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Português 
 
TEXTO 1 
 
Muito além da sonolência 
 
A falta de sono já é fator de risco isolado para diversas 
doenças. Ela pode ser tão decisiva para o aparecimento do 
diabetes quanto a má alimentação e o sedentarismo. 
 
          Até trinta anos atrás, os parcos conhecimentos 
sobre os malefícios das noites maldormidas para a saúde 
permitiam aos médicos uma certeza: "A privação de sono 
causa... sonolência". A história é lembrada pelos 
especialistas em tom de galhofa. Sabe-se agora que, sem 
o repouso noturno adequado, o corpo e a mente perdem 
muito mais do que a chance de repor as energias gastas 
durante o dia. Por problemas de saúde, necessidade de 
trabalho ou farra, a privação de sono leva o organismo a 
um descompasso cujas consequências vão muito além da 
(óbvia) sonolência. "As pesquisas mais recentes nos 
permitem classificar a falta de sono como fator de risco 
isolado para uma série de doenças", diz o biólogo Rogerio 
Santos da Silva, pesquisador do Instituto do Sono, da 
Universidade Federal de São Paulo. As noites em claro 
estão associadas a alguns dos mais comuns e perigosos 
distúrbios da modernidade, como a hipertensão, o infarto, 
o derrame e a depressão. No caso das doenças 
metabólicas, como a obesidade e o diabetes, dormir mal é 
tão perigoso quanto não se alimentar de forma equilibrada 
e não praticar exercícios físicos.                                       
 

 (http://veja.abril.com.br/020909/muito-alem-sonolencia-p-
114.shtml) 

 
01. No texto: 

 
a) Há um comentário pertinente acerca da saúde nos 

tempos atuais conhecido já há trinta anos, mas 
divulgado só agora. 

b) Os especialistas em insônia riem dos 
conhecimentos de seus antepassados, pois nunca 
chegaram a encontrar as causas verdadeiras para 
a falta de sonolência. 

c) Os pesquisadores de hoje chegaram a encontrar 
relação entre a falta de sono e várias doenças 
metabólicas, algo em que não se pensava há trinta 
anos. 

d) Dormir bem além de repor as energias perdidas é 
fator determinante para a cura de uma série de 
doenças. 

e) O descompasso no organismo que a privação do 
sono causa, pode ser curada com o fim das farras 
e do trabalho excessivo. 

 
02. Poderíamos substituir o vocábulo ‘descompasso’ por 
qual termo, sem que haja mudança de sentido na frase? 

 
a) Desordem 
b) Diferença 
c) Perigo 
d) Medo 
e) Arritmia 

 
 
 
 

03. O som representado pela letra ‘s’ na palavra 
‘obesidade’, é o mesmo que em: 
 

a) Enxame e auxílio 
b) Doenças e isolado 
c) Exercícios e pesquisas 
d) Sonolência e perigoso 
e) Consequências e pesquisadores. 

 
TEXTO 2 
 
"Por fora" de Xanás (Stanislaw Ponte Preta) 
 
Tenho experiência pessoal quanto à má-vontade do 
próximo para com a própria ignorância, má-vontade esta 
confirmada diversas vezes em poucos minutos, graças a 
uma historinha vivida ao lado do escritor Álvaro Moreira, 
num dia em que fomos almoçar juntos, na cidade.   
Já não me lembro qual o motivo do almoço. Lembro-me, 
isto sim, que íamos caminhando, quando Alvinho disse, em 
voz alta:  
— Leônio Xanás.   
— O quê? — perguntei, e Alvinho explicou que Leônio 
Xanás era o nome do pintor que estava pintando seu 
apartamento. Até me mostrou um cartãozinho, escrito 
"Leônio Xanás — Pinturas em Geral — Peça Orçamento".   
— Hoje acordei com o nome dele na cabeça. A toda hora 
digo Leônio Xanás — contava o escritor. — Ainda 
agorinha, ao entrar no lotação, disse alto "Leônio Xanás" e 
levei um susto, quando o motorista respondeu: "Passa 
perto". Ele pensou que eu estava perguntando por 
determinada rua e foi logo dizendo que passa perto, sem, 
ao menos, saber que rua era.  
Foi aí que nos nasceu a vontade de experimentar a 
sinceridade do próximo e nos nasceu a certeza de que 
ninguém gosta de confessar-se ignorante mesmo em 
relação às coisas mais corriqueiras. Entramos numa 
farmácia para comprar Alka-Seltzer (pretendíamos tomar 
vinho no almoço) e Alvinho experimentou de novo, 
perguntando ao farmacêutico:   
— Tem Leônio Xanás?   
— Estamos em falta — foi a resposta.   
Lembro-me que, na hora do vinho, quando o garçom 
trouxe a carta, Alvinho deu uma olhadela e disse, em tom 
resoluto:  
— Queremos uma garrafa de Leônio Xanás tinto.   
O garçom fez uma mesura: — O senhor vai me perdoar, 
doutor. Mas eu não aconselho esse vinho.   
Devia ser uma questão de safra, daí aconselhar outro: — 
O Ferreirinha não serve?   
Servia.   
É irmãos, mal de muitos consolo é, mas ignorante que 
existe às pampas, ninguém quer ser.  
  
04. Em ‘Peça Orçamento’, o vocábulo ‘peça’ pertence à 
mesma classe gramatical em: 

 
a) Não precisa fazer muita conta pra entender que o 

coletinho jeans é A terceira peça desse verão. 
b) A peça é como uma dessas caixinhas chinesas: 

uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de 
outra caixinha. 

c) ...sem tirar os olhos do outro encaixou a peça na 
ponta da Glock. 

d) As famosas também repetem peças de roupa e 
sapatos como a gente - e montam produções 
super diferentes 

e) Não faça aquilo que o governo quer, nem que ele 
peça de joelhos. 
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05. ‘eu não 
passiva fica: 

 
a) Esse
b) Esse
c) Esse
d) Esse
e) Esse

 
06. Preserva

 
a) Eu m

troux
disse

b) Perd
vinho

c) Já nã
d) Se co
e) Lhe 

pass

07. Em “Te
vontade do 
há: 

 
a) Uma
b) Um c
c) Uma
d) Um t
e) Um v

     
 
TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. O humor 

 
a) Co
b) Co
c) É a
d) Fig

per
e) Apa

por

09. No perío
marido entra

 
a) Em

dua
adv

b) Em
par

c) ‘Ol
d) ‘ma

cau
e) O 

ora
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10. Sobre o 
 

a) Se
b) Iso
c) De
d) Se
e) Iso

  
 
 

 
11. Consid
português, c
à célula A2
contidos na
especificar a

 
a) =$
b) =S
c) =S
d) =A
e) =A

 
12. No Micr
valores con
B3=0  e as 
célula A4 se
 

a) 2
b) 5,
c) 4
d) 6.
e) 4,

 
13. Qual s
Operaciona
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alternado d
diretório/pas
  

a) Pa
do 
per

b) Pa
do 
per

c) Pa
do 
per

d) Pa
do 
per

e) Pa
sob
per
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a) Ab
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c) Alt
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15. A tecla d
serve parar: 
 

a) Abrir
b) Para
c) Alter

tela i
d) Atua
e) Abrir

págin
 
16. Con
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a) C2 a
b) C2,C
c) C2  a
d) C2 a
e) C2 a

 
17. A planilh
da sua config
 

 
Dada a fórmu
 
=SE(MÉDIA(
;”<3”)) 
 
Assinale a a
dada, quando
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 6 

 
18. O client
versão em po
cria uma nov
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Municipal d
Público 200

argo 28 – Asse

de função F11

r a pagina inic
ar o carregame
rnar entre o os
nteira. 
lizar a página 

r uma caixa de
na. 

nsidere 
C4;C8:C10), 

Microsoft  Exce

essa expressã
s celular dess

a C10. 
C4  a C8 e C10
a C4 e C8 a C

a C10, exceto 
a C10, exceto 

a foi criada u
guração padrã

ula: 

(A1:A3)>4;MÁ

alternativa que
o ela for digita

te de email 
ortuguês, na s
va mensagem
de destinatári

e Primavera
09 – http://ww

ssor da Unidad

1 no navegad

ial (home Pag
ento da pagina
s modos de e

aberta. 
e diálogo para

a seguin
inserida na c

el. 

ão tem é a de
sa planilha: 

0. 
C10. 
as células C3 
as células C4 

sando o Micro
ão. 

 

ÁXIMO(B2:C3

e contem o re
ada na célula D

Microsoft Out
sua configuraç
, abre a janela
o Cco. 

a – PE     
ww.asperhs

de Controle Int

or Internet Ex

ge). 
a atual. 
xibição norma

a o localizar te

nte expr
célula D12 de

e somar o con

e C9. 
e C8. 

osoft Excel, a

3);CONT.SE(A

esultado da fó
D6: 

tlook 2003 n
ção padrão, q
a mostrada a 

s.com.br      

terno    
Página 3

xplorer 

al e de 

exto na 

ressão 
e uma 

nteúdo 

a partir 

A1:C1

órmula 

a sua 
uando 
seguir 

 

                    

de 7 

Cco é a ab
mensagem,
nesta caixa,
destinatário 
ficará visíve
Se a caixa
mensagem 
adicionar es
 
O procedim
 

a) No 
b) No 
c) Clic

seg
d) Clic

seg
e) No 

 
19. No Micr
é uma man
um subconj
filtrado exib
especializad
duas opçõe
que contem
 

a) Auto
b) Auto
c) Filtr
d) Filtr
e) Filtr

 
20. No aplic
configuraçã
por meio do
permite imp
página (cab
caracteres.
 

 
A combinaç
figura, perm
 

a) O n
“Se

b) Uma
cab

c) Uma
d) O n
e) O T

prim
 
 

                   
breviatura de 
 o nome de
, uma cópia d

e o endereç
el para os ou
a Cco não e
for criada, con

ssa caixa. 

ento para adic

menu Arquivo
menu Inserir, 

car na seta à
uida em Cco. 

car na seta à
uida Oculto. 
menu Ferram

rosoft Excel, n
eira rápida e 
junto de dado
e somente as
dos para uma 
es para filtrar 
 essas duas o

oFiltro e Filtro
oFiltro e Filtro
ro por intervalo
ro genérico e F
ro Simples e F

cativo Bloco d
o padrão, a j
o menu Arqui
primir informa
beçalho), usa

ção &f, que ap
mite imprimir: 

nome do arqu
m titulo” caso 
a frase livre d
eçalho. 
a frase padrão
ome do ultimo
Titulo do do

meira linha do 

        
com cópia o

e um destina
a mensagem 
ço eletrônico 
utros destinatá
estiver visível 
nforme a figur

cionar a caixa

o, clicar em Ca
clicar em Cam

à direita do b

à direita do b

entas, clicar e

na sua configu
fácil de local

os em um int
s linhas que a
coluna. O Mic
intervalos. A

opções para fi

 Avançado. 
 Orientado. 
o e Filtro Gené
Filtro Limitado

Filtro Complex

de Notas do W
janela Config
vo, conforme 

ações na part
ndo as comb

parece na cai

uivo que está
o arquivo não

digitada no es

o de 20 caract
o arquivo salvo
ocumento que
documento. 

oculta. Se, e
tário for adic
será enviada 
do destinatá

ários da men
quando uma

ra anterior é p

 Cco é: 

ampo Cco. 
mpo Cco. 
botão Opção 

botão Opções

em Adicionar C

uração padrão
izar e trabalh
ervalo. Um in

atendem aos c
crosoft Excel f

Assinale a alte
ltragem: 

érico. 
o. 
xo. 

Windows XP, 
gurar Página 

mostrada na
te superior d

binações de l

xa de Cabeça

á aberto ou a
o tiver um nom
paço reservad

teres. 
o no Bloco de
e está digita

m uma 
cionado 
a esse 

rio não 
sagem. 
a nova 

possível 

e, em 

 e, em 

Cco. 

o, filtrar 
har com 
ntervalo 
critérios 
fornece 
ernativa 

na sua 
ativada 

a figura, 
e cada 
etras e 

 

alho da 

a frase 
me. 
do para 

e Notas. 
ado na 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 04 - Cargo 28 – Assessor da Unidade Controle Interno    
Página 4 de 7 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21. O Balanço Patrimonial é constituído por: 
 

I.  Ativo 
II.  Passivo 
III.  Patrimônio Líquido 
IV.  Balanço Comparativo 

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e IV, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
22. Sobre contabilidade, julgue os itens que seguem: 
 

(   )  As principais fontes para a verificação dos 
registros contábeis são: livros fiscais, extratos 
bancários, posições de financiamento, carteiras de 
cobrança, folhas de pagamento, controles de 
caixa, entre outros. 

(   )  O Ativo Circulante representa as contas que estão 
constantemente em giro, em movimento. 

(   )  O Balanço Patrimonial se caracteriza por ser uma 
demonstração contábil, cuja finalidade é 
apresentar a posição contábil, financeira e 
econômica de uma entidade em determinada data, 
representando uma posição estática. 

(   )  A depreciação é a diminuição do valor dos bens 
corpóreos que pertencem à entidade, participando 
do Ativo Permanente, em consequência de 
desgaste natural, perda de utilidade, 
obsolescência, ou ação da ntureza. 

 
Assinale a sequência correta. 
 

a) V, V, F, V. 
b) V, V, V, V. 
c) F, V, F, F. 
d) V, F, V, F. 
e) V, F, V, V. 

 
23. Escrituração é o ato de se efetuarem os lançamentos 
em contas, posteriormente compilados em livros e fichas. 
Sobre o referido tema, marque a opção que se encontra 
formulada incorretamente. 
 

a) A escrituração irá abranger todas as contas 
realizadas, os resultados apurados nas atividades 
em território nacional e os lucros, rendimentos e 
ganhos de capitais que houver auferido no 
exterior. 

b) Deve-se seguir uma ordem uniforme de 
escrituração, utilizando os livros e papéis 
adequados. 

c) A escrituração deverá ser realizada de forma 
completa, em idioma e moeda nacionais, em 
forma contábil, ordem cronológica (dia, mês e 
ano), com ausência de espaços em branco, 
entrelinhas, rasuras, borrões, emendas, ou 
transportes para margens. 

 

d) O Livro Diário é aquele no qual são lançados os 
atos que podem modificar ou modificam a 
situação patrimonial da pessoa jurídica. Esse 
lançamento deverá ser efetuado diariamente. 

e) Mesmo nos dias de hoje, onde tudo é 
informatizado, a escrituração deverá ser feita nos 
livros comerciais e fiscais, que deverão ser, 
necessariamente corpóreos, e não virtuais. 

 
24. “A análise das demonstrações financeiras ou contábeis 
é a técnica contábil que consiste na decomposição, 
comparação e interpretação das demonstrações 
contábeis.” (Ricardo J. Ferreira). Sobre os métodos de 
análise utilizados, correlacione a segunda coluna com a 
primeira e em seguida assinale a opção que apresenta a 
ordem correspondente. 
 

1) Análise Vertical 
2) Análise Horizaontal 
3) Análise por Quocientes 

 
(   )  É a mais utilizada. Estabelece uma relação entre 

dois elementos heterogêneos de um mesmo 
exercício, indicando-se quantas vezes o divisor 
está contido no dividendo. 

(   )  Envolve a relação entre um elemento e um grupo 
de que ele faz parte, ou seja, relaciona a parte com 
o todo. Ela analisa elementos homogêneos, mas 
relativos ao mesmo período. 

(   )  Verifica a evolução dos elementos patrimoniais 
durante determinado período. Ela possibilita 
comparar os valores de uma mesma conta ou 
grupo de contas em exercícios diferentes. Nessa 
avaliação os elementos comparados são 
homogêneos mas os períodos são distintos. 

 
a) 1, 2, 3. 
b) 3, 2, 1. 
c) 3, 1, 2. 
d) 2, 3, 1. 
e) 1, 3, 2. 

 
25. As alternativas abaixo apresentam tipos ou critérios de 
departamentalização, exceto: 
 

a) Departamentalização por classe e 
departamentalização por forma. 

b) Departamentalização por quantidade e 
departamentalização funcional. 

c) Departamentalização por produtos (ou serviços) e 
departamentalização por clientes. 

d) Departamentalização por projeto e 
departamentalização mista. 

e) Departamentalização territorial (ou localização 
geográfica) e departamentalização por processo. 

 
26. Ainda sobre critérios de departamentalização, julgue as 
proposições que seguem. 
 

I.  Critério Funcional é aquele segundo o qual os 
funcionários são agrupados de acordo com as 
funções da empresa, ou seja, as unidades são 
definidas tendo como base a especialização e as 
tarefas comuns. 

II.  Critério do Processo é utilizado quando há um 
elevado contingente de funcionários, obrigando a 
criação de diferentes turnos de trabalho. Por este 
critério também, um determinado grupo de 
pessoas tem que trabalhar sob as ordens de um 
superior. 
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III.  Pelo Critério do Projeto são formados gurpos de 
funcionários aos quais são dadas atribuições 
temporárias para que realizem determinado 
projeto, quando este é finalizado, os grupos 
recebem novas atribuições para efetuarem novos 
projetos. 

IV.  Critério dos Clientes agrupa as atividades de 
acordo com a essenciabilidade que elas possuem 
para cada um dos produtos. É muito utilizado em 
empresas que possuem produtos diferentes. 

 
É (são) correta(s) a(s) proposição(ões): 
 

a) I e II, somente. 
b) I, somente. 
c) I e III, somente. 
d) II e IV, somente. 
e) Todas as proposições são corretas. 

 
27. O processo administrativo envolve diversos fatores, 
dentre eles é incorreto destacar: 
 

a) Planejamento, que consiste em pensar a respeito 
das situações impostas e decidir o que fazer para 
alcançar a meta desejada. 

b) Organização, é estar atento antecipadamente às 
necessidades que se apresentam, mas solucioná-
las em último  caso, quando não houver mais 
jeito. 

c)  Direção, definida como o processo que coordena 
e direciona o pessoal para a execução das tarefas 
outrora planejadas. 

d) Comunicação, figura como importante processo, 
pois é a atividade de transmitir informações e 
mensagens. 

e) Controle, é verificar se tudo está sendo feito 
conforme o planejamento e demonstrar os erros a 
fim de corrigi-los e evitar que se repitam no futuro. 

 
28. O comportamento organizacional é marcado pela 
motivação, liderança e desempenho. Sobre os primeiros 
relacione: 
 

1) Motivação 
2) Liderança 

 
(   )  É proporcionar um motivo à determinada pessoa 

ou grupo de pessoas para fazê-las agir da maneira 
desejada. 

(   )  Compreende situações que proporcionam 
satisfação pessoal aos seus subordinados. 

(   )  Toma por base o pretígio pessoal do 
admisnistrador e sua aceitação pelos dirigidos e/ou 
subordinados. 

(   )  Melhores salários, ascensão social, oportunidade 
de progredir e tratamento humano são exemplos 
dessa atividade. 

(   )  Três fatores do administrador exercem influência 
sobre ela: posição hierárquica, personalidade e 
competência para a função que exerce. 

 
A sequência que completa os parênteses corretamente é: 
 

a) 1, 2, 1, 1, 2. 
b) 2, 1, 2, 1, 2. 
c) 1, 1, 2, 2, 1. 
d) 1, 1, 2, 1, 2. 
e) 1, 2, 1, 1, 1. 

  

29. Sobre as licitações, marque a opção que apresenta 
erro. 
 

a) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração. 

b) Considera-se como Imprensa Oficial o veículo 
oficial de divulgação da Administração Pública, 
sendo para a União o Diário Oficial da União, e, 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, o que for definido nas respectivas leis. 

c) A licitação será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

d) Devem ser desclassificadas as propostas que não 
atenderem às exigências do ato convocatório da 
licitação. 

e) As propostas com valor global superior ao limite 
estabelecido serão desclassificadas, mas as que 
contiverem preços manifestamente inexeqüíveis 
não serão. 

 
30.  Sobre as modalidades de licitações todas as 
afirmações abaixo estão incorretas, exceto uma, assinale-
a. 
 

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

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

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

d) Concurso 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 a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor 
da avaliação. 

e) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 
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31. A modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, foi instituída pela Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002. Sobre o pregão analise os 
itens: 
 

I.  Caso não haja pelo menos 3 (três) ofertas, uma de 
valor mais baixo e as outras no com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 
3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 

II.  Para julgamento e classificação das propostas, 
será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos 
de desempenho e qualidade definidos no edital. 

III.  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 
ser adotada a licitação na modalidade de pregão. 
Bens e serviços comuns são aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade não possam 
ser definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado, de nenhuma 
forma. 

 
a) Há apenas dois itens corretos. 
b) Os três itens estão formulados corretamente. 
c) Apenas o item I está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Todos os itens estão incorretos. 

 
32. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio 
público poderá: 
 

I.  Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 
natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções sociais ou econômicas de outras 
entidades e órgãos do governo. 

II.  Ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação. 

III.  Emitir documentos de cobrança e exercer 
atividades de arrecadação de tarifas e outros 
preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 
uso ou outorga de uso de bens públicos por eles 
administrados ou, mediante autorização específica, 
pelo ente da Federação consorciado. 

 
Está(ão) correto(s): 
 

a) Nenhuma das proposições. 
b) Todas as proposições. 
c) Somente as proposições I e II. 
d) Somente as proposições II e III. 
e) Somente a proposição I. 

 
33. Sobre o Pregão Eletrônico é incorreto afirmar: 
 

a) A modalidade de licitação pregão, na forma 
eletrônica, destina-se à aquisição de bens e 
serviços comuns, no âmbito da União. 

b) O pregão, na forma eletrônica, como modalidade 
de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á 
quando 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. 

 
 

c) O sistema que promova a comunicação pela 
internet será dotado de recursos de criptografia e 
de autenticação que garantam condições de 
segurança em todas as etapas do certame. 

d) Deverão ser previamente credenciados perante o 
provedor do sistema eletrônico a autoridade 
competente do órgão promotor da licitação, o 
pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os 
licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica. 

e) O uso da senha de acesso pelo licitante também 
é de sua responsabilidade, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, mas cabe exclusivamente ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 
34. Ainda sobre o Pregão Eletrônico, marque a opção 
correta: 
 

a) O Decreto nº 5.504/2005 estabelece a exigência 
de utilização do pregão, preferencialmente na 
forma eletrônica, para entes públicos ou privados, 
nas contratações de bens e serviços comuns, 
realizadas em decorrência de transferências 
voluntárias de recursos públicos da União, 
decorrentes de convênios ou instrumentos 
congêneres, ou consórcios públicos. 

b) A inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica não precisa ser justificada pelo 
dirigente ou autoridade competente, por se tratar 
de instrumento virtual, portanto, menos formal. 

c) Os arquivos e registros digitais, relativos ao 
processo licitatório, não precisam permanecer à 
disposição das auditorias internas e externas, 
sendo facultado ao dirigente deixá-los à 
disposição ou não. 

d) À autoridade competente, de acordo com as 
atribuições previstas no regimento ou estatuto do 
órgão ou da entidade, não cabe determinar a 
abertura do processo licitatório. 

e) Os órgãos, entes e entidades privadas sem fins 
lucrativos, convenentes ou consorciados com a 
União, só poderão utilizar sistemas de pregão 
eletrônico próprios e nunca de terceiros. 

 
35. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são 
princípios da administração pública direta e indireta: 
 

I. Legalidade 
II. Morosidade 
III. Impessoalidade 
IV. Disponibilidade  
V. Moralidade 
VI. Publicidade 
VII.  Arbitrariedade 
VIII. Eficiência  

 
Estão corretos: 
 

a) I, II, III, V, VI e VIII. 
b) I, III, V, VI, VII e VIII. 
c) I, IV, V, VI e VII. 
d) I, III, V, VI, e VIII. 
e) Todos estão corretos com exceção do II. 
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36. O servidor público da administração direta, autárquica 
e fundacional, no exercício do mandato eletivo: 
 

a) Ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função, quando se tratar de mandato eletivo 
federal, apenas. 

b) Será afastado do cargo, emprego ou função, 
quando investido no mandato de Prefeito, não 
podendo, sob nenhuma hipótese, optar pela sua 
remuneração. 

c) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, com 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 
podendo receber apenas a metade desta. 

d) Seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento, em qualquer caso que exija o 
afastamento para o exercício de mandato eletivo. 

e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 

 
37. O servidor público estável perderá o cargo: 
 

a) Em virtude de sentença judicial, antes mesmo de 
transitar em julgado. 

b) Mediante processo administrativo, desde que não 
tenha direito à ampla defesa. 

c) Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

d) Em virtude de extinção de cargo ou declaração de 
sua desnecessidade. 

e) Em virtude de seu superior hierárquico direto não 
gostar dele. 

 
38. Sobre a educação, marque a alternativa que foi 
formulada incorretamente. 
 

a) O ensino terá como base o monismo de 
concepções pedagógicas e idéias, e coexistência 
não pacífica de instituições públicas e privadas de 
ensino. 

b) A educação será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

c) O ensino será ministrado com base no princípio 
da igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

d) O ensino será baseado na liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber. 

e) O ensino público em estabelecimentos oficias 
será gratuito. 

 
39. O Estado efetivará o seu dever com a educação 
mediante a garantia de: 
 

a) Ensino fundamental obrigatório e oneroso. 
b) Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

c) Educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até 7 (sete) anos de idade. 

d) Oferta de ensino noturno, porém irregular, de 
acordo com a disponibilidade dos professores. 

e) Atendimento ao educando, no ensino 
fundamental, apenas através de alimentação 
(merenda). 

 
40. Sobre o ensino, marque a alternativa incorreta. 
 

a) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais. 

b) O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental. 

c) O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. 

e) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio e os Estados e o Distrito 
Federal, no ensino fundamental e na educação 
infantil. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







