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 CONFIRA 
 

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 40 
questões objetivas de múltipla escolha. 

 Se faltam folhas e se a sequência de questões 
está correta. 

 Se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 

 

 NÃO É PERMITIDO 
 

 Qualquer tipo de consulta durante a realização da 
prova. 

 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão 
e/ou acompanhamento do fiscal. 

 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃO-
RESPOSTA. Ele não será substituído. 

 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das 
questões. 

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE: 
 

 Usar este caderno de questões 
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta. 

 Usar o verso do caderno como rascunho. 
 Assinalar somente uma alternativa no cartão-

resposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o 
exemplo: 

 

           CERTO            ERRADO    
 
 

 
 Não deixe questões em branco.  
 Não assinale mais que uma alternativa. 
 As questões contêm apenas uma alternativa correta. 
 

 

 

 Só entregue a prova após transcorrido 01 (uma) hora do seu início. 

 Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido. 

 Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível no site www.iobv.com.br, em 
até 24 horas após a realização das provas na área restrita do candidato. 

 Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se 
simultaneamente da sala de provas. 

 Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta: 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA 

Atenção 

 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.  

 Assine o cartão-resposta. 

http://www.iobv.com.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
QUESTÕES 01 A 20 

 
Língua Portuguesa 

 

Questão 01 

Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

O ÔNIBUS 
 
            O ônibus é um automóvel que ou a gente pega ele 
ou ele pega a gente. Se a gente está dentro dele é muito 
engraçado ver como ele vai passando bem justo nos 
buracos que ficam entre um carro e outro, mas agora se a 
agente está na rua dá sempre a impressão de que ele vem 
em cima da gente, e, às vezes, vem mesmo. 
            Como ônibus dá muita trombada eu acho que as 
fábricas já fazem eles velhos, pois eu nunca vi nenhum 
novo. 
            Os carros grã-finos parecem que têm muito medo 
dos ônibus assim como os meninos grã-finos têm medo de 
brincar com os moleques pra não se sujar, e vão logo se 
afastando. Eu acho que o ônibus é o animal feroz das 
cidades. 

Millôr Fernandes. Compozissõis Imfãtis 

 
A) O recurso estilístico de que o autor faz uso chama-se 

sinestesia. 
B) A inversão feita provoca ambiguidade, dificultando o 

entendimento. 
C) O humor se faz presente no texto através de ironias. 
D) A presença de anacolutos, uma figura de sintaxe, causa 

cuidado ao leitor. 
 
Questão 02 

A ambiguidade linguística indetermina o sentido da 
mensagem que se está transmitindo. Assinale a alternativa 
que não possui ambiguidade. 
 
A) Luis disse a Pedro que seu pai telefonara naquela tarde. 
B) Eles viram os animais quando estavam presos. 
C) Crianças que se alimentam sozinhas frequentemente 

são mais sadias. 
D) Sentado na varanda pude descansar. 

  
Questão 03  

Identifique o verbo que está no gerúndio: 
 
A) cantemos 
B) cantando 
C) cantado 
D) cantar 
 
Questão 04 

Identifique o pronome indefinido: 
 
A) teu 
B) te 
C) tudo 
D) tal 
 
Questão 05 

Na frase “Ele enriqueceu por meios ilícitos” qual a figura de 
linguagem que encontramos. Assinale a alternativa correta. 
 
A) eufemismo  
B) antítese  
C) hipérbole 
D) prosopopeia 

Questão 06 

Observe este fragmento: 
 
“Pesquisas anteriores sugeriam que as vitaminas B 
poderiam proteger as pessoas do câncer, principalmente o 
câncer colorretal, embora nem todos os estudos 
concordam.” 
 
Observe o trecho em destaque e assinale qual das versões 
abaixo é a única que não poderia substituí-la sem prejuízo 
do sentido do texto? 
 
A) Ainda que nem todos os estudos concordassem. 
B) Apesar de nem todos os estudos concordarem. 
C) Se bem que nem todos os estudos concordassem. 
D) Já que nem todos os estudos concordavam. 
 
Questão 07  

Ainda referente ao trecho destacado no texto da questão 
anterior. A ideia expressa pela oração adverbial destacada 
é de: 
 
A) Causa 
B) Quebra de expectativa 
C) Consequência 
D) Sujeição  
 
Questão 08 

Sobre as frases abaixo, observando o termo destacado 
analise se as afirmativas estão corretas. 
 

1. Não te quero mais! 
2. Terrível palavra é um não. 

 
I. Na frase I o termo destacado é advérbio. 

II. Na frase II o termo destacado é substantivo. 
III. Na frase I o termo destacado é numeral. 
IV. Na frase II o termo destacado é preposição. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e IV estão corretas 
D) II e III estão corretas 
 
Questão 09 

Quanto a classificação geral dos verbos e quanto a sua 
função na locução verbal, assinale a alternativa em que o 
destaque não é verbo auxiliar. 
 
A) Ia partir. 
B) Tenho de ir. 
C) Estou escrevendo. 
D) Tenho estudado verbos. 

 
Questão 10 

Assinale a frase em que o termo destacado é uma partícula 
de indeterminação do sujeito que ocorre com verbo 
intransitivo. 
 
A) Não se duvida da morte do Tinoco. 
B) Cria-se em fatos. 
C) Come-se bem ali. 
D) Era-se feliz naquela época. 
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Matemática 
 

Questão 11 

Determine as raízes da seguinte equação: 
(x + 3)

2
 = 49 

 
A) – 10; 4 
B)    10; 7 
C)   – 9; 4 
D)   – 4; 4 
 
Questão 12  

Em um triângulo retângulo um cateto mede 7 cm a mais que 
o outro e a hipotenusa mede 8 cm a mais que o cateto 
menor. Quanto mede a hipotenusa? 
 
A) 12 cm 
B) 23 cm 
C) 14 cm 
D) 13 cm 
 
Questão 13 

Marcos tem uma pequena empresa que produz suco de 
laranja. Todo mês, além de uma despesa fixa de R$ 
3.000,00, ele gasta R$ 0,20 para produzir cada litro de 
suco. Em um certo mês a empresa produziu 5.000 litros de 
suco. Cada litro de suco foi vendido a R$ 2,00. Quanto foi o 
gasto total nesse mês? E de quanto por cento foi o lucro de 
Marcos? 
 
A) R$ 3.000,00; 100% 
B) R$ 4.000,00; 150% 
C) R$ 2.500,00;   50% 
D) R$ 3.500,00;   75% 
 
Questão 14 

Para fazer um varal, Amélia precisa de um fio que meça o 
triplo de 0,95 m. Se o vendedor cortar o fio de um rolo que 
tem 5 m, quantos metros sobrarão nesse rolo? 
 
A) 2,15 m 
B) 4,05 m 
C) 2,85 m 
D) 3,10 m 
 
Questão 15 

Um caminhoneiro percorreu 7.812,5 km em 12,5 dias. Se a 
distância percorrida por dia foi sempre a mesma, quantos 
quilômetros ele percorreu diariamente? 
 
A) 625 km 
B) 725 km 
C) 425 km 
D) 825 km 
 

Gerais e Atualidades 
  

Questão 16  

Sobre Nereu de Oliveira Ramos, o Presidente Nereu, é 
incorreto afirmar. 
 
A) Cursou a Faculdade de Direito de São Paulo (1909). 
B) Foi eleito por eleições diretas governador de Santa 

Catarina (1935-1937). 
C) Foi fundador dos jornais "A Noite", de Florianópolis, e "A 

República" (1921). 
D) Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de 

Santa Catarina (1932), onde lecionou Direito 
Constitucional e Teoria do Estado. 

Questão 17 

Sobre as festas populares do Brasil, analise as afirmativas 
se são falsas ou verdadeiras: 
 

I. Entre os meses de junho e julho, o Maranhão celebra 
a festa popular mais antiga do estado. A festa do 
Bumba-meu-boi (ou Boi-Bumbá) acontece em todos os 
cantos da capital São Luís. 

II. Na Festa de Parintins – AM, as estrelas da festa são 
os bois Garantido (azul) e Caprichoso (vermelho) que 
disputam o posto de melhor boi de Parintins. 

III. O Círio de Nazaré é considerada a maior procissão 
católica do mundo. Acontece em Belém do Pará, no 
segundo domingo de outubro. 

 
A) I e II são verdadeiros. 
B) II e III são falsos 
C) Apenas II é falso. 
D) I, II e III são verdadeiros. 
 
Questão 18 

Sobre curiosidades e história do Estado de Santa Catarina, 
assinale a afirmativa incorreta: 
 
A) Uma grande atração turística é o Farol de Santa Marta, 

o maior das Américas e o segundo maior do mundo. 
B) O termo popularmente usado para designar os nativos 

de Florianópolis é “Manezinho”. Porém o estado adota o 
gentílico catarinense ou barriga verde. 

C) Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a 
República Juliana, na região do atual estado de Santa 
Catarina. 

D) Para proteger o território de invasões espanholas no 
século XVIII, os portugueses construíram vários fortes 
no sul do Brasil. Em Florianópolis, encontramos 
algumas: as fortalezas de Santa Cruz, de Santo Antônio, 
de São José da Ponta Grossa, de Nossa Senhora da 
Conceição, entre outras. 

 
Questão 19 

Dos eventos noticiados, assinale aquele que não ocorreu no 
ano de 2013. 
 
A) Desde 1897, a Maratona de Boston é o principal evento 

desportivo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da 
América. Em 15 de abril de 2013, a festa do atletismo 
ficou marcada pela tragédia. Com milhares de pessoas 
na linha da chegada para aplaudir os atletas, duas 
explosões criaram o pânico. Três pessoas morreram e 
cerca de três centenas ficaram feridas. 

B) Bento XVI despediu-se depois de oito anos de 
pontificado, carga que tornou-se pesada para os seus 85 
anos. Foi o único papa que renunciou, em 598 anos. 
Nesta monarquia por eleição, inaugurou o título inédito 
de Sua Santidade Bento XVI, pontífice romano emérito. 
Apanhou o mundo católico de surpresa, e tornou-se um 
simples peregrino. 

C) A família, os sul-africanos e o mundo tiveram que se 
resignar e que se despedir de Nelson Mandela. Depois 
da homenagem no estádio Soccer City foi uma multidão 
em lágrimas que disse um último adeus a Madiba, o 
herói da luta contra o apartheid. 

D) Na Espanha o rei Juan Carlos I, depois de anos de 
reinado, não por cansaço ou doença, mas para 
rejuvenescer a monarquia decidiu abdicar em favor do 
filho, o príncipe Felipe de Borbón. 

 
 
 

http://www.itrip.com.br/estado/MA
http://www.itrip.com.br/cidade/sao-luis-ma
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Questão 20 

“A Cidadela de Erbil, no coração do Curdistão iraquiano, foi 
inscrita neste sábado (21) na lista do Patrimônio Mundial da 
Unesco, anunciou em Doha o comitê desta agência da 
ONU.” (Fonte portal G1).   
Além da Cidadela de Erbil também foram inscritos neste dia 
21, no patrimônio mundial da Humanidade, os abaixo 
citados, EXCETO: 
 
A) A cidade histórica de Porto de Galinhas (Bahia)  
B) A cidade histórica de Jidá (Arábia Saudita) 
C) A fábrica Van Nelle em Roterdã (Holanda)  
D) A fábrica de seda de Tomioka, em Gunma (Japão) 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 21 A 40 

 
Legislação 

 
Questão 21 

De acordo com o Art. 30 do Estatuto do Servidor de 
Presidente Nereu, recondução é a volta do servidor estável 
ao cargo por ele anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, em consequência de: 
(entre as alternativas assinale a exceção)  
 
A) Reintegração do ocupante anterior do cargo. 
B) Reversão do ocupante de vaga anterior. 
C) Inabilitação no estágio probatório em outro cargo efetivo. 
D) Transferência, promoção ou acesso indevido. 
 
Questão 22 

De acordo com o Estatuto do Servidor de Presidente Nereu, 
analise as afirmativas abaixo se são verdadeiras ou falsas. 
 

I. Respeitados o interesse público e a conveniência da 
administração, os cargos públicos podem ser 
declarados desnecessários, nos casos de extinção ou 
de reorganização de órgãos ou de entidades. 

II. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor estável nele investido será imediatamente 
reintegrado ao novo cargo, com remuneração 
proporcional estabelecida pela média do valor da 
remuneração dos dois cargos. 

III. O servidor em disponibilidade contribuirá para o 
regime de previdência a que estiver vinculado, e o 
tempo de contribuição, correspondente ao período em 
que permanecer em disponibilidade, será contado para 
efeito de aposentadoria e nova disponibilidade. 

 
A) Apenas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas II é falsa. 
D) Apenas II e III são falsas. 
 
Questão 23 

Ainda referente ao Estatuto do Servidor de Presidente 
Nereu, será exonerado o servidor efetivo ou estável que 
receber: 
 
A) Dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório 

ou três conceitos interpolados de desempenho 
insatisfatório nas últimas cinco avaliações. 

B) Três conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório 
ou três conceitos interpolados de desempenho 
insatisfatório nas últimas cinco avaliações. 

C) Dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório 
ou três conceitos interpolados de desempenho 
satisfatório nas últimas três avaliações. 

D) Três conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório 
ou três conceitos interpolados de desempenho 
insatisfatório nas últimas três avaliações. 

 
Questão 24 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Presidente 
Nereu, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Ao Prefeito e ao Vice-Prefeito é vedado desempenhar 
funções, a qualquer título, em empresa privada.  

II. É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na 
Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a 
posse em virtude de concurso público e observado o 
disposto art. 38, II, IV e V da Constituição Federal, e 
no artigo 58 desta Lei Orgânica.  

III. O Prefeito será julgado, pela prática de infração 
político-administrativas, perante o Tribunal de Justiça 
do Estado. 

 

A) Apenas II e III são verdadeiras 
B) Apenas I e III são verdadeiras 
C) Apenas I é verdadeira 
D) Apenas I e II são verdadeiras 
 
Questão 25 

Conforme Lei Orgânica do Município de Presidente Nereu, 
os limites do território de município só podem ser alterados 
por lei estadual e, ainda em função de requisitos 
estabelecidos em lei complementar estadual, consultada, 
previamente, através de: 
 

A) Referente, a população. 
B) Audiência Pública com a população. 
C) Sessão Plenária especial com a população. 
D) Plebiscito, a população. 
 

Específicos 
 

Questão 26 

No contexto da Administração Pública Brasileira, a tomada 
de preços caracteriza-se por: 
 
A) Ser o ato administrativo do Prefeito Municipal que institui 

a dispensa de licitação quando a concorrência é acirrada 
ou há interesses divergentes aos da administração 
pública. 

B) A convocação pública da Secretaria Municipal de 
Administração para sobretaxar os infratores do sistema 
municipal de previdência social. 

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

D) Ser a modalidade de licitação unicamente voltada para a 
área de informática que se destina à promoção do 
desenvolvimento nacional. 

 
Questão 27 

Sobre o controle da administração pública é incorreto 
afirmar que: 
 

A) O Tribunal de Contas do Estado pode ser visto como um 
controle interno de uma prefeitura municipal. 

B) Para o controle da administração pública a legislação 
vigente prevê, entre outros meios, o controle interno. 

C) O controle externo da administração pública, na esfera 
municipal, pode se dar pela Câmara de Vereadores. 

D) A transparência pública é um grande aliado ao atual ao 
controle da administração pública. 

http://g1.globo.com/topico/onu/
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Questão 28 

Há quem diga que a instituição da modalidade de licitação 
denominada pregão pela Lei nº 10.520, de 17.07.2002 foi 
algo revolucionário para a administração pública brasileira, 
isso porque: 
 
A) Através desta modalidade, a administração pública 

anula todos os ditames legais impostos na Lei 8.666 
(1993) que impedem a celeridade das compras e 
convênios no setor público. 

B) Com essa modalidade, a definição da proposta mais 
vantajosa para a administração pública é feita através de 
proposta de preço escrita e, após, disputa através de 
lances verbais. 

C) A partir desta modalidade, os pregoeiros podem 
dispensar as etapas de credenciamento e recebimento 
de envelopes com propostas, podendo, pois, negociar 
os valores das ofertas pessoalmente com os 
fornecedores de produtos ao setor público. 

D) Com essa modalidade, a proposta de maior interesse 
para a administração pública é a que oferece maior 
quantidade de produtos, sem a exigência comprovada 
de qualificação dos mesmos ou certificação de 
procedência industrial. 

 
Questão 29 

A lei nº 12.527 (2011) assegura ao cidadão brasileiro a 
transparência ativa das informações e, isso significa que: 
 
A) As informações de interesse público deverão ser 

divulgadas independentemente de solicitações 
expressas. 

B) As informações de interesse público só devem ser 
divulgadas quando solicitadas por autoridades 
constituídas de poder para tal. 

C) As informações de interesse público somente devem ser 
veiculadas em meios eletrônicos e com prazo 
determinado para sua visualização. 

D) Todo o acesso às informações de interesse público deve 
ser notificado ao órgão competente pela qual se deve 
visualizar. Assim sendo, a pessoa que deseja 
visualização das informações necessariamente deve se 
identificar e se responsabilizar pela ação. 

 
Questão 30 

A lei n° 11.107, de 06 de abril de 2005, fixa normas gerais 
relativas à contratação de consórcios públicos. E sob a 
égide desta lei é inadequado afirmar que: 
 
A) Com a lei nº 11.107(05), as despesas dos entes 

consorciados não precisam mais ser subordinadas ao 
regime da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

B) Antes mesmo de celebrar algum consórcio público, 
deve-se elaborar um protocolo de intenções pelos 
contratantes, cuja ratificação depende da lei vigente. 

C) Os consórcios devem observar as normas de Direito 
Público, mais especificamente no que toca à realização 
de licitação, celebração de contratos, prestação de 
contas e admissão de pessoal. 

D) Mesmo numa relação de consorcio regido pela lei nº 
11.107(2005), os contratos geradores de despesas 
necessitam ser precedidos da estimativa de seu impacto 
orçamentário-financeiro. 

 
 
 
 
 
 

Questão 31 

De acordo com a Lei do Orçamento (1964) o controle 
interno das ações orçamentárias da administração pública 
se faz: 
 
A) A partir da verificação da probidade da administração 

através do Poder Legislativo constituído no município. 
B) Procedendo à verificação da legalidade dos atos de 

execução orçamentária de forma prévia, concomitante e 
subsequente. 

C) Com a apreciação das contas do poder executivo 
municipal pelo Tribunal de Contas da região. 

D) Através de serviços de contabilidade contratados na 
iniciativa pública. 

 
Questão 32 

Leia o fragmento abaixo: 
 

Para conduzir as ações de planejamento do poder 
executivo municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(2000) determina que o projeto de lei orçamentária anual 
deva ser elaborado de forma compatível com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 
Tendo como parâmetros as disposições da Lei 
complementar 101(2000) - Lei de Responsabilidade Fiscal, 
pode-se julgar o fragmento acima como: 
 
A) INCORRETO, pois, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(2000) sinaliza que o poder executivo municipal venha a 
utilizar seus recursos conforme demanda espontânea e 
com liberdade e autonomia fiscal a critério do Prefeito 
Municipal. 

B) PARCIALMENTE CORRETO, pois, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (2000) prevê apenas a 
utilização Plano Plurianual (PPA) na descrição de suas 
ações. 

C) CORRETO, pois o município que deseja realizar gastos 
e investimentos em políticas públicas deverá prever tais 
ações em instrumentos previstos pela Lei Complementar 
101(2000). 

D) INCORRETO, pois, o município tem a prerrogativa legal 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (2000) em utilizar 
apenas as diretrizes orçamentárias e não as obrigações 
previstas no plano plurianual. 

 
Questão 33 

Pelos ditames da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, o 
pregão tem a forma eletrônica como a modalidade do tipo 
menor preço, e deve se realizar quando: 
 
A) A disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 

comuns for feita à distância em sessão pública, por meio 
de sistema que promova a comunicação pela internet. 

B) Somente nas ocasiões onde há um grande número de 
fornecedores de bens ou serviços estiverem 
interessados em convênios com administração pública. 

C) A modalidade de licitação prever quando o vencedor da 
licitação obtiver o maior preço e as melhores condições 
de entrega dos bens ou serviços. 

D) Somente há autorização expressa de dispensa de 
licitação no setor público municipal. 
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Questão 34 

De acordo com a Lei Complementar nº 123 (2006), as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional, não terão direito a: 
 
A) Adotar contabilidade simplificada para registros e 

controles das operações realizadas. 
B) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País 

C) Tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei. 

D) Apropriação nem transferência de créditos relativos a 
impostos ou contribuições. 

 
Questão 35 

Por lei, no contexto da administração pública, as 
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das 
entidades beneficiadas com natureza de subvenções 
sociais se destinam a: 
 
A) Instituições eminentemente privadas de caráter 

assistencial ou cultural, com finalidade lucrativa. 
B) Empresas de capital aberto cuja ação conveniada se dá 

através da dispensa de licitação com a administração 
pública, mantendo-se com o objetivo de aquisição de 
maquinas agrícolas. 

C) Instituições filantrópicas com convênio direto com a 
administração pública, caracterizada pela percepção 
lucrativa. 

D) Instituições públicas ou privadas de caráter assistencial 
ou cultural, sem finalidade lucrativa. 

 
Questão 36 

Leia as proposições abaixo: 
 
PROPOSICAO I 

A Lei complementar 101(2000) coíbe a má gestão 
financeira pelas autoridades e gestores públicos, 
considerando ilícitos penais, prevendo assim sanções 
mais severas a improbidade administrativa. 

 
PROPOSICAO II 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a produção 
de novas informações para o planejamento, como o 
estabelecimento de metas, e condições para a execução 
orçamentária, bem como para a previsão, a arrecadação 
e a renuncia da receita. 

 
Considerando as proposições acima e firmados nos ditames 
da Lei complementar 101(2000) é correto julgar as 
proposições da seguinte forma: 
 
A) Apenas a proposição I é verdadeira. 
B) As proposições I e II são falsas. 
C) As proposições I e II são verdadeiras. 
D) Apenas a proposição II é verdadeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 37 

Nos processos licitatórios da administração pública é 
preciso: 
 
A) Adquirir produtos, bens e serviços mais baratos, mesmo 

incorrendo em quebra de etapas do processo licitatório. 
B) Garantir a imparcialidade e a transparências das 

compras do setor público. 
C) Usar as mesmas práticas do setor privado, garantindo 

assim a qualidade dos bens e serviços adquiridos, 
mesmo que à custa de negligências legais. 

D) Centrar compras em apenas um fornecedor ou 
distribuidor para que não haja demora no processo de 
compras ou mesmo no processo de entrega de bens ou 
serviços adquiridos. 

 
Questão 38 

Qual dos aplicativos abaixo faz parte do pacote Microsoft 
Office 2010, mas não tem correspondente no pacote 
BrOffice.org 3.2? 
 
A) Word 
B) Excel 
C) Outlook 
D) Access 
 
Questão 39 

Qual a função da combinação de teclas CTRL+X em um 
texto selecionado no Microsoft Word 2010? 
 
A) Copiar 
B) Recortar 
C) Colar 
D) Mudar Fonte 
 
Questão 40 

Como chamamos o processo em que um usuário transmite 
informações de seu computador para um computador da 
rede? 
 
A) Download 
B) Update 
C) Upload 
D) Pop-up 
 




