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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 

fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido;  

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

ELZA SOARES: a mulher que cantou até o fim. 
 

Desde o começo, a música foi uma 
questão de sobrevivência para Elza Soares. Ela 
procurou o programa de calouros de Ary Barroso, 
em 1953, para ganhar dinheiro para cuidar de 
Carlinhos, seu terceiro filho, que estava doente. 
Ela já tinha perdido outros dois para a fome. Logo 
na primeira interação, público e apresentador 
constrangeram aquela menina negra, magra e 
pequena. Ela estava no palco com uma roupa 
emprestada da mãe. Um vestido muito maior do 
que ela. Quando Barroso perguntou “de que 
planeta você veio, menina?”, Elza foi certeira, 
potente e não abaixou a cabeça. Ela respondeu: 
“Do mesmo planeta que o senhor, Seu Ary. Do 
planeta fome”.  Essas características se 
mantiveram firmes em sua personalidade até os 
91 anos. 

Elza saiu do palco com todos aplaudindo 
de pé tamanha a expressividade e potência da 
apresentação. “Nasce uma estrela”, bradou o 
apresentador. Era o começo de uma carreira de 
altos e baixos, pautada pelo suingue, ousadia, 
revolução, ativismo e, o mais importante, pela 
meta de cantar até o fim. Elza Gomes da 
Conceição nasceu na favela carioca Moça Bonita, 
hoje conhecida como Vila Vintém, em 1930. Filha 
de uma lavadeira e de um operário, ela foi 
obrigada a se casar aos 12 anos, virou mãe aos 
13 e já era viúva aos 21. O jeito rasgado de 
cantar é justificado pelas latas d’águas que 
carregou na infância no trabalho como lavadeira 
e, depois, em uma fábrica de sabão. 

Depois do programa “Calouros em 
desfile”, Elza começou a procurar lugares para 
cantar. Em 1959, lançou o primeiro single “Se 
Acaso Você Chegasse”. O samba de Lupicínio 
Rodrigues anunciava o gênero predominante na 
primeira década de carreira: o sambalanço. 

Mesmo fazendo sucesso na rádio, Elza 
Soares foi condenada pela imprensa e pela 
sociedade ao se relacionar com Mané Garrincha 
quando ele ainda era casado, em 1962. O 
jogador largou a esposa e assumiu Elza após a 
Copa do Mundo. Mas o relacionamento foi 
marcado pela violência doméstica e pelo 
alcoolismo de Garrincha. Ele morreu de cirrose 
hepática um ano após a cantora pedir o divórcio, 
em 1983. Por um acaso do destino, Elza morreu 
no mesmo dia do jogador, só que 39 anos depois. 
“Eu sonho muito com o Mané. O maior amor da 
minha vida foi ele” 
disse em entrevista ao programa “Conversa com 
Bial” em 2018. 

Além dos dois filhos que morreram ainda 
recém-nascidos, Elza ainda sofreu pela morte de 
outros dois: Garrinchinha e Gilson. Garrinchinha 
sofreu um acidente de carro, em 1986, aos nove 
anos. Gilson morreu aos 59 anos, em 2015, por 

complicações de uma infecção urinária. Cada 
porrada que eu levo é como se fosse um beijo. Já 
me disseram ‘e esse sofrimento seu?’. Eu digo 
que não foi sofrimento, foi uma escola da vida, eu 
aprendi muito. É só caindo que você vai se 
levantar”, afirmou em entrevista ao Roda Vida em 
2002. Elza deixa 4 filhos, 8 netos e 6 bisnetos. 
(...) 

Elza começou os anos 2000 consagrada 
como a “melhor cantora do milênio”, em 
homenagem feita pela rádio britânica BBC. Na 
sequência, gravou o álbum “Do Cóccix até o 
Pescoço”, com produção de Alê Siqueira, sob a 
direção artística de José Miguel Wisnik, em 2002. 
A música “A Carne”, de Marcelo Yuka, Seu Jorge 
e Wilson Cappallette, se tornou símbolo contra o 
racismo. O disco foi indicado ao Grammy Latino 
em 2003, como melhor álbum de MPB, e abriu 
um novo caminho na carreira de Elza. A cantora 
diversificou ainda mais a produção musical ao se 
conectar com a eletrônica e o rap, que 
ressaltaram o balanço e a voz rasgada. “Sempre 
quis fazer coisa diferente, não suporto rótulo, não 
sou refrigerante” afirmou, em 2020, lembrando 
das gravações da década de 2000. “Tem que 
acompanhar o tempo. Eu acompanho o tempo, 
eu não estou quadrada, não tem essa de ficar 
paradinha aqui não. O negócio é caminhar. Eu 
caminho sempre junto com o tempo.” 
 
Fonte: https://especiais.g1.globo.com/pop-arte/musica/2022/elza-soares-a-

mulher-que-cantou-ate-o-fim Acesso em 23 de maio de 2022. 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro em 
1930. 
(B)  A cantora casou e foi mãe muito jovem, 
ainda adolescente. 
(C)  O casamento com Mané Garrincha durou 
poucos anos e ele morreu um mês após se 
divorciarem. 
(D)  Elza Soares recebeu o título de “melhor 
cantora do milênio” pela rádio britânica BBC. 
(E)  A cantora circulou por vários gêneros 
musicais no decorrer da sua carreira. 
 
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra c na palavra acidente:  
 
(A)  ousadia. 
(B)  consagrada. 
(C)  apresentação. 
(D)  musical. 
(E)  acaso. 
  
 
 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/20/elza-soares-garrincha.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/20/elza-soares-garrincha.ghtml
https://especiais.g1.globo.com/pop-arte/musica/2022/elza-soares-a-mulher-que-cantou-ate-o-fim
https://especiais.g1.globo.com/pop-arte/musica/2022/elza-soares-a-mulher-que-cantou-ate-o-fim
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03) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
possua dígrafo:  
 
(A)  filha. 
(B)  carreira. 
(C)  tamanha. 
(D)  estrela. 
(E)  sucesso. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra possua 
mais de quatro sílabas:  
 
(A)  hepática. 
(B)  homenagem. 
(C)  eletrônica. 
(D)  constrangeram. 
(E)  condenada. 
 
05) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
seja proparoxítona:  
 
(A)  música. 
(B)  características. 
(C)  década. 
(D)  rótulo. 
(E)  infância. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica do termo em destaque no 
período: “Logo na primeira interação, público 
e apresentador constrangeram aquela menina 
negra, magra e pequena”.  
 
(A)  substantivo. 
(B)  pronome. 
(C)  numeral. 
(D)  adjetivo. 
(E)  preposição. 
 
07) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pelo advérbio em 
destaque no período: “Depois do programa 
“Calouros em desfile”, Elza começou a 
procurar lugares para cantar”.  
 
(A)  Tempo. 
(B)  Negação. 
(C)  Lugar. 
(D)  Modo. 
(E)  Dúvida. 
 
08) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pelos termos em 
destaque no período: “Mesmo fazendo 
sucesso na rádio, Elza Soares foi condenada 
pela imprensa e pela sociedade ao se 
relacionar com Mané Garrincha quando ele 
ainda era casado, em 1962”.  
 

(A)  Sujeito. 
(B)  Agente da voz passiva. 
(C)  Objeto Direto. 
(D)  Vocativo. 
(E)  Objeto Indireto. 
 
09) Assinale a alternativa que apresente 
termos que pode substituir o temo em 
destaque no período, mantendo as mesmas 
relações de sentido no texto: “Mas o 
relacionamento foi marcado pela violência 
doméstica e pelo alcoolismo de Garrincha”.  
 
(A)  Ou. 
(B)  Ainda que. 
(C)  Porém. 
(D)  Se. 
(E)  Para. 
 
10) Assinale a alternativa que apresente a 
circunstância estabelecida pela oração em 
destaque no período: “Ela procurou o 
programa de calouros de Ary Barroso, em 
1953, para ganhar dinheiro para cuidar de 
Carlinhos, seu terceiro filho, que estava 
doente”. 
 
(A)  Tempo. 
(B)  Conformidade. 
(C)  Condição. 
(D)  Finalidade. 
(E)  Comparação. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Um tributo cobrado pelo município de 
Ararirama incide sobre o valor venal do 
imóvel, a taxa de 3,5% sobre o valor. Se um 
imóvel no valor de R$ 880.000,00 foi vendido, 
o valor pago ao município é de: 
 
(A) R$ 28.500,00. 
(B) R$ 30.800,00. 
(C) R$ 32.500,00. 
(D) R$ 34.850,00. 
(E) R$ 36.750,00. 
 
12) Em um jogo de bilhar as bolas são 
numeradas de 1 até o número 15. Em uma 
tacada no início do jogo todas as bolas com 
número primo caíram nas caçapas. Se 
somarmos todos os números das bolas 
restantes, vamos chegar em uma soma igual 
a: 
 
(A) 67. 
(B) 75. 
(C) 79. 
(D) 82. 
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(E) 84. 
  
13) Um reservatório de água vai ser 
construído em uma base de 5 x 4 metros, e 
este reservatório deve ter espaço para 
armazenar 50.000 litros de água. O valor de 
sua altura (o formato do reservatório é de um 
paralelepípedo reto) vai ser igual a: 
 
(A) 1,50 m. 
(B) 1,75 m. 
(C) 2,00 m. 
(D) 2,25 m. 
(E) 2,50 m. 
 
14) A prefeitura de Campo Lindo está 
realizando um vídeo institucional do 
município, o produtor que vai captar as 
imagens informou que 40 segundos de 
gravação após editados se tornam 2,5 
segundos que vão compor o vídeo final. Se o 
vídeo institucional vai ter 30 segundos e com 
base na proporção informada pelo produtor a 
quantidade mínima de gravações que deve ser 
realizada é de: 
 
(A) 5 minutos. 
(B) 6 minutos. 
(C) 7 minutos. 
(D) 8 minutos. 
(E) 9 minutos. 
 
15) A mediana de uma serie de dados é o seu 
termo central, desde que esta esteja 
ordenada. A tabela seguinte é um resumo dos 
salários (jornada de 40 horas) pagos a todos 
os colaboradores de uma escola municipal.  
 

Salário Número de Colaboradores 

R$ 2.450,00 8 

R$ 3.650,00 11 

R$ 4.820,00 20 

R$ 6.920,00 2 

Total 41 

 
Com base na tabela o salário mediano da 
escola é igual a: 
 
(A) R$ 2.290,00. 
(B) R$ 2.450,00. 
(C) R$ 3.650,00. 
(D) R$ 4.820,00. 
(E) R$ 6.920,00. 
 
16) Um laboratório produz vacinas e vende 
cada dose no valor de R$ 100,00. O custo de 
produção deste processo é descrito pela 
função C(X)= 0,0015x2 + 40x + 250.000. Qual 

deve ser a quantidade produzida desta vacina 
para que o laboratório obtenha o lucro 
máximo? (LUCRO = RECEITA – CUSTO) 
 
(A) 10.000 doses. 
(B) 20.000 doses. 
(C) 30.000 doses. 
(D) 40.000 doses. 
(E) 50.000 doses. 
 
17) A Secretaria de Educação do município X 
desenvolveu um critério para o uso da verba 
que é destinada pelo município. Ficou 
definido que 1/5 da verba é obrigatoriamente 
utilizado em inovação/tecnologias, 1/4 é 
destinado a esporte e lazer e o restante para 
todas as outras despesas das escolas. Se a 
verba destinada para o semestre desta 
secretaria é de R$ 3.280.760,80 o valor 
utilizado em inovação e tecnologia é de: 
 
(A) R$ 656.152,16. 
(B) R$ 528.196,20. 
(C) R$ 820.190,20. 
(D) R$ 726.240,18. 
(E) R$ 840.360,16. 
 
18) Em um refeitório almoçam todos os dias 
1800 pessoas simultaneamente, devido a 
condições sanitárias várias regras foram 
impostas na rotina do almoço. Uma delas é 
que os bancos onde sentam para realizar as 
refeições que antes eram ocupados por seis 
pessoas, agora somente quatro ocupam o 
banco com lugar marcado, respeitando uma 
distância. Como o local é amplo foram 
colocados bancos adicionais para que a 
capacidade continue sendo de 1800 pessoas 
almoçando simultaneamente. Com base 
nestas informações a quantidade de bancos 
adicionais colocados é igual a: 
 
(A) 100. 
(B) 120. 
(C) 130. 
(D) 140. 
(E) 150. 
 
19) Uma torre de transmissão foi importada de 
um país que usa como medida de 
comprimento a unidade “Pés” cujo símbolo é 
ft. Se a torre tem 175 ft e utilizando como 
conversão que 1 ft é aproximadamente 0,30 
metros, sua altura é de: 
 
(A) 52,50 metros. 
(B) 48,75 metros. 
(C) 54,25 metros. 
(D) 49,75 metros. 
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(E) 55,45 metros. 
 
20) Uma área que vai ser destinada a 
construção de uma praça na cidade de 
Marimar, tem forma de um triângulo 
equilátero, com 30 metros de comprimento 
cada lado. Conhecendo estas informações foi 
calculada a área total que a praça vai ocupar 
que é aproximadamente igual a: (use  31/2 = 
1,732)    
 
(A) 368,4 m2. 
(B) 379,5 m2. 
(C) 389,7 m2. 
(D) 398,9 m2. 
(E) 406,2 m2. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 
21) Quais universidades públicas abaixo 
possuem campus no município de Toledo?  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta: 
 
I - UFPR. 
II - UTFPR. 
III - UNIOESTE. 
IV - UNESPAR. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
22) Sobre as eleições de 2022, analise se (V) 
para Verdadeiro e (F) para Falso, depois, 
assinale a alternativa correta: 
 
( ) Possui um limite de dois candidatos 
para a Presidente da República. 
( ) Foi alvo de campanhas na internet 
para que jovens entre 16 e 18 anos fizessem 
seu título de eleitor e participassem da 
votação. 
( ) Foi adiada para fevereiro de 2023 em 
virtude da Copa do Mundo de Futebol 2022. 
( ) Será feita com votos totalmente 
impressos porque a urna eletrônica não é 
segura. 
 
(A) F, V, F, F. 
(B) F, V, V, F. 
(C) V, F, F, V. 
(D) V, F, V, F. 
(E)  F, F, V, V. 
  
 

23) A atual guerra no leste europeu envolveu 
agressões militares da Rússia contra a 
Ucrânia. Porém, os representantes russos 
defendem que estão auxiliando regiões de 
maioria étnica russa a se tornarem mais 
autônomas ou independentes. Qual cidade 
abaixo fica numa dessas “regiões 
separatistas” que a Rússia diz apoiar? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Donetsk. 
(B) Turim. 
(C) Barcelona. 
(D)  Munique. 
(E) Liverpool. 
 
24) Analise (V) para Verdadeiro e (F) para 
Falso, depois assinale a alternativa correta. 
São ou foram estatais federais brasileiras: 
 
I - Petrobras. 
II - Correios. 
III - Banco do Brasil. 
IV - Bradesco. 
 
(A)  Apenas I e II. 
(B)  Apenas I e III. 
(C)  Apenas II e IV. 
(D)  Apenas I, II e III. 
(E)  Apenas II, III e IV. 
 
25) Qual o Parque Nacional mais próximo do 
município de Toledo? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Parque Nacional do Araguaia. 
(B) Parque Nacional do Iguaçu. 
(C) Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
(D) Parque Nacional das Emas. 
(E) Parque Nacional da Serra da Capivara. 
 
26) Dentre as opções abaixo, qual se refere ao 
projeto ferroviário que em meio aos seus 
principais objetivos está fazer uma ligação 
entre Mato Grosso do Sul, o Oeste do Paraná 
e o Porto de Paranaguá? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Ferrovia Madeira-Mamoré. 
(B) Nova Ferroeste. 
(C) Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 
(D) Estrada de Ferro de Carajás. 
(E) Ferrovia Nova Transnordestina. 
 
27) Em que ano foi promulgada nossa atual 
Constituição Federal? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) 1937. 
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(B) 1988. 
(C) 1891. 
(D) 1824. 
(E) 1964. 
 
28) O uso do dinheiro público no Brasil deve 
obedecer à princípios como legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. A consulta aos portais da 
transparência não raro revela compras ou 
licitações que colocam algum desses 
princípios sob suspeita, forçando retratações, 
esclarecimentos ou investigações dos órgãos 
públicos. Nos últimos tempos, o Exército 
Brasileiro foi alvo de questionamentos na 
mídia e/ou no Congresso devido à compra de 
quais produtos abaixo? Analise as assertivas 
e assinale a alternativa correta: 
 
I - Picanha e Cervejas. 
II - Sildenafila (Viagra). 
III - Leite Condensado. 
IV - Fragatas e caças. 
 
(A)  Apenas I e II. 
(B)  Apenas I e III. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
29) Qual município paranaense abaixo está 
recebendo uma nova ponte internacional para 
conexão com a República do Paraguai? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Londrina. 
(B)  União da Vitória. 
(C)  Paranaguá. 
(D)  Cascavel. 
(E)  Foz do Iguaçu. 
 
30) Durante a ditadura militar brasileira, 
existiram vários órgãos de repressão e 
informação, alguns dos quais utilizavam 
métodos de tortura para conseguir 
informações, uma prática denunciada por ex-
prisioneiros e também por ex-policiais do 
período durante os trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade. Quais das opções 
abaixo se referem a estes órgãos de 
investigação e tortura utilizados pelo estado 
brasileiro? Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta: 
 
I - DOI-CODI. 
II - IHGB. 
III - MEC. 
IV - DOPS. 
 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Uma das formas de Controle dos Entes 
Públicos, inclusive os constituídos com 
personalidade jurídica de direito privado, é a 
aplicação dos dispositivos da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, chamada 
de Lei de Responsabilidade Fiscal por tratar 
aspectos de equilíbrio fiscal, limite de 
despesas e padronização de divulgação das 
informações. Assinale a única alternativa que 
NÃO está de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 
 
(A)  Empresa controlada é a sociedade cuja 
maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação. 
(B)  É vedado às entidades da administração 
indireta, inclusive suas empresas controladas e 
subsidiárias, conceder garantia, ainda que com 
recursos de fundos. 
(C)  A empresa controlada incluirá em seus 
balanços trimestrais nota explicativa em que 
informará fornecimento de bens e serviços ao 
controlador, com respectivos preços e condições, 
comparando-os com os praticados no mercado. 
(D)  Empresa estatal dependente é a empresa 
controlada que tenha mais de 50% (cinquenta por 
cento) da sua receita proveniente de contratos 
com a Administração Pública Direta. 
(E)  A empresa controlada que firmar contrato 
de gestão em que se estabeleçam objetivos e 
metas de desempenho, na forma da lei, disporá 
de autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira. 
 
32) A Lei Federal nº 12.527/2011 que regula o 
acesso a informações previsto na 
Constituição Federal, abrange as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Qualquer interessado poderá 
apresentar pedido de acesso a informações 
aos órgãos e entidades públicas, por qualquer 
meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação 
da informação requerida. A qualidade da 
informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino é chamada de: 
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(A)  Integridade. 
(B)  Primariedade. 
(C)  Disponibilidade. 
(D)  Autenticidade. 
(E)  Comparabilidade. 
 
33) A legislação brasileira prevê hipóteses de 
responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública. Serão aplicadas 
multas às pessoas jurídicas responsáveis 
pelos atos lesivos. Assinale a alternativa que 
apresenta o percentual máximo de multa, na 
esfera administrativa, previsto na Lei Federal 
nº 12.846/2013: 
 
(A)  5% (cinco por cento) do faturamento bruto 
do último exercício anterior ao da instauração do 
processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação. 
(B)  10% (dez por cento) do faturamento bruto 
do último exercício anterior ao da instauração do 
processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação. 
(C)  15% (quinze por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, excluídos 
os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 
auferida, quando for possível sua estimação. 
(D)  20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, excluídos 
os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 
auferida, quando for possível sua estimação. 
(E)  25% (vinte e cinco por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao 
da instauração do processo administrativo, 
excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à 
vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação. 
 
34) As compras de bens e contratações de 
serviços dos Entes Públicos, inclusive 
empresas públicas, devem ser realizados 
mediante procedimento de licitação, 
assegurando o dispêndio da menor 
quantidade de recursos e a ampliação da 
possiblidade de participação dos 
interessados, além de isonomia e 
impessoalidade durante todo o processo. 
Assinale a alternativa que apresenta o valor 
máximo da contratação de serviços de 
manutenção de veículos que pode ser 
contratada através da dispensa de licitação, 
quando esta ocorrer em razão exclusiva do 
preço estimado da contratação, conforme a 
Lei Federal nº 14.133/2021: 

(A)  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
(B)  R$ 60.214,31 (sessenta mil duzentos e 
quatorze reais e trinta e um centavos). 
(C)  R$ 108.040,82 (cento e oito mil quarenta 
reais e oitenta e dois centavos). 
(D)  R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 
(E)  R$ 146.710,00 (cento e quarenta e seis 
mil setecentos e dez reais). 
 
35) A Lei Federal nº 8.666/1993 define as 
normas gerais de licitações e contratos. 
Dentre as regras para participação do certame 
licitatório, as empresas devem observar as 
exigências de habilitação e qualificação. 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente uma exigência prevista para fins 
de qualificação econômico-financeira em uma 
licitação de contratação de prestação de 
serviços ou entrega futura de bens:   
 
(A)  Balancete do exercício corrente. 
(B)  Valor mínimo de faturamento. 
(C)  Índices mínimos de rentabilidade. 
(D)  Garantia, de até 15% (quinze) por cento 
do valor estimado da contratação. 
(E)  Exigência de valor mínimo de Patrimônio 
Líquido. 
 
36) Segundo a legislação brasileira vigente, o 
prazo máximo dos Contratos Administrativos, 
resultantes de licitação para contratação de 
serviços prestados de forma contínua, será 
de: 
 
(A)  Um ano. 
(B)  Dois anos. 
(C)  Três anos. 
(D)  Quatro anos. 
(E)  Cinco anos. 
 
37) Improbidade administrativa é definida 
como o ato ilegal ou contrário aos princípios 
básicos da Administração Pública, cometido 
por agente público, durante o exercício de 
função pública e sua punibilidade está 
prevista na Lei Federal nº 8.429/1992. Os atos 
de improbidade administrativa são 
classificados segundo a sua natureza. 
Assinale a natureza do ato de liberar recursos 
de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular, segundo a legislação mencionada:  
 
(A)  Atos de improbidade administrativa que 
importam em enriquecimento ilícito. 
(B)  Atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário. 
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(C)  Atos de improbidade administrativa que 
configuram crime doloso. 
(D)  Atos de improbidade administrativa que 
atentam contra os princípios da administração 
pública. 
(E)  Atos de improbidade administrativa que 
frustram a igualdade e competitividade. 
 
38) A fiscalização externa dos órgãos públicos 
será realizada pelo Poder Legislativo com 
auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de 
Contas deve proferir decisão sobre as contas 
prestadas pelos responsáveis por bens ou 
recursos públicos. A decisão pela qual o 
relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se 
quanto ao mérito das contas, resolve 
sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou 
a audiência dos responsáveis, rejeitar as 
alegações de defesa e fixar novo e 
improrrogável prazo para recolhimento do 
débito ou, ainda, determinar outras diligências 
necessárias ao saneamento do processo, é 
chamada de:  
 
(A)  Definitiva. 
(B)  Terminativa. 
(C)  Preliminar. 
(D)  Resolutiva. 
(E)  Ratificadora. 
 
39) Os atos administrativos são classificados 
em discricionários ou vinculados, conforme a 
amplitude prevista na lei. Atos vinculados são 
aqueles em que a autoridade possui maior 
autonomia para a tomada de decisão. Sobre 
os atos administrativos é correto afirmar que: 
 
(A)  A finalidade do ato administrativo será 
sempre o interesse público, ainda que a decisão 
possa vir a beneficiar uma pessoa específica. 
(B)  Atos administrativos discricionários não 
estão sujeitos ao controle de conveniência e 
oportunidade, nem controle por parte do judiciário 
para verificação da sua legalidade. 
(C)  A revogação ou anulação de um ato 
administrativo somente deixa de produzir os 
efeitos do ato a partir da sua anulação ou 
revogação, considerando válidos os atos até 
então realizados. 
(D)  Competência do ato administrativo é uma 
característica discricionária, uma vez que a 
pessoa pode ou não decidir sobre o tema em 
questão. 
(E)  Os atos administrativos serão sempre 
escritos e publicados na imprensa oficial. 
 
40) A Contabilidade Pública determina regras 
para elaboração e execução do orçamento 
público, delimitando o campo de ação sempre 

que envolver recursos públicos. Acerca do 
orçamento público, NÃO é permitido constar 
na proposta orçamentária enviada para 
apreciação do Poder Legislativo: 
 
(A)  Autorização para operação de crédito. 
(B)  Autorização para investimento em 
empresa pública. 
(C)  Autorização para venda de bens públicos 
imóveis. 
(D)  Autorização para abertura de crédito 
adicional especial. 
(E)  Autorização para reforço de dotação 
orçamentária. 
 
41) A legislação permite a cobertura dos 
déficits de manutenção das empresas 
públicas, de natureza autárquica ou não, 
devendo constar, expressamente, nas 
despesas correntes do orçamento da União, 
do Estado, do Município ou do Distrito 
Federal. A classificação da despesa 
orçamentária para cobertura de déficit de 
manutenção das empresas públicas será 
classificada como: 
 
(A)  Transferência de capital. 
(B)  Subvenção econômica. 
(C)  Inversão financeira. 
(D)  Despesa de custeio. 
(E)  Encargos diversos. 
 
42) A Lei Complementar Federal nº 123/2006 
estabelece parâmetros para enquadramento 
das empresas como Micro ou Pequenas, 
assegurando tratamento diferenciado na 
apuração e recolhimento dos tributos, através 
do regime Simples Nacional. Assinale a única 
alternativa que apresenta uma atividade 
econômica que NÃO pode ser incluída no 
Simples Nacional previsto na Lei 
Complementar Federal nº 123/2006: 
 
(A)  Locação de mão de obra. 
(B)  Locação de bens móveis. 
(C)  Indústria. 
(D)  Comércio atacadista. 
(E)  Atividade de consultoria e auditoria 
contábil e tributária. 
 
43) Os documentos e registros dos fatos, 
informações e provas, obtido no curso da 
auditoria, a fim de evidenciar os exames 
realizados e dar suporte à sua opinião, 
críticas, sugestões e recomendações, são 
chamados de: 
 
(A)  Conformidade. 
(B)  Gestão de riscos. 
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(C)  Relatório de Auditoria. 
(D)  Sistema de Controle Interno. 
(E)  Papéis de trabalho. 
 
44) Para fins de Auditoria, o ato não-
intencional de omissão, desatenção, 
desconhecimento ou má interpretação de 
fatos na elaboração de registros, informações 
e demonstrações contábeis, bem como de 
transações e operações da entidade, tanto em 
termos físicos quanto monetários, é 
denominado: 
 
(A)  Erro. 
(B)  Fraude. 
(C)  Conluio. 
(D)  Manipulação. 
(E)  Conivência. 
 
45) Durante a realização da Auditoria Interna, 
poderão ser realizados testes que visam à 
obtenção de razoável segurança de que os 
controles internos estabelecidos pela 
administração estão em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu 
cumprimento pelos funcionários e 
administradores da entidade. Os testes com o 
objetivo de obter informações perante 
pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras 
das transações e das operações, dentro ou 
fora da entidade, são chamados de: 
 
(A)  Testes substantivos. 
(B)  Inspeção. 
(C)  Observação. 
(D)  Investigação e confirmação. 
(E)  Seleção e consolidação. 
 
46) Evidência de auditoria compreende as 
informações utilizadas pelo auditor para 
chegar às conclusões em que se 
fundamentam a sua opinião. A evidência de 
auditoria inclui as informações contidas nos 
registros contábeis que suportam as 
demonstrações contábeis e outras 
informações. A medida da qualidade da 
evidência de auditoria, isto é, a sua relevância 
e confiabilidade para suportar as conclusões 
em que se fundamenta a opinião do auditor, é 
chamada de: 
 
(A)  Materialidade. 
(B)  Adequação. 
(C)  Tempestividade. 
(D)  Comparabilidade. 
(E)  Compreensibilidade. 
 
47) Amostragem em auditoria é a aplicação de 
procedimentos de auditoria em menos de 

100% dos itens de população relevante para 
fins de auditoria, de maneira que todas as 
unidades de amostragem tenham a mesma 
chance de serem selecionadas para 
proporcionar uma base razoável que 
possibilite o auditor concluir sobre toda a 
população. Quando a amostragem é realizada 
de forma aleatória dos itens e com uso da 
teoria das probabilidades para avaliar os 
resultados das amostras, incluindo a 
mensuração do risco de amostragem, 
dizemos que foi realizada uma abordagem: 
 
(A)  Condicionada. 
(B)  Estatística. 
(C)  Referenciada. 
(D)  Agregada. 
(E)  Decrescente. 
 
48) Sempre que o Auditor não consegue obter 
evidência apropriada e suficiente de auditoria 
para suportar sua opinião, mas ele conclui 
que os possíveis efeitos de distorções não 
detectadas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis poderiam ser 
relevantes, mas não generalizados, a opinião 
deve ser: 
 
(A)  Adversa. 
(B)  Com abstenção de opinião. 
(C)  Com ressalva. 
(D)  Contraditória. 
(E)  Favorável. 
 
49) Segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, a diferença entre o valor, a 
classificação, a apresentação ou a divulgação 
de uma demonstração contábil relatada e o 
valor, a classificação, a apresentação ou a 
divulgação que é exigida para que o item esteja 
de acordo com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável, é chamada de: 
 
(A)  Desvio padrão. 
(B)  Margem de erro. 
(C)  Informação complementar. 
(D)  Retificação. 
(E)  Distorção. 
 
50) A pessoa ou organização com a 
responsabilidade de supervisionar de forma 
geral a direção estratégica da entidade e 
obrigações relacionadas com a 
responsabilidade da entidade, é denominada: 
 
(A)  Auditor interno. 
(B)  Diretoria. 
(C)  Responsável pela governança. 
(D)  Partes interessadas. 
(E)  Conselho Fiscal. 


