
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 15 

Informática Básica 16 a 20 

Matemática 21 a 30 

Conhecimentos Gerais 31 a 40 

Conhecimentos Específicos 41 a 60 

 

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura, caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidos de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

'Papo reto': como torcida organizada feroz transformou PSG 
em um inferno para jogadores 

Torcedores pressionando, xingando jogadores e fazendo 
protestos não são uma exclusividade do futebol brasileiro. Um 
dos clubes mais ricos do mundo, o Paris Saint-Germain também 
sofre com o furor das organizadas. 
 

Não é de hoje que a torcida do PSG é conhecida por seu 
comportamento, mas nos últimos anos, a ira dos ultras franceses 
ganhou destaque. Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos. 

E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais, conquistados aos montes desde a chegada dos 
milhões de euros vindos do Catar. Os torcedores do clube têm 
uma única exigência: o troféu da Champions League. 

A cada eliminação no torneio europeu, os ultras do PSG 
se acostumaram a protestar. Mais recentemente, após a queda 
na temporada 2017/2018 para o Real Madrid, nas oitavas de 
final, divulgaram carta pedindo “atenção e respeito pela 
instituição”. “Insistimos que nossa paciência tem limite”, 
apontaram na época. 

No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro protesto. 
“Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram alguns 
dos adjetivos usados para definir o elenco do PSG. 

Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já aconteceu no 
PSG recentemente. 

Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar. As 
atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já irritaram a 
torcida em diversas oportunidades. Como ele ainda não 
conseguiu ajudar o clube a faturar a Champions, a pressão 
continua. 

No fim do ano passado, após Neymar manifestar 
publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona, a Collectif 
Ultras Paris se manifestou diretamente sobre o brasileiro. 

“Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes e até humilhá-lo em alguns momentos”, chegou a 
manifestar. Na mesma época, o atacante teve sua saída pedida 
pela torcida, foi vaiado e viu uma faixa bastante ofensiva nas 
arquibancadas: “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 
apontava, em referência a uma famosa zona de prostituição no 
Rio de Janeiro. 

Adaptado de https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6722514/como-torcida-
organizada-feroz-transformou-psg-em-um-inferno-para-neymar-mbappe-e-

jogadores 
 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) A torcida é muito exigente, uma vez que pedem a 

pontualidade dos jogadores. 
b) É possível afirmar que a torcida protestou mais de uma 

vez. 
c) Jogadores, como Neymar, foram convidados a se retirar 

do time. 
d) Os torcedores gastam milhões por ano para trazer 

jogadores de outros times, e ainda assim, não atingiram 
o resultado esperado: a Champions League. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do 

sujeito de “Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos.” 

a) Cobranças. 
b) Arquibancadas. 
c) Investimento. 
d) Títulos. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “Com o maior investimento e a chegada de grandes 

craques, cresceu também a cobranças das arquibancadas 
por títulos.” 

b) “Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já 
aconteceu no PSG recentemente.” 

c) “Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes” 

d) “Torcedores pressionando, xingando jogadores e 
fazendo protestos não são uma exclusividade do futebol 
brasileiro.” 

 
4. Analise: “A cada eliminação no torneio europeu...” e 

assinale a alternativa que apresenta um artigo. 
a) A. 
b) Cada. 
c) Eliminação. 
d) No. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

tempo. 
a) “Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram 

alguns dos adjetivos usados para definir o elenco do 
PSG.” 

b) “Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar.” 
c) “nos últimos anos, a ira dos ultras franceses ganhou 

destaque.” 
d) “As atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já 

irritaram a torcida em diversas oportunidades.” 
 
6. Analise: “Os torcedores do clube têm uma única 

exigência: o troféu da Champions League.” E 
assinale a alternativa que explica o uso de dois pontos 
nesse trecho. 

a) Para explicar a ideia anterior. 
b) Para indicar o início de uma fala. 
c) Antecede uma oração apositiva. 
d) Antecede citação direta. 
 
7. Analise: “No ano seguinte, nova queda inesperada, 

desta vez para o Manchester United em uma 
histórica virada, e outro protesto.” E assinale a 
alternativa que explica o uso das vírgulas. 

a) Isolar o adjunto adnominal, sequenciar ações e isolar 
oração subordinada. 

b) Isolar o advérbio, isolar o aposto e sequenciar item. 
c) Isolar o adjunto adverbial, isolar o predicado verbal e 

sequenciar ações. 
d) Para exemplificar as inúmeras vezes que a torcida se 

rebelou contra o time e apontar os ataques feitos. 
 
8. Analise: “Um dos clubes mais ricos do mundo, o 

Paris Saint-Germain também sofre com o furor das 
organizadas.” E assinale a alternativa que apresenta 
a classificação do vocábulo em destaque. 

a) Advérbio de modo. 
b) Advérbio de afirmação. 
c) Advérbio de intensidade. 
d) Advérbio de dúvida. 
 

https://www.espn.com.br/futebol/liga/_/nome/uefa.champions/uefa-champions-league
https://www.espn.com.br/futebol/time/_/id/360/manchester-united
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9. O time Paris-Saint German é referenciado no texto 
como 

a) a furiosa. 
b) a organizada. 
c) PSG. 
d) os sucessores. 
 
10. Neymar é referenciado no texto como 
a) brasileiro. 
b) protestado. 
c) indiferente. 
d) excluído. 
 
11. No quarto parágrafo, as aspas foram utilizadas para 
a) neologismos. 
b) termos que precisam de destaque. 
c) estrangeirismos. 
d) gírias. 
 
12. No último parágrafo, o verbo em destaque está 

conjugado em qual tempo e modo verbal? 
a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
d) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
 
13. Por qual motivo, a cidade do Rio de Janeiro foi citada 

no texto? 
a) Para explicar um dos protestos feito pela torcida contra 

Neymar. 
b) Para citar um exemplo de uma cidade com muitos times 

de futebol. 
c) Para mostrar como a cidade influencia nas decisões de 

Neymar. 
d) Para exemplificar uma possível solução para que a 

torcida aceite Neymar. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

lugar. 
a) “No fim do ano passado, após Neymar manifestar 

publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona” 
b) “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 

apontava, em referência a uma famosa zona de 
prostituição no Rio de Janeiro.” 

c) “No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro 
protesto.” 

d) “E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais” 

 
15. Analise: “Um dos alvos preferidos da organizada é 

Neymar” e assinale a alternativa correta. 
a) Neymar é o único atacado. 
b) É um hobby da torcida. 
c) A torcida tem mais alvos. 
d) O prazer move a torcida. 
 

Informática Básica 
 
16. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+B, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Salva o documento. 
b) Aplica sublinhado ao texto selecionado. 

c) Aplica itálico ao texto selecionado. 
d) Alinha texto à esquerda. 
 
17. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+I, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
18. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+I, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
19. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+Z, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Repete o último comando ou ação, se possível. 
b) Usa o comando Desfazer para reverter o último 

comando ou excluir a última entrada digitada. 
c) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
d) Exibe a caixa de diálogo Criar Tabela. 
 
20. Assinale a alternativa que não compõe o pacote 

Office 2013. 
a) Ccleaner. 
b) SkyDrive. 
c) PowerPoint. 
d) Outlook. 
 

Matemática 
 
21. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que apresenta o resultado de 
A ∩ (C ∪ (D ∩ A)). 
A={0,2,4,6,8,10,12}      
B={1,2,3,4,7}        
C={1,2,3,5}       
D={4,6,8,10} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {2,4,6,8,10} 
d) {4,6,8,10} 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.espn.com.br/futebol/time/_/id/360/manchester-united
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22. Um levantamento efetuado junto às escolas de uma 
pequena cidade apurou-se o seguinte: do total de 
20.000 alunos matriculados na rede pública de 
ensino, 10.000 tinham sido vacinados contra o vírus 
do sarampo, 8.000 tinham sido vacinados contra 
Hepatite B e 7.000 alunos tinham sido vacinados 
contra meningite. Também foi levantado que, dos 
alunos que foram vacinados contra o vírus do 
sarampo, 2.000 também tinham sido vacinados 
contra Hepatite B e, dos alunos que tinham sido 
vacinados contra meningite, 3.000 também tinham 
sido vacinados tanto contra a hepatite B. Com base 
nos dados do levantamento, assinale a alternativa 
que apresenta a quantidade de alunos que foram 
vacinados somente contra a hepatite B. 

a) 2.000 alunos  
b) 3.000 alunos  
c) 4.000 alunos 
d) 8.000 alunos 
 
23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  
  𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎  +  𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎𝟎 + 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
a) 1 
b) 5 
c) 7 
d) 10 
 
24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  √𝟖𝟏   + 3√𝟏𝟒𝟒  +  𝟏𝟎

 √𝟐𝟓     
 +  

√𝟐𝟐𝟓   
a) 38 
b) 42 
c) 62 
d) 75 
 
25. De acordo com o desenho abaixo, um triângulo 

retângulo, analise as alternativas e assinale a que 
apresenta o valor do X, considerando que a 
hipotenusa deste triângulo vale 15 e o X é um número 
inteiro positivo. 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

a) X=6 
b) X=7 
c) X=8 
d) X=9 
 
26. Uma construtora contratada por uma prefeitura, 

estava construindo uma escola em um bairro da 
cidade. Quando a obra já estava em andamento, o 
prefeito resolveu aumentar o tamanho da área de 
construção. A ordem do prefeito para os engenheiros 
responsáveis era para aumentarem 10% nas 
dimensões da largura e comprimento do projeto da 
escola.  Considerando que as dimensões originais 
eram de 20 metros de largura e 60 metros de 
comprimento, que totalizavam 1200𝑴𝟐, assinale a 
alternativa que apresenta a nova quantidade, em 
metros quadrados (𝑴𝟐), da escola. 

a) 1320M2 
b) 1350M2 
c) 1452M2 
d) 1460M2 
 
27. Analise a sequência lógica {3, 6, 12, 24, 48, ...} e 

assinale o que apresenta o oitavo termo desta 
sequência lógica, considerando o padrão lógico 
estabelecido nos primeiros termos. 

a) 48 
b) 96 
c) 192 
d) 384 
 
28. Os números da sequência lógica {2, 4, 6, 8, ...} estão 

dispostos em uma progressão aritmética. Assinale a 
alternativa que apresenta a soma dos termos 
vigésimo e vigésimo primeiro desta progressão 
aritmética. 

a) 82 
b) 84 
c) 86 
d) 88 
 
29. Carlos, para ajudar um amigo de trabalho que 

estava passando por dificuldades financeiras, 
resolveu emprestar um montante em dinheiro para 
que o amigo pudesse saldar algumas dívidas do 
cartão de crédito, cujo juros estavam 
comprometendo todo o seu orçamento mensal. 
Carlos combinou com o amigo que o mesmo poderia 
fazer o pagamento total quando recebesse o seu 
décimo terceiro salário, que seria pago 5 meses após 
a data que Carlos fez o empréstimo. Assinale a 
alternativa que apresenta o valor total que Carlos irá 
receber do amigo, considerando que o valor original 
do empréstimo foi de R$ 5.000,00 e que combinaram 
uma taxa de juros simples de 2% ao mês. 

a) R$ 5.500,00 
b) R$ 5.520,40 
c) R$ 6.500,00 
d) R$ 7.000,00 
 
30. A soma das idades dos três irmãos, Maria, Pedro e 

Sebastião, é igual a 112 anos. Sabendo que Pedro, o 
mais velho, tem 3 anos a mais do que Maria, e 
Sebastião, o mais novo, tem 5 anos a menos do que o 
Pedro, assinale a alternativa que apresenta a idade 
de Maria. 

a) 35 anos 
b) 37 anos 
c) 40 anos 
d) 43 anos 
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Conhecimentos Gerais 
 
31. Aconteceu em 2020 a primeira edição do(a) 

_______________. Se trata de uma prova aplicada 
para estudantes de toda a rede estadual e algumas 
redes municipais de ensino. O objetivo da avaliação 
é oferecer subsídios às escolas sobre como os alunos 
estão aprendendo conteúdos considerados essenciais 
para a trajetória escolar, apontando quais são os 
conteúdos em que há maior dificuldade. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Prova Brasil 
b) ENEM 
c) Prova Paraná 
d) Avaliação Nacional 
 
32. O Coronavírus é uma família de vírus que causa 

infecções respiratórias. O novo agente do 
Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Qual o nome escolhido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 
doença causada pelo novo Coronavírus que começou 
a se disseminar na China?  

a) Corona 2019. 
b) Corona 2020. 
c) Covidevírus. 
d) Covid-19. 
 
33. Dentre as alternativas abaixo, qual nome não ocupou 

o cargo de Ministro da Saúde no Governo de Jair 
Bolsonaro? 

a) Luiz Henrique Mandetta. 
b) Hamilton Mourão. 
c) Nelson Teich.  
d) Eduardo Pazuello. 
 
34. Sobre a Lei Orgânica Municipal de Marechal 

Cândido Rondon, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são 
solidariamente responsáveis, junto com este, pelos 
atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 

(   ) Os planos de cargo, carreira e remuneração do 
serviço público municipal serão elaborados de forma 
a assegurar aos servidores municipais remuneração 
compatível com a respectiva função e formação 
exigida, oferecendo oportunidade de progresso 
funcional e acesso a cargos de direção, chefia e 
assessoramento, na forma da lei.  

(   ) Município assegurará a seus servidores e 
dependentes, na forma da lei municipal, serviços de 
atendimento médico, odontológico e de assistência 
social. 

(   ) O poder legislativo do município não poderá ter 
acesso às informações contábeis do Município, 
visando o sigilo dos dados e cumprimento das metas 
previstas pelo Executivo Municipal. 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F.  
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
 

35. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 
Rondon, assinale a alternativa que não corresponde 
a uma competência do Município. 

a) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 
c) Instituir a guarda municipal, destinada a proteção de 

bens, serviços e instalações. 
d) Prestar diretamente, entre outros serviços, os de 

assistência à saúde da população com baixa renda 
 
36. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, assinale a alternativa incorreta. 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta por 11 (onze) Vereadores, no exercício dos 
direitos políticos, eleitos para cada legislatura pelos 
cidadãos maiores de dezesseis anos, pelo voto direto e 
secreto. 

b) Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre 
outras atribuições, exercer, com o auxílio do Tribunal de 
Contas ou órgão estadual competente, e fiscalização 
financeira, orçamentária operacional e patrimonial do 
Município. 

c) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado 
pelos secretários municipais. 

d) O Município não poderá utilizar consultas populares 
para decidir sobre assuntos de interesse específico do 
Município, ou distrito, por ser uma atribuição da União. 

 
37. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo a Lei Orgânica, compete ao Município de 
Marechal Cândido Rondon instituir os seguintes 
tributos 

I. impostos sobre propriedade predial e territorial. 
II. impostos sobre combustíveis derivados do petróleo. 
III. impostos sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão físicas, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à 
sua aquisição. 

IV. impostos sobre transferência de veículos que sejam 
realizados dentro do Município. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
38. Segundo a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, são atribuições do Município, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) planejar, programar e organizar a rede regionalizada e 
hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção 
estadual. 

b) executar serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 

c) designar o valor cobrado por atendimentos que não 
tenham caráter de urgência ou emergência, para 
cidadãos que possuam condições de custear tais 
atendimentos.  

d) fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana, junto aos órgãos 
estaduais e federais competentes, para controlá-las. 
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39. Foi morto, em 9 de fevereiro de 2020, o ex-policial do 
Bope Adriano de Nóbrega. Ele era acusado de 
interagir com as milícias do Rio de Janeiro, dentre 
inúmeros crimes. Sua morte levantou polêmica por 
conta de rumores de uma possível “queima de 
arquivo”. Em qual estado ocorreu a morte de 
Adriano de Nóbrega? 

a) Bahia. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Ceará. 
d) Santa Catarina. 
 
40. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
A _______________ entrou em vigor em novembro 
de 2019, porém os efeitos práticos da medida serão 
sentidos pelos brasileiros algum tempo depois. A 
forma como as contribuições ao Instituto Nacional do 
Seguro Social foram alteradas, ao invés do desconto 
no salário feito em cima de um percentual fixo, a 
cobrança será feita por tabela progressiva. 

a) reforma social 
b) transição entre contribuições 
c) reforma trabalhista 
d) reforma da previdência 
 

Conhecimentos Específicos 
 
41. Sobre o início do processo administrativo, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 

tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 
formulados em um único requerimento, salvo preceito 
legal em contrário. 

b) Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar 
modelos ou formulários padronizados para assuntos que 
importem pretensões equivalentes. 

c) É vedada à Administração a recusa imotivada de 
recebimento de documentos, devendo o servidor 
orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais 
falhas. 

d) O processo administrativo se iniciará sempre a pedido 
de interessado. 

 
42. Sobre processo administrativo – “Do Recurso 

Administrativo e da Revisão”, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Interposto o recurso, o órgão competente para dele 
conhecer deverá intimar os demais interessados para 
que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

b) Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo 
para interposição de recurso administrativo, contado a 
partir da ciência ou divulgação oficial da decisão 
recorrida. 

c) O recurso administrativo tramitará no máximo por duas 
instâncias administrativas, salvo disposição legal 
diversa. 

d) Das decisões administrativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito. 

 
43. Sobre os prazos no processo administrativo, assinale 

a alternativa incorreta. 
a) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 

seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver 
expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

b) Os prazos começam a correr a partir da data da 
cientificação oficial, incluindo-se da contagem o dia do 
começo e excluindo-se o do vencimento. 

c) Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data 
a data. Se no mês do vencimento não houver o dia 
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como 
termo o último dia do mês. 

d) Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, 
os prazos processuais não se suspendem. 

 
44. Sobre o processo administrativo – “Dos 

Interessados”, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. É legitimado como interessado no processo 
administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o 
iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de 
representação. 

II. É legitimado como interessado no processo 
administrativo aqueles que, sem terem iniciado o 
processo, têm direitos ou interesses que possam ser 
afetados pela decisão a ser adotada. 

III. É legitimado como interessado no processo 
administrativo as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e interesses 
coletivos. 

IV. É legitimado como interessado no processo 
administrativo as pessoas ou as associações 
legalmente constituídas quanto a direitos ou 
interesses difusos. 

V. São capazes, para fins de processo administrativo, os 
maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial 
em ato normativo próprio. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente quatro assertivas estão corretas. 
 
45. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 – Dos Contratos, analise as assertivas e assinale 
a alternativa correta. 

I. É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

II. A declaração de nulidade do contrato administrativo 
opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos. 

III. Não será autorizada exigir prestação de garantia nas 
contratações de obras e compras. 

IV. Os contratos administrativos de que trata esta Lei 
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

a) Somente três assertivas estão corretas. 
b) Somente uma assertiva está correta. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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46. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 – Da Formalização dos Contratos, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

II. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos 
termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de 
cópia autenticada, independente de pagamento dos 
emolumentos. 

III. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 
concorrência e de tomada de preços, bem como nas 
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites destas duas modalidades 
de licitação, e facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço. 

IV. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente quatro assertivas estão corretas. 
 
47. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 – Da Execução dos Contratos, assinale a 
alternativa correta. 

a) O contratado não é responsável pelos encargos 
trabalhistas resultantes da execução do contrato. 

b) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta 
Lei, respondendo o contratado somente nos casos de 
inexecução total. 

c) O contratado deverá manter preposto, aceito pela 
Administração, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. 

d) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, não poderá 
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento. 

 
48. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, 
assinale a alternativa correta. 

a) É vedado à Administração, no caso de concordata do 
contratado, manter o contrato, podendo assumir o 
controle de determinadas atividades de serviços 
essenciais. 

b) A rescisão do contrato deverá ocorrer sempre pela via 
judicial.  

c) A inexecução parcial do contrato enseja a sua suspensão. 
d) Constitui motivo para rescisão do contrato o atraso 

injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. 
 
49. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 – Da Alteração dos Contratos, assinale a 
alternativa correta. 

a) Os contratos regidos por esta Lei não poderão ser 
alterados. 

b) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o 
contratado já houver adquirido os materiais e posto no 
local dos trabalhos, estes não deverão ser pagos pela 
Administração. 

c) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados 
ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, não implicarão a revisão destes para mais 
ou para menos. 

d) Em havendo alteração unilateral do contrato que 
aumente os encargos do contratado, a Administração 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 

 
50. Sobre as Responsabilidades dos Agentes Públicos, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, 

penal ou administrativamente por dar ciência à 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra autoridade competente para 
apuração de informação concernente à prática de crimes 
ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que 
em decorrência do exercício de cargo, emprego ou 
função pública.   

b) A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 

c) As sanções civis, penais e administrativas não poderá 
cumular-se. 

d) O servidor responde civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

 
51. Conforme disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, assinale a alternativa incorreta. 
a) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego 
da administração, preferencialmente pertencentes ao 
quadro permanente do órgão ou entidade promotora do 
evento. 

b) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio não poderão 
ser desempenhadas por militares. 

c) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

d) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 

 
52. Conforme disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, assinale a alternativa incorreta. 
a) Será válida a exigência de garantia de proposta. 
b) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 

dias, se outro não estiver fixado no edital. 
c) É vedada a exigência de pagamento de taxas e 

emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do 
edital, que não serão superiores ao custo de sua 
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

d) Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 
pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
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53. Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 

II. A receita corrente líquida será apurada somando-se 
as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

III. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se 
como ente da Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município e, empresa estatal 
dependente: empresa controlada que receba do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária. 

IV. As disposições desta Lei Complementar obrigam a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente uma assertiva está correta. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente três assertivas estão corretas. 
 
54. Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000 – Da Execução Orçamentária e do 
Cumprimento das Metas, analise as assertivas e 
assinale alternativa correta. 

I. 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 empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 

II. No prazo de noventa dias após o encerramento de 
cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões 
temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

III. No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o 
Ministério Público não promoverem a limitação no 
prazo estabelecido, é o Poder Executivo autorizado a 
limitar os valores financeiros segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

IV. Os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente uma assertiva está correta. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente três assertivas estão corretas. 
 

55. Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 – Da Transparência, Controle e 
Fiscalização, analise as assertivas e assinale 
alternativa correta. 

I. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

II. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências 
financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto 
fiscal de suas atividades no exercício. 

III. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade. 

IV. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disponibilizarão suas informações e 
dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme 
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, os quais 
deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo 
acesso público. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente uma assertiva está correta. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente três assertivas estão corretas. 
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56. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas. 

I. _____________ é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 

II. _____________ é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

III. _____________ é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

IV. _____________ é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

a) Concorrência / Tomada de Preços / Concurso / Convite 
b) Convite / Concurso / Tomada de Preços / Concorrência 
c) Concurso / Convite / Tomada de Preços / Concorrência 
d) Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Concurso 
 
57. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 – Dos Recursos Administrativos, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do 
processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

b) Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 
desta Lei cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no 
caso de habilitação ou inabilitação do licitante 

c) Interposto, o recurso será comunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 15 (dias) 
dias úteis. 

d) O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

 
58. Sobre a dispensa de licitação, assinale a alternativa 

incorreta. 
a) É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos. 

b) É dispensável a licitação para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

c) É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento. 

d) É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem. 

 
59. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 - Das Obras e Serviços, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. A execução das obras e dos serviços deve programar-
se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos 
atual e final e considerados os prazos de sua 
execução. 

II. Qualquer cidadão poderá requerer à Administração 
Pública os quantitativos das obras e preços unitários 
de determinada obra executada. 

III. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer 
que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 

IV. A execução de cada etapa será obrigatoriamente 
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual 
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 
execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Somente três assertivas estão corretas. 
c) Somente duas assertivas estão corretas.  
d) Somente quatro assertivas estão corretas. 
 
60. Sobre os Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, assinale a alternativa incorreta. 
a) Para os fins desta Lei, considera-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a 
restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

b) A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes de 
seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como 
elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos 
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços 
objeto do contrato. 

c) Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 
contratos para a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados deverão, 
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização 
de licitação na modalidade convite, com estipulação 
prévia de prêmio ou remuneração.  

d) Para os fins desta Lei, considera-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
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