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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Assinale as alternativas em que uma mesma regra ocasiona o acento de todas 
as palavras listadas: 
(A) calendário, História, séculos, décadas. 
(B) árabe, há, está, confiáveis, calendário. 
(C) séculos, lingüística, clássico, décadas. 
(D) português, bengalês, árabe, indonésio. 
 
Leia o texto e responda as questões 2 e 3. 
 

DIFERENÇA 
 
Lucas pergunta para a professora:  
- Professora, a senhora sabe a diferença entre a calça e a bota? 
- Não sei não, Lucas. Qual é? – perguntou a professora. 
- É que a bota, a gente calça, e a calça, a gente bota! 

(Disponível em: HTTP: www.uol.com.br/crianças/piadas. Acessado em 24 fev. 2010.) 
 

2. É correto afirmar: 
(A) Os textos que envolvem professor e aluno apresentam sempre uma conotação 

humorística, uma vez que se trata de uma relação repleta de surpresas didáticas. 
(B) O humor procede da invenção do verbo “botar”, que não é previsto nos dicionários de 

língua portuguesa. 
(C) A linguagem infantil é criativa a ponto de relacionar verbos e substantivos que, em 

princípio, não possuem relação semântica. 
(D) O humor, neste caso, é criado pela possibilidade de os termos “bota” e “calça” 

desempenharem a função de substantivos ou verbos no português, possuindo, ainda, 
relativa identidade semântica. 

 
3. Marque a afirmação incorreta: 
(A) O verbo calçar, embora semelhante ao substantivo calça, é utilizado no português 

brasileiro referindo-se ao “ato de por um calçado” e não ao “ato de por uma calça”. 
(B) Na linguagem popular brasileira,  botar é sinônimo do verbo pôr e é utilizado em 

diversas situações, como “botar as calças” ou  “botar a panela no fogo”. 
(C) Na linguagem culta, a expressão “botou-se o vinho” significa que “o vinho foi colocado 

na taça.” 
(D) Na linguagem popular, “botar” também está relacionado à capacidade das aves de 

“pôr os ovos”. 
 
4. Das alterações feitas na ordem das palavras dos enunciados abaixo, aquela em 
que houve sensível mudança de sentido é: 
(A) Enquanto isso, milhares de americanos tentam cruzar ilegalmente a fronteira [...] / 

milhares de americanos, enquanto isso, tentam cruzar ilegalmente a fronteia. 
(B) [...] o filme toca num assunto escaldante para o governo americano [...]  /  o filme toca 

num escaldante assunto para o governo americano. 
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(C) [...] uma nevasca instaura o caos, em Nova Déli [...]  / Em Nova Déli, uma nevasca 
instaura o caos. 

(D) Parece uma hecatombe – mas é só o início dela. /  Parece só uma hecatombe – mas 
é o início dela.  

 
5. Na oração : -Certos amigos não chegam jamais a ser amigos certos – o termo 
sublinhado é sucessivamente: 
(A) adjetivo anteposto e adjetivo posposto. 
(B) pronome adjetivo e pronome indefinido. 
(C) pronome adjetivo e adjetivo. 
(D) pronome substantivo e pronome adjetivo. 
 
6. “... árvores, tijolos, barcos, tudo pesa e tudo se agita”. A dupla marca de plural 
(o –s e a mudança de timbre) presente na palavra  sublinhada não se verifica na flexão 
de número de : 
(A) periculoso. 
(B) moço. 
(C) miolo. 
(D) poço. 
 
7. Qual é a alternativa que reúne adequadamente, através de um pronome relativo, 
as duas estruturas apresentadas a seguir? 
 

I - É muito grave o problema da escassez de água. 
II - Devemos lutar arduamente contra o problema da escassez de água. 

 
(A) É muito grave o problema da escassez de água contra o qual devemos lutar 

arduamente. 
(B) É muito grave o problema da escassez de água pelo qual devemos lutar arduamente. 
(C) É muito grave o problema da escassez de água ao qual devemos lutar arduamente. 
(D) É muito grave o problema da escassez de água que devemos lutar arduamente 
 
8. Marque a alternativa em que o particípio está corretamente utilizado: 
(A) O coroinha já havia disperso a multidão que estava em busca do padre. 
(B) O documento não foi entregue na data marcada. 
(C) O diretor tinha suspenso as aulas antes da divulgação da epidemia. 
(D) Pedro tinha expulso os alunos que depredaram o prédio da escola.  
 
9. Leia o fragmento do texto publicitário abaixo: 
 

Se sua mãe pedir um presente, dê logo dois 
 

Compre um produto X e ganhe 50% [...] Sempre que adquirir um produto X, você vai  
pagar metade de uma assinatura anual da revista Y que você escolher. 
 
Assinale a opção que corresponde, respectivamente, à identificação da classe 
gramatical dos vocábulos destacados. 
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(A) Numeral cardinal; numeral cardinal com valor de substantivo; numeral fracionário. 
(B) Numeral cardinal; numeral cardinal substantivado; substantivo. 
(C) Pronome adjetivo indefinido; numeral cardinal; numeral fracionário. 
(D) Pronome adjetivo indefinido; numeral substantivado; substantivo. 
 
10. Na língua portuguesa culta, a única alternativa que preenche corretamente os 
espaços nas frases abaixo é: 
 

I – Sem outra solução, agora __________ solicitar sua ajuda. 
II – Helô, se você __________ meu pai, diga-lhe que eu estou bem. 
III – Foi difícil fazer com que o síndico __________ para acabar com a 

discussão. 
IV - O que devo fazer se o caixa eletrônico __________ o cartão? 

 
(A) vimos – vir – intervisse- reter. 
(B) viemos – ver – intervisse – reter. 
(C) vimos – ver – intervisse – reter. 
(D) vimos – vir – interviesse – retiver. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
11. Calcule o valor da equação algébrica abaixo. 

 


4
1

10
3

8
1

 

 
(A) 1/10 
(B) 3/40 
(C) 2/30 
(D) 4/15 
 
12. O Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e o Máximo Divisor Comum (MDC) para o par 
de números (12; 40) são respectivamente: 
(A) 40  e  12. 
(B) 12 e 40. 
(C) 120 e 4. 
(D) 4 e 120. 
 
13. Determine o valor de “X” para a equação do 10 grau abaixo. 
 

24
5

3X
  

 
(A) -2 
(B) 4 
(C) 5 
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(D) -10 
 
14. Calcule o valor de “X” para a equação do 2º grau abaixo. 
 

3
1X2X3 2   

 
(A) – 1/3 
(B) 2/5 
(C) – 3/7 
(D) 4/9 
 
15. Que capital deve ser aplicado à taxa de juros composto de 10%aa para que o 
montante após dois anos seja de R$120.000,00. 
(A) R$ 20.000,00 
(B) R$ 40.000,00 
(C) R$ 80.000,00 
(D) R$100.000,00 
 
16. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60m² de parede. Quantos litros de 
tintas serão necessários para pintar 450 m², nas mesmas condições? 
(A) 50 litros. 
(B) 80 litros. 
(C) 135 litros. 
(D) 142 litros. 
 
17. Rosângela leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 
páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? 
(A) 6 dias. 
(B) 8 dias. 
(C) 10 dias. 
(D) 12 dias. 
 
18. Calcule o perímetro de um retângulo de área 10 metros quadrados. Considere 
que um dos lados do referido retângulo tem comprimento de 5 metros. 
(A) 14 m. 
(B) 12 m. 
(C) 10 m. 
(D) 8 m. 
 
19. Determine o volume de um cilindro de 3 centímetros de raio e altura de 2 
centímetros. 
(A) 14π cm3 
(B) 18π cm3 
(C) 21π cm3 
(D) 25π cm3 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

5 

20. Calcule o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 5 m. 
(B) 10 m. 
(C) 15 m. 
(D) 20 m. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. A renúncia de receita (Lei de Responsabilidade Fiscal) compreende:  
(A) anistia, remissão, subsídio, crédito real, concessão de isenção em caráter geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento específico. 

(B) anistia, remição, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

(C) anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter  
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

(D) anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

 
22. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, indique a definição correta: 
(A) dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela 

União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 
(B) refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do 

principal acrescido de juros moratórios.  
(C) concessão de garantia é o compromisso de inadimplência de obrigação financeira ou 

contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
(D) dívida pública consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtudes de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo inferior a doze meses. 

 

X 

25 m 20 m 
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23. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual o entendimento 
incorreto: 
(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes da federação.   
(B) Empresa estatal dependente é empresa controlada que recebe do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluído, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária.  

(C) Receita corrente líquida  é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, sem quaisquer deduções.   

(D) Empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direita ou indiretamente, a ente da Federação.    

 
24. Assinale a alternativa incorreta (Lei de Responsabilidade Fiscal):  
(A) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas 

que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.    
(B) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e 

nas de crédito adicional.  
(C) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade precisa ou com dotação 

limitada.    
(D) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá 

superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou 
em legislação específica.    

 
25. A despesa total com pessoal não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados (Lei de Responsabilidade Fiscal):  
(A) União: 60% (cinqüenta por cento), Estados: 50% (sessenta por cento) e  Municípios: 

50% (sessenta por cento).    
(B) União: 50% (cinqüenta por cento), Estados: 60% (sessenta por cento) e  Municípios: 

60% (sessenta por cento).    
(C) União: 50% (cinqüenta por cento), Estados: 50% (sessenta por cento) e  Municípios: 

60% (sessenta por cento).    
(D) União: 60% (cinqüenta por cento), Estados: 60% (sessenta por cento) e  Municípios: 

50% (sessenta por cento).    
 
26. De acordo com a Lei das Licitações e Contratos, assinale a definição incorreta:  
(A) Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.    

(B) Contratante é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração 
Pública.  

(C) Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros.    
(D) Administração Pública é a administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas.    
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27. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções:  
(A) Advertência; multa; suspensão definitiva de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.    

(B) Advertência; multa; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a administração; declaração de idoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.    

(C) Advertência; multa; suspensão temporária de participação em licitação e autorização 
de contratar com a administração; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.    

(D) Advertência; multa; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a administração; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.    

 
28. Assinale a alternativa que consigna caso de inexigibilidade de licitação:  
(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.    
(B) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou 

normalizar o abastecimento.  
(C) quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 

estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho Defesa 
Nacional.    

(D) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.    

 
29. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a 
que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos (Redação do art. 4º da Lei 8.666, 21.6.93). Nesse dispositivo há 
explicitação concreta do princípio: 
(A) do julgamento objetivo.    
(B) da impessoalidade.  
(C) da legalidade.    
(D) da vinculação ao instrumento convocatório.    
 
30. (?) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  
(A) Leilão.    
(B) Concorrência.  
(C) Convite.    
(D) Concurso.    
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31. Assinale a alternativa incorreta:  
(A) Pregão é modalidade de licitação para adquirir bens ou serviços comuns, no qual deve 

ser feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances 
verbais.   

(B) Será compulsório, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e 
operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-
se de recursos de tecnologia da informação.    

(C) O pregão poderá ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica.    

(D) Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aquele 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 
32. Assinale a alternativa correta:  
(A) Na fase preparatória do pregão, a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 

clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição.    

(B) Nem todo e qualquer interessado poderá acompanhar o procedimento do pregão.  
(C) As bolsas de mercadorias deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis 

com fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas 
eletrônicos unificados de pregões.    

(D) A licitação na modalidade de pregão pode ser utilizada às contratações de obras e 
serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, 
que serão regidas pela legislação geral da Administração. 

 
33. Analise as afirmações I, II e III e assinale a alternativa correta:  

 
I - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
II - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas 
do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.  

III - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, 
dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. 

 
(A) I e II estão ligadas a fase externa do pregão.     
(B) I, II e III estão ligadas a fase externa do pregão.  
(C) II e III estão ligadas a fase preparatória do pregão. 
(D) I e III estão ligadas a fase externa do pregão.    
 
34. Assinale a alternativa incorreta (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte):  
(A) A sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa 
Jurídica podem ser microempresas ou empresas de pequeno porte. No caso das 
microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
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ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais). No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, 
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais).  

(B) Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta 
alheia, sem exclusão das as vendas canceladas e dos descontos incondicionais 
concedidos.  

(C) No caso de início de atividade das microempresas ou empresas de pequeno porte no 
próprio ano-calendário, o limite estabelecido pela lei será proporcional ao número de 
meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido 
atividade, inclusive as frações de meses.  

(D) O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como 
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não 
implicará alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados.  

 
35. Pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto no Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 
(A) A pessoa jurídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica.    
(B) A pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 

empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 
diferenciado nos termos dessa lei, desde que a receita bruta global ultrapasse R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).  

(C) A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 
capital de outra empresa não beneficiada por essa Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global não ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais).    

(D) A pessoa jurídica que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de 
pessoa jurídica com sede no exterior.    

 
36. A apreciação da necessidade de revisão dos valores expressos em moeda que 
constam no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte está sob 
responsabilidade do:  
(A) Comitê Gestor do Simples Nacional.    
(B) Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
(C) Comitê para Gestão da Rede Nacional.    
(D) Síndico do Simples Nacional.    
 
37. Assinale a alternativa incorreta (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte):  
(A) Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma 

das situações previstas na Lei Complementar 123/06, será excluída do regime do 
Super Simples, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação 
impeditiva.    

(B) Respeitado a proporcionalidade ao número de meses, no caso de início de atividades, 
a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual de R$ 
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240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) passa, no ano-calendário seguinte, à 
condição de empresa de pequeno porte.  

(C) Observado o disposto na Lei Complementar 123/06, no caso de início de atividades, a 
empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita 
bruta anual previsto de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) passa, no ano-
calendário seguinte, à condição de microempresa.   

(D) A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de 
início de atividade ultrapassar o limite de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período estarão 
excluídas do regime desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas 
atividades.  

 
38. Sobre a extinção da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assinale a 
alternativa incorreta:  
(A) No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, o 

titular, o sócio ou o administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte 
que se encontre sem movimento há mais de 3 (três) anos poderá solicitar a baixa nos 
registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do 
pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das 
respectivas declarações nesses períodos.    

(B) A baixa da microempresa ou empresa de pequeno porte com obrigações tributárias, 
previdenciárias ou trabalhistas, que se encontre sem movimento há mais de 3 (três) 
anos, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, 
contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento 
ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras 
irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas 
de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores. 

(C) A solicitação de baixa nas condições da letra “b” não importa responsabilidade 
solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos 
respectivos fatos geradores. 

(D) Ultrapassado o prazo previsto de 60 (sessenta) dias sem manifestação do órgão 
competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das 
empresas de pequeno porte.    

 
39. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único 
de arrecadação de impostos e contribuições especificados na lei. Há tributos que 
devem seguir a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Assinale o tributo 
que não faz parte do sistema Simples Nacional que diz respeito há vários impostos, 
recolhimento único: 
(A) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ.    
(B) ICMS devido nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 

tributária.   
(C) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.    
(D) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.    
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40. Das aquisições públicas (Estatuto Nacional da Microempresa e Pequena 
Empresa) – assinale a alternativa incorreta:  
(A) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato. 

(B) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, não precisam apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal.   

(C) Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

(D) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. Entretanto, na modalidade de 
pregão, o intervalo percentual estabelecido será de até 5% (cinco por cento) superior 
ao melhor preço. 

 
41. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas (assinale a 
alternativa incorreta):  
(A) da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências.    
(B) da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro.  
(C) das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.    
(D) de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas.    
 
42. Sobre a sociedade de propósito específico (Estatuto da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte), assinale a alternativa incorreta:  
(A) terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis.    
(B) terá por finalidade realizar operações de compras para revenda às microempresas ou 

empresas de pequeno porte que sejam suas sócias.   
(C) terá por finalidade realizar operações de venda de bens adquiridos das 

microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas sócias.    

(D) apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro presumido, 
devendo manter a escrituração dos livros Diários e Razão.    

 
43. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser organizados, baseados 
em normas gerais de contabilidade e atuária, para garantir equilíbrio financeiro e 
atuarial. Para que isso ocorra, há critérios obrigatórios a seguir. Assinale o critério 
incorreto:  
(A) realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros 

gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.    
(B) financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e 
dos pensionistas, para os seus respectivos regimes 

(C) cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam 
garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, 
preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros 
gerais. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

12 

(D) registro contábil conjunto das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, 
conforme diretrizes gerais.    

 
44. Assinale a alternativa incorreta (Lei 9.717/98):  
(A) Compete à União, aos Estados e aos Municípios a orientação, supervisão e o 

acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, para o fiel cumprimento dos dispositivos 
da lei 9.717/98. 

(B) Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social 
dos entes estatais, bem como os membros dos conselhos administrativo e fiscal dos 
fundos integrados de bens e ativos, respondem diretamente por infração ao disposto 
na Lei 9.717/98, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei no 6.435, 
de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme diretrizes gerais.  

(C) No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o 
Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo 
pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados 
anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social.    

(D) As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o 
auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se 
assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com 
diretrizes gerais. 

 
45. Assinale a alternativa incorreta (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais):  
(A) servidores efetivos são pessoas legalmente investidas em cargos públicos definidos 

em lei como de provimento efetivo. 
(B) Cargo Público é o criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago 

pelo Município, pelas entidades ou órgãos que os criou, cometendo-se ao seu titular 
um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. 

(C) Os cargos públicos são considerados de carreira ou isolados. Esses últimos são 
organizados em classes.  

(D) Os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal direta, das 
autarquias, das empresas e das fundações municipais serão organizados em 
carreiras.    

 
46. Assinale a alternativa correta (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais): 
(A) Após dois anos de exercício subsequentes à nomeação por concurso, o servidor 

obtém estabilidade.    
(B) O servidor perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 

em virtude de processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla 
defesa.  

(C) A jornada de trabalho dos servidores públicos será fixada nos planos de carreiras dos 
servidores públicos da Administração Municipal direta, de suas autarquias, empresas 
e fundações, observado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 
salvo quando estabelecida duração diversa em lei federal. 
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(D) O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao 
serviço. Entretanto, não pode ser convocado sempre que houver interesse da 
Administração.    

 
47. Servidores públicos municipais são:  
(A) pessoas físicas que prestam serviços ao Município e às Entidades Municipais da 

Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos 
cofres públicos. 

(B) pessoas jurídicas que prestam serviços ao Município e às Entidades Municipais da 
Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos 
cofres públicos.  

(C) pessoas físicas que prestam serviços somente ao Município, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.     

(D) pessoas jurídicas que prestam serviços somente ao Município, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.    

 
48. Sobre os servidores estatutários, assinale a alternativa correta:  
(A) Estão sujeitos ao regime estatutários e são ocupantes de cargos públicos 
(B) Estão sujeitos ao regime estatutários e são ocupantes de emprego público.  
(C) São submetidos ao regime da CLT e são ocupantes de cargos públicos. 
(D) Estão sujeitos ao regime estatutários e são contratados em caráter excepcional.    
 
49. É correto afirmar:  
(A) A pessoa física pode ingressar no serviço público aos 16 (dezesseis anos), para o 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ficando ele obrigado a, completando a 
maioridade, comprovar quitação com o serviço militar, sob pena de demissão.    

(B) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 
concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência de que são portadoras, sendo que para tais pessoas serão reservados 
6% (seis por cento) das vagas oferecidas para ingresso nos serviços municipais. 

(C) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos 
estabelecidos em decreto. 

(D) Todas as alternativas supramencionadas estão incorretas.    
 
50. Assinale a alternativa incorreta (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais): 
(A) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de 

cada Poder, do dirigente superior de autarquia, empresa ou fundação pública.    
(B) A investidura em cargo público ocorrerá com a aprovação em concurso público. 
(C) Nomeação, promoção, acesso, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração 

são formas de provimento em emprego público.    
(D) A nomeação pode ocorrer em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de 

carreira; e, também, em comissão para cargos de confiança, de livre exoneração.    
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