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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Mensagem de final de ano aos jovens (des)informados 
 

O ano passou num piscar de olhos. Aliás, tem sido assim 
desde que a tecnologia e seus artefatos chegaram para tor-
narem-se peças indispensáveis no nosso cotidiano. A tecno-
logia acelerou a vida que, como diz a sábia boneca Emília em 
suas famosas “Memórias da Emília” do nosso imortal Mon-
teiro Lobato, já é, por si só, um pisca-pisca. Segundo ela, que 
do alto de sua filosofia absolutamente genial narrou suas 
memórias ao Visconde de Sabugosa: “a gente nasce, isto é, 
começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. 
Piscar é abrir e fechar os olhos – viver é isso. É um dorme-e-
acorda, dorme-e-acorda, até que dorme e não acorda mais. É, 
portanto, um pisca-pisca. (...) A vida das gentes neste mundo, 
senhor sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um 
dia. Pisca e mama; pisca e anda; pisca e brinca; pisca e estuda; 
pisca e ama; pisca e cria filhos; pisca e geme os reumatismos, 
por fim, pisca pela última vez e morre. 

E depois que morre? – perguntou o Visconde. 
– Depois que morre vira hipótese. É ou não é?”. 
É. Piscamos e lá se foi 2022. 
O ser humano pisca de 15 a 20 vezes por minuto e, em 

condições normais, um olho chega a piscar 8.000 vezes por 
dia. Isso é necessário para que possamos lubrificar os olhos 
limpando-os de agentes externos, como poeira ou outros 
minúsculos elementos, que, a cada piscada, são impedidos 
de entrar em contato direto com a córnea. Estudos apontam 
que o ato de piscar está relacionado a um breve descanso da 
mente, além de servir para lubrificar essa área tão impor-
tante dos olhos. Piscamos para ver melhor, mais limpo e 
também para pensar com mais clareza. Nestes tempos em 
que nossos computadores, tablets e celulares fazem parte 
de quem somos, descobriu-se que estamos piscando cinco 
vezes menos do que deveríamos, a isso deram o nome de 
Síndrome do Uso Excessivo do Computador. Vejam só: esta-
mos ficando doentes de tanto ver o mundo pelas telas! Fico 
aqui pensando o que diria Emília, se soubesse disso. Pis-
cando menos, vivemos menos e logo, logo, talvez ela dis-
sesse, de nós só sobrarão hipóteses!... 

Piscamos menos e mesmo assim o tempo passa célere, 
e temos nos preocupado cada vez mais com ele, ainda mais 
você, caro jovem leitor, que já reclama que não tem tempo 
para fazer nem metade do que gostaria! Na Era da (Des)In-
formação o tempo passa mais rápido porque as telas não dão 
descanso: entre um pisca e outro a gente vê um vídeo no 
TikTok, pisca e posta uma foto no Instagram, pisca de novo e 
comenta o post do amigo no Twitter e ainda dá tempo de 
piscar mais uma vez e entrar no YouTube para dar uma espiada 
no vídeo daquele influencer preferido. Parece muito pisca-           
-pisca, mas, pelo que nos mostram as pesquisas, no meio de 
tantas redes sociais não dá tempo de piscar o suficiente, e a 
vista fica cada dia mais cansada, embaçada e a gente, mais 

encurvado, com a perspectiva de, daqui a 800 anos, estar-
mos corcundas, com quatro pálpebras e com as mãos em 
forma de garra, como constatou estudo realizado pela em-
presa de telecomunicações Toll Free Forwarding. Ou então 
se nada disso se concretizar, nos restará apenas ser só uma 
hipótese... 

Sem querer ser pessimista ou alarmista demais, o pro-
pósito desta mensagem de final de ano a todos os jovens 
leitores é alertar para a nossa potência nesse mundo VUCA, 
ou mundo BANI, como queira, nessa sociedade do cansaço, 
nessa modernidade líquida. Precisamos piscar mais se qui-
sermos continuar vivos. Podemos piscar mais vezes e sair-
mos das telas dos celulares. Podemos ler um livro impresso 
e exercer a liberdade suprema de pular páginas, de começar 
pelo meio, de parar de ler e olhar pela janela – aquela de 
verdade mesmo, que tem formatos mil, que fica entre nós, 
nossas casas e o mundo real. Precisamos conversar com as 
pessoas, encontrar os amigos, ir ao estádio de futebol, pas-
sear pelos parques, nadar nos rios – enquanto eles ainda 
existem e são “nadáveis” – navegar os mares ao invés de as 
redes sociais. Podemos nos enredar em outras redes, aque-
las que construímos, na escola, no clube, na vizinhança, 
aquelas que de fato são laços e possuem o poder de destruir 
muros. Podemos dominar os algoritmos se ampliarmos as 
nossas experiências, porque eles ainda não prescindem do 
humano e tanto mais humanos nos tornamos, quanto mais 
experiências concretas conseguimos viver e compartilhar. 

Não se trata aqui de dar uma receita de ano novo – elas 
não funcionam, sabemos nós, que todos os anos fazemos 
listas repletas de promessas – mas apenas de lembrar que 
podemos seguir piscando, fazendo os nossos olhos brilha-
rem com outras paisagens. Não tem sido fácil para você, 
jovem leitor, singrar mares tão desconhecidos, tão sem 
bússola como os grandes navegadores estavam quando des-
bravaram os continentes do chamado novo mundo. Mas se 
eles chegaram a outros lugares, provaram que é possível 
descobrir o desconhecido. Os instrumentos que os ajudaram 
servem perfeitamente para os dias de hoje: curiosidade, es-
tratégia, pesquisa, resistência, resiliência, crença no sonho, 
no impossível, fé em si mesmo e um desejo recorrente de 
viver melhor. Como dizia o escritor Eduardo Galeano é para 
isso que serve a utopia: “para que eu não deixe de cami-
nhar”. 

Aos jovens (des)informados desse futuro tão incerto 
desejo um tempo a mais entre uma piscada e outra, um 
tempo para fechar os olhos e descansar das telas, uma pis-
cada mais elaborada que permita a construção de narrativas 
que não precisem ser postadas para tornarem-se relevantes, 
e muitas piscadas por conta da vivência de histórias inclusi-
vas, diferentes, diversas e desiguais. Desejo que construam 
hipóteses – muitas! – e que possam referendá-las com rigor, 
ética e criticidade. E que assim tornem-se cada dia mais po-
tentes, protagonistas e reais. 

(ALVES, Januária Cristina. Mensagem de final de ano aos jovens 
(des)informados. Jornal Nexo, 2022. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2022/Mensagem-de-final-
de-ano-aos-jovens-DesInformados. Acesso em: 21/12/2022. Adaptado.) 
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Questão 01 
A principal temática discutida no texto diz respeito  
A) à falta de tempo para dedicar à família e amigos. 
B) à sensação de passagem muito rápida do tempo. 
C) ao trabalho consumir todo o tempo do indivíduo. 
D) ao grande desperdício de tempo em frente às telas. 
 

Questão 02 
“O texto lido pertence à tipologia ____________; é um exem-
plar do gênero ____________ e seu principal propósito comu-
nicativo é ____________ o leitor.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) injuntiva / notícia / instruir 
B) descritiva / editorial / influenciar 
C) expositiva / reportagem / informar 
D) argumentativa / artigo de opinião / persuadir 
 

Questão 03 
Segundo o texto, piscamos com o propósito de, EXCETO: 
A) Suportar as luzes das telas. 
B) Enxergar com mais nitidez. 
C) Lubrificar e limpar os olhos. 
D) Descansar um pouco a mente. 
 

Questão 04 
A “filosofia” do pisca-pisca, da personagem Emília, só NÃO 
está relacionada à ideia de 
A) sucessão de etapas. 
B) efemeridade da vida. 
C) celeridade do tempo. 
D) surgimento de hipóteses. 
 

Questão 05 
Na passagem “É. Piscamos e lá se foi 2022.” (4º§), a forma 
verbal “piscamos” foi usada em sentido 
A) próprio, com a ideia de perceber. 
B) conotativo, com a ideia de reluzir. 
C) denotativo, com a ideia de atentar. 
D) figurado, com a ideia de descuidar. 
 

Questão 06 
Da fala da personagem Emília “– Depois que morre vira 
hipótese.” (3º§), subentende-se que 
A) a vida deixa de fazer sentido para a família. 
B) o indivíduo deixa de existir definitivamente. 
C) o luto é um processo doloroso de aceitação. 
D) a morte transforma certezas em conjecturas. 
 

Questão 07 
A autora afirma que “Precisamos piscar mais se quisermos 
continuar vivos”. (7º§) Para “piscarmos” mais, a única suges-
tão que ela NÃO oferece é 
A) escolher seu próprio percurso de leitura, ao ler um livro.  
B) navegar em mares reais e não só nas redes sociais virtuais. 
C) dominar algoritmos e criar experiências humanas artificiais. 
D) restaurar antigas redes de amizades feitas na escola, no 

clube. 

Questão 08 
Releia estas passagens: 
 

I. “[...] nos restará apenas ser só uma hipótese...” (6º§) 
II. “Desejo que construam hipóteses – muitas!” [...] (9º§) 
 

Considerando o tema e as ideias expostas ao longo do 
texto, o termo hipótese(s), em seus respectivos contextos 
(I e II), foram empregados com sentidos 
A) opostos. 
B) distintos. 
C) semelhantes. 
D) complementares. 
 

Questão 09 
Considerando o fragmento destacado, assinale a alterna-
tiva que contém a correta indicação da figura de linguagem 
nele presente.  
A) “[...] pelo que nos mostram as pesquisas (...) e a vista fica 

cada dia mais cansada, embaçada [...]” (6º§) – eufemismo 
B) “[...] a gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de 

piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os 
olhos [...]” (1º§) – metáfora  

C) “Pisca e mama; pisca e anda; pisca e brinca; pisca e estuda; 
pisca e ama; pisca e cria filhos; (...), por fim, pisca pela úl-
tima vez e morre.” (1º§) – gradação 

D) “Podemos nos enredar em outras redes, aquelas que cons-
truímos, na escola, no clube, na vizinhança, aquelas que de 
fato são laços e possuem o poder de destruir muros.” (7º§) 
– ironia 

 

Questão 10 
Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os parênteses em “(des)informados” sinalizam a dupla 

possibilidade de leitura do termo.  
II. As aspas em “para que eu não deixe de caminhar’” (8º§) 

e em “‘a gente nasce (...) É ou não é?” (1º§ ao 3º§) foram 
empregadas com funções distintas. 

III. Em “Os instrumentos que os ajudaram servem perfeita-
mente para os dias de hoje: curiosidade, estratégia, pes-
quisa, resistência, resiliência [...]” (8º§), os dois-pontos fo-
ram utilizados para introduzir uma enumeração. 

IV. Em “Vejam só: estamos ficando doentes de tanto ver o 
mundo pelas telas!” (5º§), o ponto de exclamação foi 
usado para indicar entusiasmo. 

V. Em “A tecnologia acelerou a vida que, como diz a sábia 
boneca Emília em suas famosas ‘Memórias da Emília’ do 
nosso imortal Monteiro Lobato [...]” (1º§), a inserção de 
vírgula após as duas ocorrências da palavra “Emília” me-
lhoraria a fluidez da leitura sem, contudo, alterar o sen-
tido do enunciado. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I e III, apenas. 
C) I, III e V, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 

 
 



ꯟ 

     

 

4 
       CARGO: OFICIAL LEGISLATIVO – COMPRAS (T) 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP 

Questão 11 
Em que passagem o pronome destacado tem função ca-
tafórica, ou seja, introduz uma informação que ainda não 
havia sido mencionada no contexto? 
A) “Isso é necessário para que possamos lubrificar os olhos 

[...]” (5º§) 
B) “Fico aqui pensando o que diria Emília, se soubesse 

disso.” (5º§) 
C) “[...] a isso deram o nome de Síndrome do Uso Excessivo 

do Computador.” (5º§) 
D) “[...] é para isso que serve a utopia: ‘para que eu não 

deixe de caminhar.” (8º§) 
 

Questão 12 
Releia: “A vida das gentes neste mundo, senhor sabugo, é 
isso.” (1º§) Aponte a passagem em que as vírgulas foram 
empregadas para separar termo de mesmo valor sintático 
que do excerto anterior.  
A) “[...] elas não funcionam, sabemos nós, que todos os anos 

fazemos listas.” (8º§) 
B) “[...] servem perfeitamente para os dias de hoje: curiosi-

dade, estratégia, [...]” (8º§) 
C) “Podemos nos enredar em outras redes, aquelas que cons-

truímos, na escola, [...]” (7º§) 
D) “Não tem sido fácil para você, jovem leitor, singrar mares 

tão desconhecidos, [...]” (8º§) 

 
Questão 13 
“Podemos ler um livro impresso e exercer a liberdade su-
prema de pular páginas, de começar pelo meio, de parar de 
ler e olhar pela janela – aquela de verdade mesmo, que tem 
formatos mil, que fica entre nós, nossas casas e o mundo 
real.” (7º§). Nesse enunciado, é possível substituir termos ou 
expressões sem mudança semântica. No entanto, em uma 
das opções, a substituição do termo destacado modifica seu 
sentido original. Assinale a alternativa em que ocorre altera-
ção semântica. 
A) Livro impresso = livro de papel. 
B) Pular páginas = alternar páginas. 
C) Formatos mil = formatos variados. 
D) Liberdade suprema = liberdade absoluta. 

 
Questão 14 
O conector destacado no trecho “Segundo ela, que do alto 
de sua filosofia absolutamente genial [...]” (1º§) apresenta 
o mesmo valor lógico-semântico do conector destacado no 
fragmento da alternativa. 
A) “[...] o tempo passa mais rápido porque as telas não dão 

descanso: [...]” (6º§) 
B) “[...] além de servir para lubrificar essa área tão impor-

tante dos olhos.” (5º§) 
C) “E que assim tornem-se cada dia mais potentes, prota-

gonistas e reais.” (9º§) 
D) “[...] como constatou estudo realizado pela empresa de 

telecomunicações [...]” (6º§) 
 

 

Questão 15 
Se no fragmento “[...] descobriu-se que estamos piscando 
cinco vezes menos do que deveríamos, a isso deram o nome 
de Síndrome do Uso Excessivo do Computador. Vejam só: 
estamos ficando doentes de tanto ver o mundo pelas telas! 
Fico aqui pensando o que diria Emília, se soubesse disso. 
Piscando menos, vivemos menos e logo, logo, talvez ela 
dissesse, de nós só sobrarão hipóteses!...” (5º§), as palavras 
que se encontram flexionadas na 1ª pessoa do plural pas-
sassem a ser flexionadas na 1ª pessoa do singular, o nú-
mero total de termos modificados para que o enunciado se 
adequasse às exigências da concordância verbo-nominal 
da norma culta escrita seria 
A) quatro. 
B) cinco. 
C) seis. 
D) sete. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 16 
Os diretores de uma determinada escola fizeram uma en-
quete para que cada um dos responsáveis pelos alunos de 
determinado ano escolar opinasse a respeito de duas meto-
dologias de ensino (A e B) conforme o esquema a seguir: 

 

 
 

O resultado da enquete apontou que 128 responsáveis opi-
naram em pelo menos uma das metodologias. Além disso, 
66 responsáveis marcaram a metodologia A e 74 responsá-
veis marcaram a metodologia B. Com base nessas infor-
mações, quantos responsáveis marcaram apenas uma me-
todologia na enquete? 
A) 54 
B) 62 
C) 98 
D) 116 
 

Questão 17 
Na diretoria de uma empresa, há 9 funcionários, sendo 5 
mulheres e 4 homens. Com o objetivo de avaliar uma possível 
implementação de cursos de capacitação para os profissionais 
da empresa, uma comissão deve ser formada por 4 membros, 
com igualdade entre os sexos. Considerando que André e 
Patrícia só aceitam participar se estiverem juntos na comis-
são, quantas comissões distintas podem ser feitas? 
A) 15 
B) 30 
C) 45 
D) 60 
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Questão 18 
Se Carla é analista, então Joana não é auxiliar de contabili-
dade. Ou Joana é auxiliar de contabilidade ou Marina é bibli-
otecária. Se Marina não é bibliotecária, então Carla é analista. 
Considerando que Carla não é analista, pode-se afirmar, ver-
dadeiramente, que:  
A) Joana é auxiliar de contabilidade. 
B) Marina é bibliotecária e Joana é auxiliar de contabilidade. 
C) Se Marina é bibliotecária, então Joana é auxiliar de conta-

bilidade. 
D) Carla é analista se, e somente se, Joana é auxiliar de con-

tabilidade. 
 

Questão 19 
Rodrigo entrou em um centro comercial com uma certa 
quantia em reais na sua carteira para comprar peças de 
roupa. Na primeira loja, comprou uma camisa de R$ 40,00. 
Na segunda loja, gastou metade da quantia restante para 
comprar uma bermuda e, na sequência, mais R$ 20,00 na 
compra de um par de meias e uma cueca. Considerando 
que ainda restavam R$ 24,00 na carteira de Rodrigo, qual a 
quantia original ao entrar no centro comercial? 
A) R$ 64,00 
B) R$ 96,00 
C) R$ 128,00 
D) R$ 144,00 
 

Questão 20 
Um empresário tem programado para seu dia de trabalho 
um total de 3 vendas. Cada venda tem uma probabilidade de 
0,8 de ser bem-sucedida e os eventos que respondem pelo 
sucesso de cada venda são independentes. Dessa forma, qual 
a probabilidade de pelo menos uma venda não ser bem-suce-
dida nesse dia de trabalho? 
A) 0,364 
B) 0,488 
C) 0,512 
D) 0,636 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 21 
A necessidade de realização do concurso público de provas 
ou de provas e títulos para provimento de cargos e empre-
gos públicos é um imperativo regido pelos princípios da iso-
nomia, impessoalidade, moralidade e eficiência. Essa de-
terminação tem como desdobramento: 
A) A exigibilidade de apresentação do diploma ou habilitação 

legal para o exercício do cargo no momento da inscrição 
para o concurso público.                                                                                             

B) A necessidade de realização de exame psicotécnico para 
fins de habilitar o candidato a cargo público em fase ante-
rior à aplicação da prova objetiva. 

C) O direito à nomeação, dentro do prazo de validade do 
concurso, do candidato aprovado quando o cargo for pre-
enchido sem observância da classificação.  

D) A permissão para que o servidor possa investir-se em 
cargo que não integre a carreira na qual anteriormente 
investido mediante promoção sem aprovação em con-
curso público. 

Questão 22 
Lugar onde a pessoa física estabelece sua residência com 
âmbito definitivo, convertendo-o em centro da sua vida jurí-
dica, o domicílio pode ser classificado em diferentes espécies 
de acordo com a natureza do ocupante. O domicílio do servi-
dor público é considerado: 
A) Legal. 
B) Especial. 
C) De eleição. 
D) Voluntário. 

 
Questão 23 
A criação, incorporação e fusão de Estados e Municípios 
devem obedecer a procedimentos específicos. Nesse sentido, 
para que ocorra quaisquer dessas três ações, tanto Estados 
quanto municípios partilham da seguinte incumbência: 
A) Edição de lei ordinária estadual. 
B) Realização de um estudo de viabilidade. 
C) Realização de plebiscito com a população envolvida. 
D) Edição de lei complementar federal para abrir o período 

autorizando a criação, incorporação ou fusão. 
 

Questão 24 
A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto. O sistema majoritário simples é 
observado para a eleição do seguinte cargo: 
A) Deputados estaduais. 
B) Prefeito de municípios com menos de 200 mil eleitores.                                                                                           
C) Governadores de estados com mais de 500 mil eleitores. 
D) Vereadores de municípios com menos de 50 mil eleitores. 
 

Questão 25 
No Direito, os princípios são identificados como normas 
amplas, abstratas e genéricas. Na Constituição Federal, estão 
presentes os princípios estruturantes que servem como fun-
damento da República Federativa do Brasil. Figura entre 
esses mandamentos: 
A) O pluralismo político. 
B) A redução das desigualdades sociais e regionais. 
C) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
D) O bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade.                                                                                        

 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 26 
O Prefeito do Município da Estância Turística de Tremembé 
editou decreto com a finalidade de estabelecer normativas 
sobre o Processo e dos Procedimentos Tributários Adminis-
trativos no âmbito da municipalidade, garantindo efetivi-
dade ao Código Tributário Municipal. O Prefeito agiu com 
base em qual Poder típico da Administração? 
A) Autotutela. 
B) Poder Moderador. 
C) Poder Sancionador. 
D) Poder Regulamentar.                                                                                                
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Questão 27 
“A Câmara Municipal se caracteriza por ser órgão do municí-
pio, produto de _________________ administrativa, sendo 
desprovido de personalidade jurídica, não podendo figurar 
no polo passivo da ação popular, salvo na defesa de seus 
interesses institucionais.” Assinale a alternativa que comple-
ta corretamente a afirmativa anterior. 
A) hierarquia 
B) descentralização  
C) desconcentração                                                                                                
D) autoexecutoriedade 
 

Questão 28 
O procedimento licitatório não é um fim em si mesmo, mas 
sim um instrumento por meio do qual a administração 
seleciona a proposta mais vantajosa para o interesse 
público. Os recursos orçamentário-financeiros são escassos 
e, por isso, em qualquer processo de licitação, que desem-
boque na contratação ou aquisição, incorre-se em custos 
explícitos e implícitos. Assim, as licitações públicas devem 
girar em torno de três aspectos fundamentais: preços; qua-
lidade; e, celeridade. De acordo com os conceitos e as 
características apontadas, o procedimento licitatório de-
verá observar o princípio da 
A) eficiência. 
B) moralidade. 
C) inovação tecnológica. 
D) restrição à competitividade. 
 

Questão 29 
Determinado contribuinte recebeu notificação informando 
que não foi identificado o pagamento do IPTU, referente ao 
exercício do ano de 2022. Assim, no prazo de dez dias, deve-
ria fazer a devida regularização com a apresentação do com-
provante de quitação, sob pena de inscrição na dívida ativa e 
execução judicial. O contribuinte protocolou petição pedindo 
para que o município apresente o comprovante de que o 
débito tributário estava em aberto. Neste caso, o ato admi-
nistrativo deve ser: 
A) Ratificado, pela boa-fé da administração. 
B) Revogado, pois o prazo de cobrança já havia encerrado. 
C) Nulo, por falta de comprovação de que o imposto não foi 

pago.  
D) Convalidado, diante da presunção de veracidade dos atos 

administrativos.                                                                                                
 

Questão 30 
A medida de interdição cautelar será aplicada em estabe-
lecimento, quando for constatado indício de infração sani-
tária em que haja risco para a saúde da população e perdu-
rará até que sejam sanadas as irregularidades objeto da 
ação fiscalizadora. A penalidade indicada decorreu do exer-
cício regular do poder de 
A) polícia.                                                                                                 
B) disciplinar.    
C) discricionário. 
D) autoexecutoriedade. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
A teoria das finanças públicas constitui-se em um ramo da 
ciência econômica que trata da atividade financeira do Estado, 
que consiste em criar crédito público, obter, despender e gerir 
recursos públicos necessários para que o Estado cumpra suas 
atividades políticas, econômicas, administrativas e sociais. 
Para tal é necessário que o Estado exerça as funções econômi-
cas de alocação, distribuição, estabilização e desenvolvimento 
para intervir no domínio econômico, promover ajustamentos 
na alocação de recursos, na distribuição de renda e riquezas e 
manutenção da estabilidade econômica, criando mecanismos 
que o mercado não pode desempenhar sozinho para guiar e 
corrigir falhas e/ou disfunções do mercado.  

(BALEEIRO, 2015.)  
 

Considerando as funções econômicas do Estado, trata-se 
de ação que reflete corretamente o exercício da função alo-
cativa: 
A) Iluminação e pavimentação públicas. 
B) Redução da taxa básica de juros da economia. 
C) Aplicação de recursos para investimento em educação e 

saúde. 
D) Políticas que visam o crescimento do PIB e sua aplicação 

equitativa.  
 

Questão 32 
Texto 1  
Gastos tributários são gastos indiretos do governo realiza-
dos pelo Estado por intermédio do sistema tributário, deso-
nerando certos indivíduos ou grupos de indivíduos de uma 
obrigação tributária principal, visando a atender objetivos 
econômicos e sociais, reduzindo a arrecadação potencial e, 
consequentemente, aumentando a disponibilidade econô-
mica do contribuinte. 

(BRASIL, 2020. Adaptado.) 
 

Texto 2 
O Programa Universidade para Todos – ProUni foi institu-
cionalizado pela Lei nº 11.096/2005, tendo como escopo 
induzir a concessão de bolsas parciais e integrais para estu-
dantes de baixa renda em universidades particulares, fican-
do as instituições de ensino dispensadas do pagamento de 
imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, 
contribuição social para financiamento da seguridade social 
e contribuição para o programa de integração social.  

(CORREIA NETO, 2014.) 
 

O ProUni constitui-se em renúncia de receita fiscal efetivada 
por meio do instrumento de desoneração denominado: 
A) Isenção tributária. 
B) Doação financeira. 
C) Imunidade tributária. 
D) Subvenção financeira. 
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Questão 33 
O processo licitatório é um processo administrativo, isonô-
mico, no qual a administração seleciona a proposta mais 
vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, 
para a contratação de uma obra, de um serviço, da compra 
de um produto, locação ou alienação  

(Disponível em: https://www.licitacao.net.) 
 

Uma das fases do processo de licitação poderá anteceder 
as de apresentação de propostas e lances, quando couber, 
e a de julgamento, desde que haja ato motivado com 
explicitação dos benefícios decorrentes e desde que ex-
pressamente previsto no edital de licitação. Trata-se da 
frase: 
A) recursal.  
B) preparatória. 
C) de habilitação. 
D) de homologação. 
 

Questão 34 
O Termo de Referência, na licitação, é o documento em 
que o requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, 
trazendo a definição do objeto e elementos necessários à 
sua perfeita contratação e execução. Podemos afirmar que 
ele é necessário para a contratação de bens e serviços e, 
ainda, que deve conter os seguintes parâmetros e elemen-
tos descritivos, EXCETO: 
A) Descrição da solução como um todo, considerando todo 

o ciclo de vida do objeto. 
B) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitati-

vos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de 
sua prorrogação. 

C) Fundamentação da contratação, que consiste na referên-
cia aos estudos técnicos preliminares correspondentes – 
requisito, obrigatório. 

D) Modelo de execução do objeto, que consiste na definição 
de como o contrato deverá produzir os resultados pre-
tendidos desde o seu início até o seu encerramento. 

 

Questão 35 
“Segundo consta da nova lei de licitações, estão ali dispostas 
cinco modalidades de licitação. Dentre elas ____________ 
visa alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis 
ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Já 
___________ é obrigatório (a) para aquisição de bens e servi-
ços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de 
menor preço ou o de maior desconto. Enquanto o diálogo 
competitivo visa a contratação de obras, serviços e compras 
em que a administração pública realiza diálogos com licitantes 
previamente selecionados mediante critérios objetivos, com 
o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de 
atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresen-
tar proposta final após o encerramento dos diálogos.” Assi-
nale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior.  
A) o pregão / o leilão  
B) o leilão / o pregão 
C) a carta-convite / o pregão 
D) a concorrência / a tomada de preços 

Questão 36 
As licitações são divididas em fase preparatória (ou fase 
externa); fase de apresentação das propostas; fase de jul-
gamento; fase de habilitação; fase recursal; e, fase de homo-
logação. Em relação às fases da licitação, conforme disposto 
na nova lei de licitação, assinale a afirmativa correta. 
A) Ainda dentro do processo preparatório, após devida análise 

do edital por equipe técnica formada por contadores e 
juristas, nomeada para esse fim, será publicado o edital de 
licitação, sendo obrigatório, apenas, em Diário Oficial da 
União. 

B) A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o 
conjunto de informações e documentos necessários e su-
ficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 
realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: jurídica; 
técnica; fiscal, social e trabalhista; econômico-financeira. 

C) Na fase de julgamento, serão desclassificadas as propos-
tas que contiverem vícios insanáveis e que não obedece-
rem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, 
mas serão reabilitadas as que não tiverem sua exequibili-
dade demonstrada, ainda que exigido pela administra-
ção.   

D) Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e 
lances, contados a partir da data de divulgação do edital 
de licitação, serão de trinta e cinco dias úteis para 
licitação em que se adote o critério de julgamento de 
maior lance, não cabendo redução dos prazos, em nenhu-
ma hipótese. 

 

Questão 37 
Os cinco princípios básicos da administração pública estão 
presentes no Art. 37 da Constituição Federal de 1988 e 
condicionam o padrão que as organizações administrativas 
devem seguir. Nesse diapasão, analise a afirmativa a seguir: 
 

“O âmago desse princípio é a busca de produtividade, eco-
nomicidade, qualidade, celeridade, presteza, desburocra-
tização e flexibilização e, o que é mais importante, a exigên-
cia de reduzir os desperdícios de dinheiro e recursos públi-
cos, o que impõe a execução de serviços com presteza, per-
feição e rendimento funcional.” 
  

O conceito apresentado refere-se ao princípio da 
A) eficiência. 
B) legalidade. 
C) moralidade. 
D) impessoalidade. 
 

Questão 38 
Receita pública é o montante total em dinheiro recolhido 
aos cofres públicos com a finalidade de custear as despesas 
públicas e as necessidades de investimentos públicos. As 
receitas públicas orçamentárias são classificadas em recei-
tas correntes e receitas de capital. Correspondem a exem-
plo de receita corrente e de receita de capital, respectiva-
mente: 
A) Impostos e taxas. 
B) Contribuições e operações de crédito. 
C) Contribuições de melhorias e agropecuária. 
D) Transferências de capital e alienações de bens. 
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Questão 39 
Não há uniformidade doutrinária ou legal para o respectivo 
conceito; entretanto, devem ser considerados três pontos 
fundamentais para sua caracterização. Em primeiro lugar, 
é necessário que a vontade emane de agente da admi-
nistração pública ou dotado de prerrogativas desta. De-
pois, seu conteúdo há de propiciar a produção de efeitos 
jurídicos com fim público. Por fim, deve toda essa categoria 
de atos ser regida basicamente pelo direito público. A afir-
mativa apresentada refere-se ao: 
A) Ato político. 
B) Negócio jurídico. 
C) Ato administrativo. 
D) Fato administrativo. 
 

Questão 40 
A organização administrativa resulta de um conjunto de 
normas jurídicas que regem a competência, as relações hierár-
quicas, a situação jurídica, as formas de atuação e controle dos 
órgãos e pessoas no exercício da função administrativa. Como 
o Estado atua por meio de órgãos, agentes e pessoas jurídicas, 
sua organização se calca em três situações fundamentais: a 
centralização; a descentralização; e, a desconcentração. 

 (CARVALHO FILHO, 2015.) 
 

Assinale, a seguir, a afirmativa que retrata corretamente a 
administração pública centralizada e descentralizada. 
A) Na descentralização, a administração direta desencadeia a 

criação de órgãos, desprovidos de personalidade jurídica, a 
fim de desconcentrar as competências, dando maior força 
ao princípio da eficiência.  

B) Administração indireta é o conjunto de órgãos que inte-
gram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a 
competência para o exercício, de forma centralizada, das 
atividades administrativas do Estado.  

C) A administração indireta, assim entendida como as autar-
quias, fundações, empresas públicas e sociedade de eco-
nomia mista são desvinculadas da administração direta, 
sendo assim não estão sujeitas a controle e fiscalização 
estatal. 

D) A centralização é a situação em que o Estado executa 
suas tarefas diretamente, ou seja, por intermédio dos 
inúmeros órgãos e agentes administrativos que com-
põem sua estrutura funcional. Pela descentralização, ele 
o faz indiretamente, isto é, delega a atividade a outras 
entidades.  

 

Questão 41 
Analise o conceito a seguir: 
 

“Pessoa jurídica de direito público, integrante da administra-
ção indireta, criada por lei para desempenhar funções que, 
despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do 
Estado, podendo citar como exemplos: INSS, INCRA e IBAMA.”  
 

O conceito apresentado refere-se à espécie de administra-
ção pública indireta denominada: 
A) Autarquia. 
B) Empresa pública. 
C) Fundação pública. 
D) Sociedade de economia mista. 
 

Questão 42 
Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por 
meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços 
públicos prestados à sociedade ou para a realização de inves-
timentos. Sobre o tema “despesas públicas”, assinale a afir-
mativa INCORRETA.  
A) Subvenções são as transferências destinadas a cobrir 

despesas de custeio das entidades beneficiadas, dividin-
do-se em subvenções sociais e subvenções econômicas.  

B) Despesas de custeio são as dotações para manutenção de 
serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis.  

C) Classificam-se como investimentos aquelas destinadas à 
constituição ou aumento do capital de entidades ou 
empresas que visem a objetivos comerciais ou financei-
ros, inclusive operações bancárias ou de seguros.  

D) Transferências correntes são as dotações para despesas as 
quais não correspondam à contraprestação direta em bens 
ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manutenção de outras entidades de 
direito público ou privado.  

 

Questão 43 
As receitas e despesas de capital serão objeto de um 
quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por 
decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo, um 
triênio. Sobre o quadro de recursos e aplicação de capital, 
é correto afirmar que: 
A) Será semestralmente reajustado acrescentando-se-lhe as 

previsões de mais seis meses, equivalendo a um exercício 
financeiro. 

B) Os programas constantes nele serão imperativamente 
correlacionados a metas objetivas em termos de realiza-
ção de obras e de prestação de serviços.  

C) Dele não constará as despesas à conta de fundos especiais, 
sendo que quando neste estiverem definidas, deverão, obri-
gatoriamente, conter as receitas que os constituam.   

D) A proposta orçamentária conterá o programa anual atua-
lizado dos investimentos, inversões financeiras e transfe-
rências previstos no quadro de recursos e de aplicação de 
Capital.   

 
Questão 44 
Um ente público municipal efetua a concessão de crédito à 
pessoa jurídica de direito privado que não está sob seu con-
trole direto ou indireto. O valor do empréstimo corres-
ponde a R$ 1.500,00 pelo período de dois anos, a uma taxa 
de juros de 2% a.a. O custo de captação dos recursos pelo 
ente público é de 4% a.a. Considerando somente as infor-
mações apresentadas e o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afir-
mar que o ente público: 
A) Só poderá conceder o crédito com autorização em lei 

específica. 
B) Não poderá realizar a concessão do crédito com base em 

juros compostos. 
C) Só poderá conceder o crédito se ele for considerado com 

base em juros simples. 
D) Não poderá conceder o crédito pois, em tais condições, 

não é permitido por lei. 
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Questão 45 
Uma empresa estatal controlada por um ente público esta-
dual, que possui a maioria do seu capital votante, recebeu 
recursos financeiros do governo para pagamento de despe-
sas com pessoal e de custeio. Tal empresa está sujeita aos 
controles da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque 
trata-se de uma 
A) autarquia. 
B) fundação pública. 
C) empresa estatal dependente. 
D) empresa estatal independente. 

 
Questão 46 
Analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre 
elas. 
I. “A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) visa estabelecer 

normas planejadas e transparentes para evitar riscos e 
corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas 
públicas, tendo assim como propósito elevar a transparên-
cia na gestão do gasto público, permitindo que os mecanis-
mos de mercado e o processo político sirvam como instru-
mento de controle.” 

 

PORTANTO 
 

II. “A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é importante e 
primordial para que se obtenha o controle e a organização 
das contas públicas, pois é através dela que são geradas as 
informações atualizadas e exatas para auxiliar os gestores 
nas tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e 
externo para a execução da legislação e às instituições go-
vernamentais e particulares informações estatísticas e ou-
tras de interesse dessas instituições, além de permitir a 
participação popular no acompanhamento da gestão dos 
recursos públicos.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas estão incorretas. 
B) A afirmativa I está correta e a II está incorreta. 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II complementa a I. 
D) As afirmativas I e II estão corretas, mas a II não se relaci-

ona com a I. 

 
Questão 47 
Para ser considerado como inservível, ele deverá ser classifi-
cado como: I – ocioso – bem móvel que se encontra em 
perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado; II – 
recuperável – bem móvel que não se encontra em condições 
de uso e cujo custo da recuperação seja de até cinquenta por 
cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e 
benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; III – 
antieconômico – bem móvel cuja manutenção seja onerosa 
ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso prolon-
gado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou, IV – irrecu-
perável – bem móvel que não pode ser utilizado para o fim 
a que se destina devido à perda de suas características ou 
em razão de ser o seu custo de recuperação mais de cin-
quenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise 
do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua 
recuperação.  

(BRASIL, Decreto nº 9.373/2018, Art. 3º.) 

É correto afirmar que poderão ser reaproveitados por meio 
de transferência interna (dentro do órgão) ou externa (entre 
órgãos) os bens classificados como 
A) ociosos e recuperáveis. 
B) irrecuperáveis e ociosos. 
C) recuperáveis e antieconômicos. 
D) antieconômicos e irrecuperáveis. 

 
Questão 48 
Um município apresentou os dados a seguir referentes à 
execução orçamentária nos doze meses do exercício de 2021: 
 

Receitas Tributárias  R$ 15.000,00  

 Receitas de Contribuições  R$ 6.000,00  

 Receita Patrimonial  R$ 8.000,00  

 Receita de Serviços  R$ 10.000,00  

 Transferências Correntes  R$ 12.000,00  

 Outras Receitas Correntes  R$ 3.000,00  

 Operações de Crédito  R$ 19.000,00  

 Alienação de Bens  R$ 22.000,00  

 Depósitos e Cauções  R$ 5.000,00  

 Dedução da Receita para formação do FUNDEB  R$ 4.000,00  
 

Despesas Total com Pessoal 

Poder Valor 

Poder Executivo  R$ 26.000,00 

Poder Legislativo  R$ 2.900,00 

Total R$ 28.900,00 
 

Considerando somente os dados apresentados e o disposto 
na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O limite máximo é de R$ 25.650,00 para o Poder Executivo 

e de R$ 2.850,00 para o Poder Legislativo; portanto, consi-
derando os resultados apresentados, o Tribunal de Contas 
deverá alertar o município sobre o fato de ter extrapolado 
o limite máximo da despesa total com pessoal. 

B) O limite máximo é de R$ 24.300,00 e R$ 2.700,00 para os 
Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente; e 
tendo sido extrapolado o Poder Executivo terá que elimi-
nar R$ 1.700,00 e o Poder Legislativo R$ 200,00 até 
agosto de 2022, sendo que 1/3 deste valor deve ser elimi-
nado até abril de 2022. 

C) O limite prudencial de R$ 25.650,00 e R$ 2.850,00 para 
os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, foi 
extrapolado; portanto, o município está proibido de qual-
quer ato que implique no aumento de despesa total com 
pessoal, com exceção dos casos previstos em lei, pois ex-
trapolou o limite prudencial. 

D) O limite de alerta é de R$ 27.000,00 e R$ 3.000,00 para os 
Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente; por-
tanto, o município não tendo extrapolado poderá alterar a 
estrutura de carreiras mesmo sem dotação orçamentária 
prévia suficiente para atender à projeção de tal aumento 
de despesa total com pessoal. 
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Questão 49 
Um ente público contraiu uma dívida a partir da emissão de 
títulos públicos para resgate após três anos com juros de 4% 
a.a. Considerando a classificação da dívida pública do setor 
público, tal operação classifica-se como operações de crédito 
A) mobiliárias. 
B) contratuais. 
C) refinanciadas. 
D) por antecipação de receita. 

 
Questão 50 
Um ente público municipal atingiu em 2021 uma Receita 
Corrente Líquida correspondente a R$ 150.000,00. Consi-
derando o disposto na Resolução nº 40/2001, a Dívida 
Consolidada Líquida máxima permitida a este município 
corresponde a: 
A) R$ 120.000,00. 
B) R$ 150.000,00. 
C) R$ 180.000,00. 
D) R$ 300.000,00. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de veículo, relógio de qualquer modelo e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito.  

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e 40 (quarenta) 
questões para os cargos de Nível Médio. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Catão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3h30min (três horas e trinta minutos) para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim 
como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente decorridas 90 (noventa) horas do início de realização das provas, contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




