
                                                                                               
        

Prefeitura Municipal de Dormentes – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TCI – TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 

copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 

sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões 1, 2 e 3 
 
   Notícia de Jornal 
 
   Leio no jornal a notícia de que um homem 
morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 
anos presumíveis, pobremente vestido, morreu 
de fome, sem socorro, em pleno centro da 
cidade, permanecendo deitado na calçada 
durante 72 horas, para finalmente morrer de 
fome. 
    Morreu de fome. Depois de insistentes 
pedidos de comerciantes, uma ambulância do 
Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao 
local, mas regressaram sem prestar auxílio ao 
homem, que acabou morrendo de fome. 
    Um homem que morreu de fome. O 
comissário de plantão (um homem) afirmou que 
o caso (morrer de fome) era da alçada da 
Delegacia de Mendicância, especialista em 
homens que morrem de fome. E o homem 
morreu de fome. 
     O corpo do homem que morreu de fome foi 
recolhido ao Instituto Anatômico sem ser 
identificado. Nada se sabe dele, senão que 
morreu de fome. 
    Um homem morre de fome em plena rua, 
entre centenas de passantes. Um homem caído 
na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um 
mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um 
marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - 
não é um homem. E os outros homens 
cumprem seu destino de passantes, que é o de 
passar. Durante setenta e duas horas todos 
passam, ao lado do homem que morre de fome, 
com um olhar de nojo, desdém, inquietação e 
até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. 
Passam, e o homem continua morrendo de 
fome, sozinho, isolado, perdido entre os 
homens, sem socorro e sem perdão. 
    Não é da alçada do comissário, nem do 
hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria 
de ser da minha alçada? Que é que eu tenho 
com isso? Deixa o homem morrer de fome. 
    E o homem morre de fome. De trinta anos 
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de 

fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos 
comerciantes, que jamais morrerão de fome, 
pedindo providências às autoridades. 
As autoridades nada mais puderam fazer senão 
remover o corpo do homem. Deviam deixar que 
apodrecesse, para escarmento dos outros 
homens. Nada mais puderam fazer senão 
esperar que morresse de fome. 
    E ontem, depois de setenta e duas horas de 
inanição, tombado em plena rua, no centro mais 
movimentado da cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, um homem morreu de 
fome.     
   Morreu de fome. 

 
(SABINO, Fernando. As melhores crônicas, Rio de Janeiro, 

record, 1986, p. 46-8.) 
 

 

QUESTÃO 1 
 
Assinale o que for incorreto em relação ao 
texto. 
a) O autor noticia o fato e tece comentários 
sobre ele. 
b) Segundo o autor, nas entrelinhas, morrer de 
fome não constitui um problema sério para as 
autoridades. 
c) O texto mostra a desigualdade nas condições 
de vida dos seres humanos. 
d) A passagem do texto: “Louve-se a insistência 
dos comerciantes” é perpassada por ironia. 
e) Todos se sentem responsáveis pela morte de 
um homem em plena rua. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a alternativa que contém as expressões 
que resumem o que o autor quis mostrar ao 
escrever o texto: 
a) A solidão do ser humano em meio a centenas 
de pessoas / a solidariedade das pessoas frente 
a essa problemática. 
b) O isolamento do homem nos grandes centros 
urbanos / a falta de solidariedade das pessoas 
em relação a essa situação. 
c) A ótima condição de vida dos comerciantes / 
a complacência dos mesmos frente ao fato 
mostrado no texto. 
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d) A existência de problemas sociais urbanos / a 
complacência das autoridades diante desses. 
e) A indiferença dos homens diante do que 
ocorre no texto / a boa vontade das autoridades 
para resolverem o problema da fome. 
 
QUESTÃO 3 
 
Qual a alternativa em que as palavras postas 
lado a lado não constituem sinônimos? Assinale-
a: 
a) presumíveis / improváveis 
b) desdém / arrogância 
c) inanição / enfraquecimento extremo 
d) alçada / competência 
e) escarmento / lição, exemplo para..... 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa em que a lacuna pode ser 
completada devidamente pelas formas verbais: 
PODEM / PODEMOS: 
a) Alguns daqueles comerciantes ________ 
acudir o homem. 
b) Eles e eu __________ acudir o homem. 
c) As autoridades e nós ______________ acudir 
o homem. 
d) Quantos de nós ______________ acudir o 
homem. 
e) Muitos de vocês _____________ acudir o 
homem. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque o item em que todas as palavras 
dispensam o acento gráfico: 
a) alibi – prototipo – album – item  
b) ureter – Nobel – pudico – mister 
c) avaro – lider – mister – meses  
d) erudito – faceis – nectar – meses 
e) pendulo – alem – ingenuo – açucar 
 
QUESTÃO 6 
 
Escreva C ou E nos parênteses, conforme esteja 
Certa ou Errada a concordância nominal. 
(   ) Havia bastante curiosos em volta do homem 
morto. 

(   ) A pessoa que morreu era de meia idade e 
meio gorda. 
(   ) Os comerciantes mesmos resolveram a 
situação? 
(   ) Aquele foi um fato que deixou sensível 
todos os pedestres. 
(   ) As pessoas não se mostraram bastantes 
solidárias. 
A sequência correta é: 
a) E – E – E – C – C  
b) C – E – C – E – C  
c) E – C – C – E – E 
d) C – C – C – E – E 
e) C – C – E – E – C 
 
QUESTÃO 7 
 
“Mal li o jornal, fiquei sabendo que um homem 
morrera de fome”. 
Assinale a alternativa em que a palavra ou 
expressão NÃO contém o mesmo valor 
semântico da palavra que está sublinhada no 
período acima e, portanto, não pode substituí-
la: 
a) desde que  
b) logo que  
c) quando 
d) caso  
e) assim que 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o termo entre 
parênteses não completa corretamente a lacuna 
por não atender à regência do verbo da frase: 
a) A cena __________ assistimos era 
estarrecedora.(A QUE) 
b) Preferia catar lixo __________ morrer de 
fome. (DO QUE) 
c) Informaram _____ autoridades ________ um 
homem morrera de fome. (AS / DE QUE) 
d) Lembre-se _______ há pessoas famintas no 
mundo. (DE QUE) 
e) Há programas sociais com ________ não 
simpatizo. (OS QUAIS) 
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QUESTÃO 9 
 
“E aí dançaram tanta dança  
  Que a vizinhança toda despertou 
  E foi tanta felicidade 
  que a cidade toda se iluminou”. 

                              (Chico Buarque e Vinícius de Morais) 
Marque o item que contém o nome da figura de 
linguagem presente na estrofe acima: 
a) prosopopeia 
b) metáfora 
c) pleonasmo 
d) metonímia 
e) perífrase 
 
QUESTÃO 10 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
formadas pelo mesmo processo de formação de 
palavras. Marque-a: 
a) passantes – marginal – especialista – 
pobremente 
b) fidalgo – finalmente – passantes – televisão  
c) radiopatrulha – remover – finalmente – 
anormal 
d) anormal – fidalgo – pobremente – marginal  
e) televisão – remover – anormal – especialista 
 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
O setor responsável pelas compras da 
ASCONPREV fez um levantamento sobre o preço 
de papel para a impressão das provas do 
concurso de DORMENTES, e observou-se que: o 
preço do papel teve um aumento de 25%, em 
seguida diminuindo 25%, aumentando 
novamente em 25% e novamente diminuindo 
em 25%. Assim, podemos afirmar que o preço 
atual do papel, em comparação com o preço de 
antes do primeiro aumento:  
a) decresceu mais de 12%.  
b) decresceu menos de 12%.  
c) cresceu de 12%.  
d) não variou.  
e) cresceu de 13%. 

QUESTÃO 12 
 
No final do ano de 2011 os funcionários da 
ASCONPREV resolveram fazer uma 
confraternização, para comemorar o excelente 
ano. A despesa da confraternização seria de R$ 
3.600,00. Como 6 funcionários não puderam ir à 
comemoração, a parte da contribuição para a 
festa de cada um aumentou um R$ 20,00. 
Quantos funcionários têm a ASCONPREV?  
a) 32 
b) 33 
c) 34 
d) 35 
e) 36 
 
QUESTÃO 13 
 
Um funcionário da prefeitura de Dormentes 
depositou R$ 2.000,00 em uma poupança. Dois 
meses depois, depositou mais R$ 2.500,00 na 
mesma poupança e, dois meses depois do 
último depósito, realizou uma retirada de R$ 
1.300,00. Qual será o saldo da poupança ao fim 
do quinto mês, considerando que a taxa de 
juros compostos é de 15% a.m.? Adote: 

( )5
1,15 2,01≈  e  ( )3

1,15 1,52≈  

 
a) R$ 6.324,00 
b) R$ 6.325,00 
c) R$ 6.326,00 
d) R$ 6.327,00 
e) R$ 6.328,00 
 
QUESTÃO 14 
 
Na comissão de concursos da ASCONPREV 
trabalham 4 homens e 6 mulheres e dois deles 
serão sorteados para fazer uma viagem à 
Argentina. Com base nessas informações, tem-
se: 
I - A probabilidade de que as duas pessoas 

sorteadas sejam mulheres é de 
1

3
. 

II - A Probabilidade de que as duas pessoas 

sorteadas sejam homens é de 
1

15
. 
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III - A Probabilidade de que as duas pessoas 

sorteadas seja do mesmo sexo é de 
7

15
. 

IV - A Probabilidade de que pelo menos uma 

pessoa sorteada seja do sexo feminino é de 
13

15
. 

 
De acordo com as Proposições, é possível que: 
 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas IV está falsa. 
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Apenas II está falsa. 
 
QUESTÃO 15 
 
Em certo tipo de jogo, o prêmio pago ao 
acertador é 18 vezes o valor de sua aposta. A 
senhora Silva resolveu manter o seguinte 
esquema de jogo: aposta R$ 1,00 na 1ª tentativa 
e, nas seguintes, aposta sempre o dobro do 
valor anterior. Na 11ª tentativa ela acerta. Pode-
se afirmar que: 
a) A senhora Silva teve um prejuízo de R$ 
1.024,00.   
b) A senhora Silva nesta tentativa apostou R$ 
1.023,00. 
c) A senhora Silva na 8ª tentativa pagou R$ 
126,00. 
d) A senhora Silva recebeu R$ 18.432,00. 
e) A Senhora Silva nesta tentativa apostou R$ 
1.000,00. 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
Gerar energia para desenvolver a economia sem 
comprometer o meio ambiente é um dos 
grandes desafios do mundo para o século XXI.  
Segundo especialistas, a economia com base 
nos combustíveis fósseis ainda tem vida longa. 
Acredita-se que se for mantido o atual nível de 
consumo, as reservas mundiais conhecidas são 
suficientes para abastecer o planeta por, pelo 
menos, mais meio século e a descoberta de 

novas jazidas pode melhorar essa perspectiva. 
Com isso, o fim da era do “ouro negro” pode ser 
afastado para um horizonte ainda mais distante. 
Entretanto, há um lado cruel dos combustíveis 
fósseis que é a agressão e os riscos ao meio 
ambiente acarretados por sua exploração e seu 
uso. Exemplo disso foi... 

“A energia limpa é uma utopia?”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 

página 142. 

 
Assinale a alternativa que contém uma 
informação incorreta e por isso não pode ser 
utilizada para complementar o texto acima. 
a) o acidente na plataforma Deepwater Horizon, 
operada pela British Petroleum, em 2010, que 
matou 11 pessoas e feriu outras 17. 
b) o vazamento que ocorreu em um poço no 
mar operado pela empresa norte-americana 
Chevron, na bacia de Campos (RJ), em 
novembro de 2011, que, segundo estimativas 
jogou ao mar 2,4 mil barris de petróleo. 
c) o vazamento que ocorreu num poço da bacia 
de Santos, explorado pela Petrobras, em janeiro 
de 2012. 
d) o acidente que ocorreu em março de 2011 no 
Japão, considerado o desastre natural mais 
prejudicial de todos os tempos 
e) o acidente do Golfo do México que ocorreu 
em 2010, cujo óleo lançado nas águas do Golfo 
formou uma mancha que atingiu 1,8 mil 
quilômetros da costa dos Estados Unidos. 
 
QUESTÃO 17 
 

Se você somar energia, matérias-primas, 
alimentos, parques industriais e populações 
crescentes para trabalhar e consumir, terá um 
horizonte promissor para a expansão da 
economia. Essa é uma soma de parâmetros que 
está na origem da palavra BRIC (sigla que é um 
acrônimo com as primeiras letras de Brasil, 
Rússia, Índia e China). Ela foi criada em 2001 
pelo economista Jim O’Neill que, ao estudar o 
crescimento das economias emergentes no 
mundo, concluiu que essas se destacavam e 
projetou sua ascensão como protagonistas da 
nova economia globalizada.  
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“Brics: a força dos emergentes”, Revista Guia do 
Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012, 

página 112; Jornal do Commercio, dia 29 de março de 
2012. 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação incorreta sobre o tema acima 
abordado.  
a) Em abril de 2011, no terceiro encontro de 
chefes de estado, na China, o Bric convidou a 
África do Sul, e esse país passou a integrá-lo, 
alterando-se, então, a sigla para Brics. 
b) Na China e na Índia o crescimento econômico 
é acelerado nos últimos anos e milhões de 
pessoas antes excluídas do mercado de 
consumo de bens industrializados passaram a 
obter emprego e adquirir bens e serviços. 
c) A Rússia possui os melhores indicadores de 
desenvolvimento humano entre os países 
emergentes referidos no texto. 
d) A presidente Dilma Rousseff participou, em 
março de 2012,na Índia, da quarta reunião de 
cúpula do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. 
e) Foi acrescido ao BRIC os Tigres Asiáticos 
(Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coréia do Sul), 
por serem esses um grupo de países 
emergentes.  
 

QUESTÃO 18 
 
O Brasil faz parte de um grupo relativamente 
pequeno de países que melhoraram seu Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2011. 
Com pouca evolução, ainda se encontra muito 
longe do grupo de 47 países com o indicador 
muito alto.  
“O Brasil avança devagar no ranking mundial do IDH”, 
Revista Guia do Estudante, Atualidades, Editora Abril, 1º 
semestre 2012, página122, por Paulo Montoia. 

 
Em 2010 o IDH do Brasil foi de 0, 715 e o de 
2011 foi de: 
a) 0, 943 
b) 0, 718 
c) 0, 929 
d) 0, 814 
e) 0, 823 
 

QUESTÃO 19 
 
Considere as afirmações abaixo 
I- Depois de passar pelo Senado, o Código 
Florestal Brasileiro, lei que define as regras para 
explorar a terra e preservar o meio ambiente, 
foi aprovado pelo plenário da Câmara dos 
Deputados. 
II- Em novembro de 2011, a presidente Dilma 
Rousseff aprovou duas novas leis que poderão 
ser usadas para passar a limpo a ditadura 
militar: a Lei de Acesso às Informações e a lei 
que institui a formação da Comissão da 
Verdade. 
III-A crise econômica mundial foi iniciada em 
setembro de 2008, com o estouro da bolha 
imobiliária na Grécia. 
agricultura.ruralbr.com.br Revista Guia do Estudante, 
Atualidades, Editora Abril, 1º semestre 2012. 

Está (Estão) correta (corretas): 
a) apenas a afirmativa I 
b) apenas a afirmativa III 
c) as afirmativas I e II 
d) as afirmativas I e III 
e) as afirmativas II e III 
 
QUESTÃO 20 
 
No ano de 1999, na cidade de Sarajevo, a 
população mundial chegava ao número de 6 
bilhões de habitantes. De acordo com cálculos 
da ONU a marca dos 7 bilhões de pessoas seria 
atingida entre abril de 2011 e abril de 2012. 
De acordo com seus conhecimentos sobre 
natalidade, pirâmide etária e fases de transição 
demográfica, assinale a alternativa incorreta. 
a) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
alargando, o que indica aumento do número de 
jovens. Esse dado é evidenciado pelo 
crescimento da taxa de fecundidade feminina. 
b) Em alguns países europeus enfrenta-se, 
atualmente, um envelhecimento populacional, o 
que diminui o número de pessoas no mercado 
de trabalho. Para enfrentar esse problema, 
existem campanhas de estímulo à natalidade. 
c) Nos países subdesenvolvidos da África 
existem altas taxas de natalidade e de 
mortalidade. 
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d) Na Índia a média de filhos por mulher vem 
regredindo, entretanto, suas taxas de natalidade 
ainda são muito altas, o que pode levar os 
indianos a se tornarem mais numerosos que os 
chineses nessa década ou na próxima. 
e) No Brasil a base da pirâmide etária está se 
estreitando, devido à diminuição da taxa de 
natalidade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, (...)” (Art.5º, caput, da CRFB) 
 
Considerando o teor do caput do art. 5º acima 
reproduzido, podemos dizer que nele se 
encontra consagrado o Princípio da: 
a) Publicidade; 
b) Razoabilidade; 
c) Proporcionalidade; 
d) Isonomia; 
e) Presunção de Inocência; 
 
QUESTÃO 22 
 
“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias 
Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros. 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º - A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 
em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros. 

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de 
ordem. 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais.” 
 
O art.60 da Constituição Federal traz uma série 
de limitações em seu bojo, tais limitações são 
destinadas ao ______________, que não podem 
apresentar emenda a Constituição tendente a 
abolir ________________. Importante 
mencionar que o processo de emenda 
constitucional tem procedimento diferenciado, 
considerando a Constituição 
ser______________.  
 
Complete respectivamente as lacunas: 
a) Poder constituinte originário; as Cláusulas 
Pétreas; semi-rígida; 
b) Poder constituinte originário; as Cláusulas 
Penais; rígida; 
c) Poder constituinte reformador; as Cláusulas 
Pétreas; flexível; 
d) Poder constituinte reformador; as Cláusulas 
Constitucionais; rígida; 
e) Poder constituinte reformador; as Cláusulas 
Pétreas; rígida; 
 
QUESTÃO 23 
 
Dentre as atribuições constitucionais abaixo, 
quais destas não pertence ao Município: 
a) Instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos; 
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
c) Manter, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;  



 
Prefeitura Municipal de Dormentes/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
TCI – TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 7 de 10 
 

d) Promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
e) Criar, organizar e suprimir distritos, 
observada a legislação estadual; 
 
QUESTÃO 24 
 
Considere as assertivas abaixo, na dicção do 
art.37 da CRFB: 
I – Somente a administração pública direta da 
União tem a obrigação de obedecer aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
II - A investidura em cargo ou emprego público e 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos; 
III - O direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei específica; 
IV - Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 
 
a) Todas as assertivas são verdadeiras; 
b) Todas as assertivas são falsas; 
c) Somente a assertiva I é verdadeira; 
d) As assertivas II e III são verdadeiras; 
e) As assertivas III e IV são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 25 
 
São Princípios impositivos ao Poder de Tributar 
do Estado: 
a) Legalidade Tributária; Proporcionalidade; 
Irretroatividade; Anterioridade e do Confisco; 
b) Legalidade Tributária; Igualdade; 
Irretroatividade; Anterioridade e Vedação ao 
Confisco; 
c) Legalidade Tributária; Livre Tributação ; 
Irretroatividade; Anterioridade e do Confisco; 
d) Parafiscalidade; Legalidade Mitigada;  
Igualdade ; Irretroatividade; Anterioridade; 
e) Parafiscalidade; Capacidade Contributiva; 
Irretroatividade; Anterioridade e vedação ao 
Confisco; 

QUESTÃO 26 
 
A Constituição prevê três leis orçamentárias, 
todas de iniciativa privativa do Poder Executivo, 
que direcionam as ações a serem 
implementadas pelo governo e a forma como 
serão realizados os gastos públicos. As referidas 
leis são: 
 
a) Lei de Diretrizes de Base; Plano Plurianual e 
Lei Orçamentária Anual; 
b) Precatórios; Lei Orçamentária Anual; Lei de 
Diretrizes de Base; 
c) Plano Plurianual; Lei Diretrizes 
Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; 
d) Plano Municipal da Saúde; Plano Municipal 
de Educação; Lei Orçamentária Anual; 
e) Precatórios; Despesas de Capital e Plano 
Plurianual; 
 
QUESTÃO 27 
 
“A degradação ambiental resultante da 
evolução industrial e tecnológica aliada à maior 
conscientização do ser humano em relação à 
natureza e à qualidade do ambiente em que 
vive, fizeram com que a proteção ao meio 
ambiente passasse a ser consagrado nos 
tratados e convenções internacionais e, 
posteriormente, nas constituições do segundo 
pós-guerra como um direito fundamental de 3ª 
dimensão.”(Constituição Federal para 
Concursos, CUNHA JUNIOR, Dirley e Ed. Jus 
Podivm, 2ª Edição, pág.874). 
Nossa Constituição consagrou o direito de meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
assegurando a efetividade desse direito de 
diversas formas, abaixo elencadas, exceto: 
a) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade; 
b) Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 
da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade; 
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c) Preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
d) As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas ou a obrigação de reparar os 
danos causados, ficando a cargo do infrator a 
escolha por qual será a sua punição; 
e) As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas; 
 
QUESTÃO 28 
 
“(...) 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.”  
O exceto acima identifica qual modalidade 
licitatória: 
a) Convite; 
b) Tomada de Preços; 
c) Pregão; 
d) Leilão; 
e) Concorrência; 
 
QUESTÃO 29 
 
Analise as proposições abaixo: 
I – Pode ser utilizada a modalidade do Convite 
para obras e serviços de engenharia, 
independente do valor para a contratação; 
II - Nos casos em que couber convite, a 
Administração poderá utilizar a tomada de 
preços e, em qualquer caso, a concorrência; 
III – É dispensável a licitação nos casos de guerra 
ou grave perturbação da ordem; 
IV – A inexigibilidade de licitação está vinculada 
ao fato de ser inviável a competição; 
a) Todas estão corretas; 
b) Todas estão erradas; 

c) Apenas a I está errada; 
d) Apenas a II está errada; 
e) Apenas a I e II estão erradas; 
 
QUESTÃO 30 
 
Em relação aos contratos administrativos 
podemos afirmar que: 
a) Os contratos devem conter cláusulas gerais 
sobre alguns aspectos da execução do serviço, 
apenas definindo os direitos, obrigações e 
responsabilidades do particular que está sendo 
contratado, em conformidade com os termos da 
licitação e da proposta a que se vinculam; 
b) Nos contratos celebrados pela Administração 
Pública com pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, o 
foro competente para dirimir controvérsia será 
o do contratado, não sendo necessária que a 
declaração da escolha seja em cláusula própria; 
c) É possível o contrato com prazo de vigência 
indeterminado; 
d) É facultativo que a minuta do futuro contrato 
integre o edital ou ato convocatório da licitação; 
e) Os contratos administrativos previstos na Lei 
nº 8.666/93 regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 
 
QUESTÃO 31 
 
Sobre Poder de Polícia é correto afirmar: 
a) É o poder outorgado as autoridades de 
Segurança do nosso Estado Democrático de 
direito, sendo possuidores de tal prerrogativa a 
Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. 
b) É o poder que permite punir e apenar a 
prática de infrações funcionais dos servidores e 
de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos 
órgãos e serviços da Administração. 
c) É a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do 
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mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
d) É o poder conferido ao administrador a fim 
de distribuir e escalonar as funções dos seus 
órgãos, rever e ordenar a atuação de seus 
agentes, estabelecendo relação de hierarquia e 
subordinação. 
e) É o poder que estabelece um único 
comportamento possível a ser tomado pelo 
administrador diante de casos concretos, sem 
nenhuma liberdade, para um juízo de 
conveniência ou oportunidade. 
 
QUESTÃO 32 
 
São atributos do Ato Administrativo, exceto: 
a) Motivação; 
b) Presunção de veracidade; 
c) Autoexecutoriedade; 
d) Imperatividade; 
e) Tipicidade; 
 
QUESTÃO 33 
 
Analise as proposições a seguir e julgue: 
I – Atos discricionários são aqueles em que a lei 
prevê mais de um comportamento possível a ser 
adotado pelo administrador em um caso 
concreto. Portanto, há margem de liberdade 
para que ele possa atuar com base em um juízo 
de conveniência e oportunidade, porém, 
sempre dentro dos limites da lei; 
II – Atos vinculados ou regrados são aqueles em 
que a Administração age nos estritos limites da 
lei, sem uma liberdade para juízos de 
conveniência e oportunidade; 
III – Os atos administrativos em geral não 
exigem Forma, nem Motivação; 
IV – O Sujeito Competente para a prática de ato 
administrativo é necessariamente um agente 
público, tendo este conceito amplo, ou seja, 
qualquer pessoa que exerça de forma 
temporária ou permanente, com ou sem 
remuneração, uma função pública, devendo 

estar, de alguma forma, ligado à Administração 
Pública; 
a) Todos os itens são verdadeiros; 
b) Todos os itens são falsos; 
c) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros; 
d) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros; 
e) Apenas os itens I e II são verdadeiros; 
 
QUESTÃO 34 
 
Sobre as Pessoas Jurídicas da Administração 
Indireta, qual se amolda ao conceito a seguir: 
“São criadas através de Lei própria, pessoas 
jurídicas de direito público que desenvolvem 
atividades administrativas típicas de Estado e 
gozam de liberdade administrativa nos limites 
da lei que as criou. Não são subordinadas a 
órgão nenhum do Estado, mas apenas 
controladas, tendo direitos e obrigações 
distintos do Estado.” 
a) Fundação; 
b) Sociedade de Economia Mista; 
c) Empresa Pública; 
d) Paraestatais; 
e) Autarquia; 
 
QUESTÃO 35 
 
Sobre Órgãos Públicos, não podemos afirmar: 
a) Não tem personalidade jurídica própria; 
b) Não tem vontade própria; 
c) Não podem ser sujeitos de direitos e 
obrigações; 
d) São estruturas autônomas, equiparadas aos 
entes da administração indireta; 
e) São meros instrumentos de ação. 
 
QUESTÃO 36 
 
A LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal é uma Lei: 
a) De caráter apenas formal 
b) Ordinária da União 
c) Complementar de caráter nacional 
d) Complementar de caráter federal 
e) Que se aplica apenas à União. 
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QUESTÃO 37 
 
De acordo com a Lei 4.320/64, pertencem 
necessariamente ao exercício financeiro as 
despesas nele: 
a) Previstas 
b) Liquidadas 
c) Liquidadas e pagas 
d) Empenhadas 
e) Empenhadas e não-liquidadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 
 
Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
1.Despesas Correntes (  ) Pagamento de salários 

2. Despesas de Capital (  ) Receitas tributárias e industriais 

3. Receitas Correntes (  ) Investimentos e inversões financeiras  

4. Receitas de Capital (  ) Constituição de dívidas e alienação de 
bens 

a) 1 – 2 – 3 – 4  
b) 1 – 4 – 3 – 2  
c) 2 – 3 – 4 – 1 
d) 3 – 2 – 1 – 4 
e) 1 – 3 – 2 – 4 
 
QUESTÃO 39 
 
Os Créditos Adicionais, de acordo com a Lei 
4.320/64, podem ser classificados em: 
a) Ordinários, por estimativa e globais 
b) Originários, derivados e extraordinários 
c) Iniciais, complementares e extraordinários 
d) Suplementares, especiais e extraordinários 
e) Superavitários, deficitários e especiais. 
 

 
QUESTÃO 40 
 
De acordo com os dados abaixo, assinale a opção que indica o montante de pagamentos feitos pela 
entidade: 
 

 
 

      a) 50,00 
      b) 190,00 
      c) 200,00 
      d) 240,00 
      e) 290,00 

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Transferências recebidas    200,00 Despesas Corrente    80,00 

Despesas de Capital  120,00 
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRI A
Outras Transferências      30,00 Restos a Pagar - Pagos    40,00 
Restos a Pagar - Inscritos      50,00 
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      20,00 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE    60,00 
TOTAL    300,00 TOTAL  300,00 

BALANÇO FINANCEIRO
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