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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar a prova: 
 

1. Confira acima se a prova que lhe foi entregue corresponde ao cargo para o 
qual você se candidatou. 

2. Confira os dados impressos no cartão-resposta que lhe foi entregue 
juntamente com a prova. Quaisquer problemas deverão ser comunicados 
ao fiscal de sala. 

3. Assine o verso do cartão-resposta. 
4. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão aceitas 

reclamações posteriores ao término da prova. 
5. Cada questão da prova constitui-se de cinco proposições, identificadas 

pelas letras A, B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta. 
6. Preencha primeiramente o rascunho do cartão-resposta, que se encontra 

no pé desta folha; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica 
azul ou preta. Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica. 

7. Preencha o cartão-resposta completando totalmente os pequenos círculos 
em que se encontram os números. 

8. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha 
realizado mais de uma marcação no cartão-resposta, bem como questões 
cuja resposta apresente rasuras no cartão-resposta. 

9. O cartão-resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto evite 
rasuras. 

10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob 
qualquer forma ou alegação. 

11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares 
ou de qualquer outro recurso didático ou eletrônico. 

12. A prova terá duração de quatro horas (das 14:00h às 18:00h), incluído o 
tempo para instruções, para distribuição de provas e cartões e para 
preenchimento do cartão-resposta. 

13. Nenhum candidato poderá deixar a sala antes de completar-se uma hora 
desde o início da prova. 

14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, até que todos 
concluam a prova e possam sair juntos. 

15. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala tanto o cartão-resposta 
quanto o caderno de provas. Você poderá levar consigo o rascunho do 
cartão-resposta. 
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Questão 01 
O modelo orçamentário utilizado no Brasil, em todas as unidades da federação, 
conforme determina a Lei n. 4.320/64, atualmente é 
 
A) orçamento funcional. 
B) orçamento a base zero. 
C) orçamento – programa. 
D) orçamento de desempenho. 
E) orçamento tradicional. 
 
Questão 02 
 

Quanto aos princípios orçamentários, a Lei n. 4.320/64, ao determinar que todas as 
receitas e despesas constarão na lei do orçamento pelos seus totais, está referindo-se 
ao princípio de: 
 
A) orçamento-bruto. 
B) exclusividade.  
C) universalidade.  
D) clareza.  
E) unidade. 
 
Questão 03 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 
O Princípio da ___________ trata-se do princípio orçamentário constitucional que 
orienta a construção do sistema orçamentário em consonância com os instrumentos 
de planejamento e orçamento no Brasil (PPA, LDO e LOA), os quais são realizados 
através de lei, encaminhados pelo Poder Executivo e aprovados pelo Poder 
Legislativo, garantindo assim que todos os atos relacionados sejam realizados 
conforme o interesse comum da sociedade brasileira. 
 
A) Uniformidade.  
B) Exclusividade.  
C) Universalidade.  
D) Unidade.  
E) Legalidade. 
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Questão 04 
 

Qual a opção que contém receita corrente que causa um fato permutativo? 
 
A) Dívida ativa.   
B) Operação de créditos.   
C) Alienação de bens.  
D) Amortização de créditos.  
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
Questão 05 
 

A classificação da despesa, de acordo com sua natureza, compõe-se de: 
 
A) função, categoria econômica e elemento de despesa. 
B) categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. 
C) categoria econômica, grupo de natureza da despesa e programa. 
D) órgão, categoria econômica e elemento de despesa. 
E) órgão, função e programa. 
 
Questão 06 
 

Identifique e assinale a opção que apresenta uma receita corrente patrimonial 
 
A) Amortização de empréstimos. 
B) Alienação de bens imóveis.  
C) Dividendos.   
D) Operação de crédito. 
E) Indenização e restituições. 
 
Questão 07 
 

No Sistema Integrado da Administração Financeira – SIAFI, as siglas ND, NL e NS 
significam, respectivamente: 
 
A) nota de dotação, nota de liquidação e nota de saldo.   
B) nota de despesa, nota de lançamento e nota de lançamento no sistema.  
C) nota de dotação, nota de liquidação e nota de lançamento no sistema.   
D) nota de dotação, nota de lançamento e nota de lançamento no sistema.  
E) nota de despesa, nota de liquidação e nota de saldo. 
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Questão 08 
 

O Plano de Contas da Administração Pública Federal compreende sete níveis de 
desdobramento, todos classificados e codificados através de nove dígitos. De acordo 
com Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF é correto afirmar que a consolidação de 
balanços é efetuada 
 
A) no 3º nível (subgrupo).  
B) no 1º nível (grupo).  
C) no 2º nível (classe).  
D) no 4º nível (elemento).  
E) no 7º nível (subelemento). 
 
Questão 09 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF determina que o Poder Executivo nas esferas 
(federal, estadual e municipal) do governo demonstrará e avaliará o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, até o final dos 
seguintes meses: 
 
A) abril, agosto, novembro.   
B) maio, setembro e fevereiro.  
C) fevereiro, junho e novembro. 
D) maio, agosto e fevereiro.  
E) abril, junho e novembro. 
 
Questão 10 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece percentuais máximos de despesa 
total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, para cada ente da 
Federação. Esses percentuais são, respectivamente: 
 
A) União: 49,5%; Estado: 60%; Municípios: 60%. 
B) União: 50%; Estado: 50%; Municípios: 60%.  
C) União: 50%; Estado: 60%; Municípios: 60%. 
D) União: 50%; Estado: 60%; Municípios: 54%.  
E) União: 49,5%; Estado: 50%; Municípios: 60%. 
 
Questão 11 
 

A lei das licitações 8.666/93 destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos abaixo relacionados, EXCETO: 
 
A) Princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  
B) Princípio da legalidade.  
C) Princípio da igualdade.  
D) Princípio da probidade administrativa.  
E) Princípio da razoabilidade. 
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Questão 12 
 

 Mediante qual modalidade licitatória, segundo a lei, deve-se realizar a venda de 
produtos legalmente aprendidos ou penhorados? 
 

A) concorrência. 
B) leilão. 
C) concurso.  
D) tomada de preço.  
E) convite. 
 
Questão 13 
 

 É inexigível a realização de licitação: 
 
A) para as compras de materiais de uso pelas forças armadas, com exceção de 

materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter 
a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, 
aéreos e terrestres. 

B) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
C) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do 
órgão ou entidade. 

D) para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

E) nas contratações realizadas por sociedades de economia mista. 
 
Questão 14 
 

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com a lei 8.666/93, são cláusulas 
necessárias em todo contrato aquelas que estabeleçam: 
 
A) os casos de rescisão. 
B) o regime de execução ou forma de fornecimento. 
C) aplicação unilateral de penalidades ao contratado. 
D) o objeto e seus elementos característicos.  
E) a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos. 
 
Questão 15 
 

Segundo a Lei Federal 4.320/64 as receitas são classificadas nas categorias 
econômicas de Receitas Correntes e de Receitas de Capital. Todas as receitas abaixo 
são classificadas como Receitas Correntes, EXCETO: 
 
A) Cobrança da Dívida Ativa. 
B) Transferências Correntes.  
C) Impostos.  
D) Receitas Imobiliárias.  
E) Transferências de Capital. 
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Questão 16 
 

De acordo com a Lei 4.320, de 17/03/1964, a Lei do Orçamento conterá a 
discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar: 
 
A) a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos 

os princípios de uniformidade universalidade e anualidade. 
B) a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos 

os princípios de unidade universalidade e anualidade. 
C) a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos 

os princípios de unidade universalidade e publicidade. 
D) a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos 

os princípios de uniformidade universalidade e exclusividade. 
E) a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos 

os princípios de unidade universalidade e equidade. 
 
Questão 17 
 

Segundo a Lei Federal 4.320/64, a despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital. São classificadas como 
Despesas de Capital: 
 
A) Subvenções Sociais. 
B) Juros da Dívida Pública.  
C) Material de Consumo.  
D) Amortização da Dívida Pública.  
E) Subvenções Econômicas. 
 
Questão 18 
 

Avalie o acerto das afirmações adiante e marque com V as verdadeiras e com F as 
falsas. Em seguida, marque a opção que contenha a seqüência correta, de cima para 
baixo: 
 
(   ) Não é exigível a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis 
por bens e valores públicos. 
(  ) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, 
concomitante e subseqüente. 
(   ) O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo 
verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 
 
A) F, V, V.   
B) V, V, F.   
C) F, F, F.   
D) F, V, F.   
E) V, V, V. 
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Questão 19 
 

Sobre a composição do balanço patrimonial, numere corretamente os itens abaixo: 
1 – Ativo Financeiro. 
 
2 – Ativo Permanente. 
 
3 – Passivo Financeiro. 
 
4 – Passivo Permanente. 
 
5 – Contas de Compensação. 

(  ) Compreende os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização 
legislativa. 
(  ) Compreende os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e 
os valores numerários. 
(  ) Compreende as dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 
(  ) Compreende as dívidas fundadas e outros 
pagamentos que independam de autorização 
orçamentária. 
(  ) Serão registrados os bens, valores, obrigações e 
situações não compreendidas nos itens anteriores. 

 
A ordem CORRETA de associação, de cima para baixo, é: 
 
A) 3, 2, 5, 4, 1. 
B) 1, 2, 3, 4, 5.  
C) 3, 1, 4, 2, 5.  
D) 2, 1, 5, 3, 1.  
E) 2, 1, 4, 3, 5. 
 
Questão 20 
 

A dívida flutuante, de acordo com a lei 4.320/64, compreende: 
 
(I) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
(II) os serviços da dívida a pagar.  
(III) os depósitos.  
(IV) os débitos de tesouraria.  
(V) os juros da dívida.  
 
Escolha a alternativa CORRETA: 
 
A) Somente os itens II, III e V são verdadeiros.  
B) Somente os itens I, II e III são verdadeiros.  
C) Somente os itens I, II e V são verdadeiros.  
D) Somente os itens I, II, III e IV são verdadeiros. 
E) Todos os itens são verdadeiros. 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 21 e 22. 
 

Aquilo por que vivi 
 

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o 
anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da 
humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impediram-me aqui e acolá, em 
curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do 
desespero. 

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande 
que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa 
alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão 
terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do 
mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do 
amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas 
imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para a 
vida humana, foi isso que – afinal – encontrei. 

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração 
dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a 
força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. 
Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.  

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o 
alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de 
dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, 
velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, 
pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. 
Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também não sofro. 

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de 
bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade. 

 

(RUSSEL, Bertrand. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967) 
 
Questão 21 
 

Assinale a alternativa VERDADEIRA de acordo com o texto: 
 

A) O texto fala de crianças famintas e isso sintetiza o foco maior da composição. 
B) O tema do texto é: os motivos fundamentais da vida do autor. 
C) No terceiro parágrafo o autor revela suas paixões. 
D) A busca do amor é mais apaixonante que a busca do conhecimento. 
E) O autor sofre por não poder aliviar o mal. 
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Questão 22 
 

As alternativas abaixo são todas verdadeiras em relação ao texto, EXCETO uma, 
assinale-a: 
 

A) Em condução ao céu pelo amor e o conhecimento, o autor era trazido a terra pela 
piedade. 

B) O quarto parágrafo do texto fala do sentimento de piedade diante do sofrimento. 
C) O autor revela não ter adquirido todo o conhecimento desejado. 
D) A vida do autor tem sido norteada pelo amor ao conhecimento e à piedade. 
E) A vida tem sido digna de ser vivida e o autor gostaria de recomeçar se lhe fosse 

permitido. 
 
Questão 23 
 

Observe o trecho extraído do texto e sobre ele responda à questão formulada. 
 
“Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, 
rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra.” 
 

Assinale a alternativa VERDADEIRA: considerando a estrutura do período, é correto 
afirmar que o trecho acima é: 

 

A) Um período composto com três orações. 
B) Um período composto com duas orações. 
C) A última oração é subordinada adversativa. 
D) Terra, na última oração é o sujeito simples da oração. 
E) Em para o alto, temos uma expressão denotativa de intensidade. 
 
 
Questão 24 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância verbal. 
 

A) Bateu duas horas o relógio do ponto, perdi meu expediente. 
B) As estrelas do céu parecia brilharem, sob os olhos de seu observador. 
C) Férias fazem bem àqueles que buscam o descanso e a tranquilidade. 
D) Hajam vista os argumentos apresentados, a questão foi encerrada. 
E) Neste setor, revisam-se textos e avaliam-se seus autores. 
 
 
Questão 25 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO quanto à linguagem da Redação Oficial: 
 

A) Ilustríssimo Senhor, solicitamos seu apoio a esta Instituição... 
B) Contamos com sua colaboração neste tão importante projeto e colocamo-nos à 

disposição de Vossa Senhoria para os necessários esclarecimentos. 
C) O Magnífico Reitor compareceu à cerimônia. 
D) Sua Excelência, o Prefeito Municipal, chegará às 18h. 
E) Excelência, sabendo de vossa habitual atenção, agradeço antecipadamente.  
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Leia o texto abaixo e responda às questões 26 e 27. 
 
Se os pais nunca contaram para seus filhos os seus mais importantes sonhos, e 
também nunca ouviram deles as suas maiores alegrias e suas decepções mais 
marcantes, eles formarão um grupo de estranhos e não uma família. Não há mágica 
para construir uma relação saudável. O diálogo é insubstituível. 

 

(CURY, Augusto Jorge. Pais brilhantes, Professores fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p 73) 
 
 

Questão 26 
 

Considerando o uso do verbo haver em: “Não há mágica para construir uma relação 
saudável”, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as frases abaixo: 
 

1. Não ------------- mentiras entre pais e filhos. 
2. Sempre --------------- decepções nas relações familiares. 
3. ---------- de existir ainda grandes revoluções pacíficas nos lares brasileiros. 
4. --------------- desencontros naquela família. 

 

A) devem haver – houve – há – havia 
B) devem haver – houveram – há – haviam 
C) deve haver – houve – há – haviam 
D) deve haver – houve – hão – havia  
E) deve haver – houveram – hão – havia 

 
 

Questão 27 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma VERDADE em relação ao texto. 
 

A) Sempre há grupos estranhos em todos os lares das famílias do mundo, isso é 
inconteste. 

B) O texto aborda questões relativas a problemas da juventude. 
C) Em: “Se os pais nunca contarem para seus filhos”, temos uma oração condicional, 

embora ela não encontre equivalência em: “Caso os pais não contem nunca para 
seus filhos” 

D) Em “eles formarão um grupo de estranhos e não uma família” temos um verbo 
flexionado no tempo futuro do pretérito, dando a ela a idéia de certeza do 
acontecimento enunciado. 

E) O diálogo é a solução para relações familiares saudáveis. 
 

 

Questão 28 
 

Todas as alternativas apresentam pontuação correta, EXCETO uma. Assinale-a: 
 

A) A inflação, isto é a redução do poder aquisitivo da moeda, é antiga no Brasil. 
B) Estes alunos, eu não os conheço. 
C) Não havia, porém, maiores preocupações com os empenhos a serem feitos. 
D) Naquele exato momento, todos se retiraram. 
E) As pessoas, muitas vezes, chegavam atrasadas. 
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Questão 29 
 

Na redação de textos oficiais, o uso do pronome segue regras específicas. 
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa CORRETA nas frases abaixo, 
extraídas de ofícios e memorandos. 
 

A) Colocamo-nos a vossa disposição para esclarecimentos adicionais. 
B) Colocamo-nos a seu inteiro dispor para os necessários esclarecimentos. 
C) Contamos com vossa compreensão, nesta causa que abraçamos. 
D) O Ilustríssimo Reitor há de compreender nossa solicitação. 
E) Sua Senhoria, o Presidente da República, está convidado a comparecer. 

 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 30 e 31. 
 
O medo é o mais tradicional espantalho que sempre usamos quando continuamos a 
fazer como sempre fizemos. Na meia-luz dos nossos automatismos. Na meia-lucidez 
do nosso sonambulismo crônico. É esse medo de ser, de se sentir ou de se ver 
diferente de todos e de si mesmo a primeira e a mais fundamental das resistências 
psicológicas. 
 
 

(GAIARSA, José Ângelo. In: (MEGIDO, José Luiz Tejon. O vôo do cisne: a revolução dos diferentes. 5 ed. 
São Paulo: Editora Gente, 2002.) 

 
 
Questão 30 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto: 
 

A) O sonambulismo crônico é pouco iluminado. 
B) Continuar a fazer como sempre, ou seja, a rotina é a mais fundamental resistência 

psicológica. 
C) O medo, primeiramente, é descrito com linguagem conotativa. 
D) Todos almejam ser diferentes uns dos outros. 
E)  Automaticamente somos levados ao medo de espantar outrem. 
 
 
Questão 31 
 

Sobre o período do texto: “O medo é o mais tradicional espantalho que sempre 
usamos quando continuamos a fazer como sempre fizemos.” considerando a 
estrutura da oração, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Na primeira oração, temos um predicativo do sujeito - o mais tradicional 
espantalho – em virtude do verbo de ligação. 

B) A primeira e a segunda oração estão ligadas pela conjunção integrante que. 
C) A oração “quando continuamos a fazer” é coordenada e seu sujeito é simples, 

representado pelo pronome “nós”. 
D) O medo é sujeito implícito da primeira oração. 
E) Há cinco verbos conjugados no presente do indicativo.  
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Questão 32 
 

Todas as frases abaixo foram corretamente transcritas – nos parênteses – no futuro do 
subjuntivo, EXCETO uma. Assinale-a: 
 

A) Eu reaverei minha herança. (Quando eu reouver minha herança.) 
B) Eu mantenho a minha palavra. (Quando eu mantiver a minha palavra) 
C) Ele tem esperança. (Quando ele tiver esperança.) 
D) Eu proponho a paz. (Quando eu propor a paz)  
E) Nós fizemos o relatório. (Quando nós fizermos o relatório.) 
 
 

Questão 33 
 

Assinale a alternativa que apresenta uso adequado da regência verbal. 
 

A) O livro que mais gostei está emprestado ao meu maior amigo. 
B) Obedeçamos ao regulamento e conseguiremos concluir o semestre com 

tranquilidade. 
C) Perdoei meu amigo, a dívida que tinha para comigo. 
D) Simpatizei-me com as pessoas do meu departamento, trabalharei em paz. 
E) Lá em casa somos em cinco, fora o papagaio e o cachorro. 
 
 

Questão 34 
 

Todas as frases abaixo apresentam erro de acordo com a norma culta, COM 
EXCEÇÃO de uma. Assinale-a: 
 

A) Se vires minha amiga, diga-lhe que estou com muitas saudades dela. 
B) Respondi ao meu chefe que estaria providenciando o relatório até as dezoito 

horas. 
C) Se considerarmos o Brasil a nível de corrupção, podemos dizer que somos os 

campeões. 
D) Vende-se corrupção e compra-se homens honestos. 
E) Me empresta teu manual, quero aprender os procedimentos corretos. 
 
 

Questão 35 
 

Preencha com a conjunção correta as frases abaixo. Depois escolha a alternativa 
CORRETA. 
 

1. Não deixe de comparecer --------- a festa será animada. 
2. O filho ------ pai está presente tem boa aprendizagem. 
3. Os processos ---------- me orientei foram bem avaliados. 
4. Saímos cedo ------------ o espetáculo tivesse começasse tarde. 

 

A) já que – cujo – que – embora 
B) já que – que – os quais – contudo 
C) pois – cujo – pelos quais – embora  
D) pois – que - pelos quais - embora 
E) mas – que – pelo qual – contudo 
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Questão 36 
 

Quanto à atuação das Comissões de Ética constituídas conforme o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal – Decreto nº1.171, 
de 22 de Junho de 1994, e suas alterações posteriores, assinale a alternativa que 
contém afirmativa FALSA: 
 

A) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura. 
B) À Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da 

execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta 
ética. 

C) A Comissão de Ética deve ser encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio 
público. 

D) A Comissão de Ética entende por servidor público todo aquele que, por força de 
lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, 
temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado 
direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as 
fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse 
do Estado. 

E) Cabe à Comissão de ética propor aplicação de penalidades administrativas de 
advertência, suspensão ou exoneração aos servidores denunciados. 

 
 
Questão 37  
 

Considerando os deveres dos servidores públicos elencados no art. 116, da Lei nº 
8112/90, assinale a alternativa que NÃO contém somente itens verdadeiros: 
 

A) ser leal às instituições a que servir; ser assíduo e pontual ao serviço. 
B) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; tratar com urbanidade as 

pessoas que ocupam cargos públicos. 
C) observar as normas legais e regulamentares; manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa. 
D) cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; guardar 

sigilo sobre assunto da repartição. 
E) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo; zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público. 
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Questão 38  
 

Considere as afirmativas relativas às previsões da Lei nº 8112/90 e alterações 
posteriores: 
 

(I) O concurso público previsto na Lei nº 8112/90 será de provas e títulos, podendo 
ser realizado em duas etapas. 

(II) O estágio probatório ficará suspenso durante a participação em curso de 
formação. 

(III) A vacância do cargo público decorrerá apenas da exoneração. 
(IV) A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração mensal, somada mês 

a mês e paga em dezembro do ano respectivo. 
(V) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada a comprovação de 

compatibilidade de horários. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) São verdadeiras somente as assertivas I e V. 
B) São verdadeiras somente as assertivas I, II e IV. 
C) São verdadeiras somente as assertivas III, IV e V. 
D) São verdadeiras somente as assertivas II, IV e V. 
E) São verdadeiras somente as assertivas II e V. 
 
 
Questão 39  
 

Com relação às responsabilidades dos servidores públicos, conforme previsto no 
Título IV, Capítulo IV, da Lei nº 8112/90, e alterações posteriores, considere as 
afirmações abaixo: 
 

(I) As sanções civis, penais e administrativas são independentes entre si, mas 
podem cumular-se. 

(II) A responsabilidade civil do servidor público decorre de ato omissivo ou comissivo, 
doloso ou culposo, que cause prejuízos ao erário ou a outros servidores públicos. 

(III) A aplicação da penalidade administrativa não depende da tramitação do processo 
penal, mas deverá ser afastada no caso de absolvição por negação do fato ou 
não comprovação de autoria. 

(IV) A obrigação de reparar danos causados pelo servidor público alcança os seus 
sucessores e atinge a herança. 

(V) O servidor prejudicado estará sujeito a ação regressiva no caso de prejuízo 
causado a terceiros. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) São verdadeiras somente as assertivas I, IV e V. 
B) São verdadeiras somente as assertivas I, II e V. 
C) São verdadeiras somente as assertivas III, IV e V. 
D) São verdadeiras somente as assertivas I, III e IV. 
E) São verdadeiras somente as assertivas II e III. 
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Questão 40 
 

O provimento dos cargos públicos deverá ser feito de acordo com as prescrições 
inseridas na Lei nº 8112/90 e alterações posteriores. Considere as afirmações 
relativas à investidura, provimento e nomeação em cargos públicos. 
 

(I) É necessário que o candidato ao cargo tenha aptidão física e mental para a 
investidura. 

(II) O provimento de cargo público pode ser feito por nomeação ou ascensão, entre 
outras hipóteses. 

(III) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
(IV) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 

qualquer concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

(V) Todos os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) São verdadeiras as assertivas I e V. 
B) São verdadeiras as assertivas II e IV. 
C) São verdadeiras as assertivas I e III. 
D) São verdadeiras as assertivas III e IV. 
E) São verdadeiras as assertivas II e V. 



 
Gabarito 

Questão  Resposta  

1 C 

2 A 

3 E 

4 A 

5 B 

6 C 

7 D 

8 A 

9 B 

10 C 

11 E 

12 B 

13 D 

14 C 

15 E 

16 B 

17 D 

18 A 

19 E 

20 D 

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

 


