimoniais qualitativas
D) variações patrimoniais quantitativas

51. O Plano Plurianual (PPA) é o mais alto 
documento da hierarquia no sistema de planejamento 
de qualquer órgão público, sendo correto afirmar que 
sua vigência é de:

A) quatro anos e se inicia no 1º ano do mandato, 
estendendo-se até o final do 4º ano do mandato 
vigente

B) dois anos e se inicia no 2º ano do mandato, 
estendendo-se até o final do 1º ano do mandato 
subsequente

C) quatro anos e se inicia no 2º ano do mandato, 
estendendo-se até o final do 1º ano do mandato 
subsequente

D) três anos e se inicia no 1º ano do mandato, 
estendendo-se até o final do 2º ano do mandato 
vigente

52. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem 
vigência anual, valendo de sua publicação até o final 
do exercício que orienta, e o encaminhamento do 
projeto da proposta do Executivo ao Legislativo 
deverá ocorrer até:

A) 17 de junho
B) 15 de abril
C) 31 de agosto
D) 22 de dezembro
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56. Na modalidade de licitação para contratação de 
bens e serviços especiais e de obras e serviços 
comuns e especiais de engenharia, segundo a nova 
Lei de Licitações, os critérios de julgamento a serem 
utilizados, além do de menor preço serão os 
seguintes:

A) melhor técnica; técnica e preço; maior retorno 
econômico e maior lance ou oferta

B) maior lance ou oferta; retorno econômico; técnica 
ou conteúdo artístico satisfatório

C) maior lance ou oferta; maior retorno econômico; 
melhor técnica ou conteúdo artístico

D) melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e 
preço; maior retorno econômico e maior desconto

57. Segundo a nova Lei de Licitações (Lei nº 
14.133/2021), o pregão é obrigatório para as 
seguintes situações:

A) contratações de serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente intelectual 

B) alienação de bens imóveis ou de bens móveis 
inservíveis ou legalmente apreendidos a quem 
oferecer o maior lance

C) aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério 
de julgamento poderá ser o de menor preço ou o 
de maior desconto

D) escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
cujo critério de julgamento seja a melhor técnica 
ou conteúdo artístico

58. A Lei nº 11.079/2004 define a parceria público-
privada (PPP) como “o contrato administrativo de 
concessão, na modal idade patrocinada ou 
administrativa”. Assim, de acordo com o Art. 2º da 
referida lei, é permitida a celebração da PPP, estando 
o objeto de acordo com a legislação, na seguinte 
hipótese:

A) cujo período de prestação de serviço seja inferior 
a 5 anos

B) cujo período de concessão dos serviços seja 
superior a 10 anos

C) cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais)

D) que tenha como objeto único o fornecimento de 
mão de obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública

59.O t ipo de p lanejamento ut i l izado nas 
organizações públicas que tem por finalidade otimizar 
determinada área de resultado e não a empresa 
como um todo, que diz respeito à orientação de médio 
prazo, sendo desenvolvido por níveis intermediários, 
tendo como principais finalidades a utilização 
eficiente dos recursos, é o:

A) tático
B) básico
C) operacional
D) estratégico

60. Uma organização pública definiu o número 
máximo de subordinados que um administrador 
consegue dirigir com efetividade, de acordo com os 
parâmetros de qualidade e gestão da empresa.  Essa 
definição está associada ao conceito de:

A) centralização
B) cadeia escalar
C) ambiente de tarefa
D) amplitude de controle

61. McGregor, em sua teoria, afirma que subjacente 
a qualquer ação gerencial existem suposições sobre 
a natureza dos trabalhadores, que denominou teoria 
X e Y. Um administrador público que adota a teoria Y 
em seus processos de decisão tem a seguinte 
perspectiva a respeito de seus funcionários:

A) os trabalhadores enxergam o trabalho como algo 
que proporciona satisfação

B) o s  t r a b a l h a d o r e s  e v i t a m  a s s u m i r 
responsabilidades e buscam orientação formal

C) os trabalhadores devem ser controlados para que 
alcancem as metas organizacionais

D) a maioria dos trabalhadores não é ambiciosa e 
busca satisfazer a necessidade de segurança 
acima de outros fatores relacionados ao trabalho
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62. Na Câmara Municipal, um administrador está 
desenvolvendo atividades de controle, assim, é 
correto afirmar que ele está realizando a seguinte 
ação:

A) c o o r d e n a n d o  a s  a ç õ e s  d o s  a g e n t e s 
administrativos da Câmara, por meio de sua 
orientação, motivação e liderança

B) distribuindo o trabalho entre os agentes, alocando 
recursos necessários e atribuindo autoridade aos 
membros da organização

C) definindo os objetivos de longo prazo para os 
agentes de administração da Câmara, definindo o 
que deve ser feito e o como deve ser feito

D) monitorando as atividades dos agentes e 
comparando o desempenho real com o planejado 
e implementando ações para a correção de 
qualquer desvio significativo

63. O princípio básico da Administração Pública que 
impõe a todo agente público a obrigação de realizar 
suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional, exigindo o uso racional dos 
recursos e a obtenção de resultados positivos para a 
Administração, é o princípio de:

A) impessoalidade
B) legalidade
C) eficiência
D) moralidade

64. Na Administração Pública, os serviços 
integrados na estrutura administrativa da Presidência 
da República, dos Governadores e Prefeitos, com 
Ministérios e Secretarias, respectivamente, referem-
se à administração:

A) direta
B) indireta
C) fundacional
D) descentralizada

65. O tipo de controle estabelecido por norma legal 
para as entidades autônomas, indicando a autoridade 
controladora, as faculdades a serem exercitadas e as 
finalidades desejadas, é o controle:

A) sucessivo
B) finalístico
C) preventivo
D) hierárquico

LEGISLAÇÃO

66. Magno é cidadão e realiza serviços sociais 
voluntár ios, prát ica que aprendeu durante 
intercâmbio na Europa. Desejoso de ampliar seus 
limites de atuação, pesquisa sobre participação 
popular na política. 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cuiabá, o instituto que tem por objetivo 
assegurar a cidadania, o direito, a livre expressão do 
pensamento e consiste na possibilidade de todo e 
qualquer cidadão fazer uso da palavra em Sessões 
Ordinárias, para tratar de matéria de interesse público 
é denominado:

A) área de discurso
B) discurso do povo 
C) palanque especial
D) tribuna livre 
                                                              

67. Beth é vereadora e compõe a Mesa Diretora, 
substituindo, vez ou outra, o presidente na condução 
dos trabalhos parlamentares, notadamente nas 
sessões. Nos termos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Cuiabá, as Sessões Ordinárias 
e Extraordinárias compõem-se de quatro fases, 
sendo a primeira o denominado:

A) Primeiro tempo 
B) Período experimental 
C) Pequeno expediente
D) Preparo inicial 

                                                              68. Gagarin é médico e apresenta, a determinado 
vereador do município XV, proposta de edição de lei 
municipal para resolver problema relevante para o 
município que exige celeridade. Nos termos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, o 
regime de urgência que implica a dispensa de todas 
as exigências regimentais, exceto quorum e 
pareceres obrigatórios, e assegura à proposição a 
sua inclusão com prioridade na Ordem do Dia até a 
sua votação final é denominado regime:

A) simples 
B) especial 
C) dinâmico  
D) estático 
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69. Neto atua como fiscal dos serviços públicos 
municipais, denunciando eventuais falhas na sua 
prestação. Um dos itens que busca controlar consiste 
no afastamento dos governantes para realizar 
atividades de interesse privado. Nos termos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, 
para regular matéria de exclusiva competência da 
Câmara, sem a sanção do Prefeito e que tenha efeito 
externo, tais como a concessão de licença ao Prefeito 
para afastar-se do cargo ou ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias, é utilizado o:

A) substitutivo  
B) requerimento 
C) ato notarial  
D) decreto legislativo 

70. Abigail quer utilizar, de forma privada, 
determinados bens municipais. Nos termos da Lei 
Orgânica do município de Cuiabá, o uso de bens 
municipais por terceiros poderá ser feito mediante:

A) autorização
B) empréstimo  
C) cessão 
D) comodato  

R
A
S
C
U
N
H
O
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PROVA DISCURSIVA

Na implantação e elaboração do planejamento 
estratégico dos órgãos públicos, se faz necessária 
uma análise S.O.W.T. para reconhecer seus pontos 
fortes, ameaças, pontos fracos e oportunidades.
Assim, na elaboração do planejamento da Câmara 
Municipal da cidade de Ypihiba constatou-se que:

(1)  As lideranças são de excelência, com formação e 
expe r i ênc ia  p rofiss iona l  que  a tendem 
satisfatoriamente as demandas da Casa. 

(2)  A Câmara de Vereadores é uma referência e tem 
imagem positiva na cidade. A cidade tem estima 
por seus vereadores e estes são convidados com 
frequência para debater temas de interesse da 
cidade e são ovacionados nas comunidades e 
estas os veem como o que há de mais sério na 
política. 

(3) Os vereadores, com ótima formação e experiência 
e dada sua condição moral, são balizas para os 
agentes administrativos da Câmara, que buscam 
neles, além de inspiração, conhecimentos que 
subsidiam as ações internas. 

(4)  Nas gerências de nível médio e operacional, há 
fragilidades na formação profissional dos 
agentes, na atenção aos munícipes, bem como 
aos vereadores, além de desconhecimento com 
relação aos principais processos inovadores ou 
recentes desenvolvidos, como os de tecnologia 
da informação, o pregão eletrônico, a nova lei de 
licitações e outros.

(5) Por outro lado, há denúncias contra alguns 
agentes políticos e desconfiança no Ministério 
Público, que maculam a imagem da Instituição. 
Nas pesquisas de opinião, a Câmara não se sai 
bem. 

(6) Há disseminação, às vezes com fundo de 
verdade, de Fake News, que, de qualquer forma, 
mostram a insatisfação de alguns com os rumos 
tomados pela Câmara Municipal de Ypihiba.

Do exposto, faça a análise SWOT, conceituando 
análise SWOT e seus quatro componentes e, 
transcrevendo do texto acima, no mínimo, um 
exemplo de cada variável correspondente.

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).
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