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ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 15 

INFORMATICA 16 a 25 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 26 a 40 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Hora do Planeta: uma oportunidade para o 

debate 
 

 No dia 31 de março de 2012 ocorreu a sexta 
edição da “Hora do Planeta”. O evento, criado pela 
ONG ambientalista WWF, foi realizado pela primeira 
vez em 2007 na Austrália e acontece anualmente no 
último sábado do mês de março. Durante 60 minutos, 
entre as 20h30 e as 21h30, no horário local de cada 
país, cidadãos de todo o mundo são convidados a 
apagar as luzes como forma de refletir sobre o 
aquecimento global. Mas qual a relação entre o apagar 
das luzes e o efeito estufa? 
 No Brasil, há certa dificuldade em se entender 
essa relação devido às peculiaridades da nossa matriz 
energética, que é muito diferente quando comparada à 
média mundial. Enquanto aqui aproximadamente 
54,1% da energia utilizada provêm da queima de 
combustíveis fósseis; no mundo, a participação desse 
tipo de energia na matriz chega a 80,3%. Esses 
percentuais não se referem apenas à energia utilizada 
para iluminação e nem mesmo apenas à energia 
elétrica, mas incluem, por exemplo, a energia utilizada 
nos transportes. Como no Brasil a maior parte da 
energia elétrica distribuída é proveniente de usinas 
hidrelétricas, há uma tendência a se ignorar a relação 
entre iluminação artificial e aquecimento global. Em 
termos globais, dada a matriz energética mundial, é 
certo que quanto menos luzes estiverem acesas, 
menos carbono será emitido à atmosfera. 
 É lógico que uma hora por ano com luzes 
apagadas não resolverá o problema e nem tampouco 
irá contribuir em termos percentuais de maneira 
significativa para a desaceleração do efeito estufa. Mas 
não é esse o objetivo da Hora do Planeta. O principal 
objetivo é fazer com que, por meio de uma ação 
coordenada mundialmente, pessoas parem o que 
estão fazendo, saiam da sua rotina e pensem no que 
pode ser feito para o combate deste que é um dos 
maiores problemas que a humanidade enfrentará, ou 
melhor, está enfrentando. 
 Assim, a crítica quanto à ineficácia da Hora do 
Planeta sob o aspecto da insignificância da redução de 
emissões durante estes 60 minutos não procede, pois 
não é essa a intenção do movimento. Há outras 
críticas pertinentes que, no meu ponto de vista, não 
desqualificam a realização do evento. Faço questão de 
divulgar e participar, pois acho que qualquer ação 
ambiental, por mínima que seja, ainda que insuficiente, 
traz algum tipo de resultado positivo, mesmo que seja 
apenas o despertar em algumas pessoas da reflexão 
sobre a validade ou não daquela ação. Se a conclusão 
for pela sua inadequação, ao menos ficará o 
questionamento sobre o que pode ser feito de maneira 
mais adequada. 
 Acho que deveríamos aproveitar a crescente 
popularização da Hora do Planeta ao longo dos anos 
para ampliar o seu escopo. Nada impede que em cada 
localidade o evento seja adaptado às peculiaridades 
locais. Por exemplo, no Brasil seria interessante que 
se incluísse, além do apagar das luzes e do 
desligamento de eletrodomésticos, a não utilização de 
veículos automotores, pois aqui eles contribuem mais 
com o efeito estufa do que as luzes. Há localidades 
brasileiras onde a produção de energia elétrica é feita 
predominantemente por meio da queima de 
combustíveis fósseis, mas isso representa um 
percentual pequeno na realidade do país. Sabemos 
também que a energia hidrelétrica não é totalmente 
limpa e que as usinas que geram esse tipo de energia 

também emitem um pouco de gases do efeito estufa, 
como metano, por exemplo.  
 Uma importante lição da Hora do Planeta é que 
não precisamos de toda a energia que estamos 
consumindo. Nesses sessenta minutos em que 
ficamos privados de alguns confortos do mundo 
moderno, percebemos que não foi tão difícil ficar sem 
alguns deles. Até porque há pouco tempo atrás não os 
tínhamos. Podemos utilizá-los com menor intensidade, 
ou ainda dispensá-los, sem que isso nos impeça de 
viver dignamente. E isso leva a uma reflexão mais 
profunda. Não são apenas as luzes que precisam ser 
apagadas. Nosso consumo desenfreado é que precisa 
urgentemente ser apagado. Nossos padrões atuais são 
incompatíveis com aquilo que a natureza pode nos 
oferecer sem se desequilibrar. Não adianta produzir 
produtos “ecoeficientes” e comprar coisas 
“ambientalmente corretas” se essas condutas forem 
utilizadas para acalmar nossas consciências e 
promover ainda mais consumo. 
 A crescente demanda por energia e o 
consequente aumento de emissões de gases do efeito 
estufa são causados pela lógica capitalista que leva as 
pessoas a comprar cada vez mais. Se nossos padrões 
de consumo não mudarem, produzir equipamentos 
que consomem menos energia, assim como apagar as 
luzes não serão nada mais do que “enxugar gelo”. 
 
NETO, Joaquim Maia.Texto adaptado. 
Disponível em: 
http://www.opiniaosustentavel.com.br/2012/04/hora-do-
planeta-uma-oportunidade-para-o.html 

 

Questão 01  
 
De acordo com o 1° parágrafo do texto, a “Hora do 
Planeta” é um evento: 

 
(A) Que ocorre pela 6ª vez em todo o mundo, com o 

objetivo de combater o consumismo desenfreado. 
 
(B) Que acontece duas vezes por ano, tendo sua 

primeira edição na Austrália. 
 
(C) Que acontece anualmente, no último sábado do mês 

de março, com o objetivo de refletir sobre o 
aquecimento global. Durante 60 minutos, entre as 
20h30 e as 21h30, no horário local de cada país, 
cidadãos de todo o mundo são convidados a apagar 
as luzes. 

 
(D) Que ocorre durante 1 hora em todos os países, ao 

mesmo tempo, com o intuito de preservar o meio 
ambiente. Durante este período, os cidadãos do 
mundo todo se unem para pensar na globalização. 

 
(E) Que promove, em 1 hora, a reflexão sobre problemas 

ambientais. Neste ano, o evento será sediado na 
Austrália. 

 

Questão 02  
 
Por que, segundo o texto, no Brasil, há a tendência de 
se ignorar a relação entre iluminação artificial e 
aquecimento global? 

 
(A) Porque nossa matriz energética é equivalente à 

média mundial. 
 
(B) Porque 80,3% da energia utilizada aqui provêm da 

queima de combustíveis fósseis.  
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(C) Porque a maior parte da energia elétrica mundial vem 
de usinas hidrelétricas. 

 
(D) Porque os percentuais apontam que a matriz 

energética mundial tende a se igualar ao Brasil. 
 
(E) Porque no Brasil grande parte da energia elétrica 

distribuída é proveniente de usinas hidrelétricas. 
 

Questão 03  
 
O autor do texto acredita que: 

 
(A) Com a contribuição da Hora do Planeta, se as luzes 

estiverem acesas, menos carbono será emitido à 
atmosfera. 

 
(B) É certo que esse movimento de apagar as luzes 

durante 1 hora, uma vez ao ano, não resolverá o 
problema e muito menos irá significar, em termos 
percentuais, uma minimização do efeito estufa. 

 
(C) O principal objetivo da Hora do Planeta é economizar 

energia elétrica mundial, por meio de uma ação 
consciente e reflexiva. 

 
(D) O objetivo primeiro da Hora do Planeta é fazer com 

que as pessoas pensem na sua rotina diária e reflita 
a respeito dos problemas da humanidade: fome, 
desigualdade social, preconceito. 

 
(E) O principal objetivo da Hora do Planeta é fazer com 

que 60 minutos salvem o mundo do aquecimento 
global. 

 

Questão 04  
 
São informações presentes no texto, EXCETO:  

 
(A) No 4° parágrafo, o autor apresenta seu 

posicionamento sobre a ação ambiental Hora do 
Planeta. Para ele, é válido divulgar uma ação como 
essa, mesmo tida pela crítica como insuficiente.  

 
(B) No 4° parágrafo, o autor afirma que o simples fato de 

promover a reflexão das pessoas já é algo positivo. 
 
(C) No 5° parágrafo, o autor reflete sobre a possibilidade 

de ampliar o evento Hora do Planeta, de acordo com 
cada localidade. Ele cita o exemplo do Brasil, neste 
caso, a não utilização de veículos automotores seria 
mais pertinente para nossa realidade. 

 
(D) No 6° parágrafo, o autor expõe uma lição do evento 

Hora do Planeta: estamos consumindo energia 
demasiadamente, mas é impossível se privar de 
confortos do mundo moderno. 

 
(E) No 5° parágrafo, o autor argumenta que não é a luz 

que precisa ser apagada, mas o consumismo 
exacerbado. 

 

Questão 05  
 
No último parágrafo do texto, o autor utiliza a 
expressão “enxugar gelo”. Diante do contexto, isso 
significa: 

 
(A) Realizar ações que não alcancem plenamente o 

objetivo pretendido. 
(B) Insistir em um assunto já resolvido. 

(C) Permitir que o assunto seja abordado em diversas 
perspectivas. 

(D) Enfrentar o problema antes que algo ou alguém o 
piore. 

(E) Encontrar uma solução viável para o problema. 
 

Questão 06  
 
Na frase, “Podemos utilizá-los com menor intensidade, 
ou ainda dispensá-los, sem que isso nos impeça de 
viver dignamente” (6° parágrafo), os pronomes 
pessoais destacados recuperam: 

 
(A) Sessenta minutos. 
(B) Alguns confortos do mundo moderno. 
(C) Nossos padrões atuais. 
(D) Consumos desenfreados. 
(E) Produtos ecoeficientes. 
 

Questão 07  
 
Releia: “Se a conclusão for pela sua inadequação, ao 
menos ficará o questionamento sobre o que pode ser 
feito de maneira mais adequada” (4° parágrafo). A 
palavra sublinhada exerce a função de: 

 
(A) Pronome pessoal reflexivo. 
(B) Pronome interrogativo. 
(C) Pronome indefinido. 
(D) Conjunção subordinativa. 
(E) Índice de indeterminação do sujeito. 
 

Questão 08  
 
A palavra “escopo”, no 5° parágrafo, NÃO é o mesmo 
que: 
 

(A) Desígnio. 
(B) Finalidade. 
(C) Objetivo. 
(D) Propósito. 
(E) Espécie. 
 

Questão 09  
 
Em “No Brasil, há certa dificuldade em se entender 
essa relação devido às peculiaridades da nossa matriz 
energética” (2° parágrafo), o sujeito da oração é: 

 
(A) A oração não tem sujeito. 
(B) Brasil. 
(C) Essa relação. 
(D) Peculiaridades. 
(E) Nossa matriz energética. 
 

Questão 10  
 
O substantivo “emissões” (4° parágrafo) é grafado 
com “SS” e formado a partir do verbo “emitir”. O 
mesmo processo NÃO ocorre com o verbo: 

 
(A) Demitir. 
(B) Expandir. 
(C) Admitir. 
(D) Permitir. 
(E) Oprimir. 
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Questão 11  
 
Na frase, “O evento, criado pela ONG ambientalista 
WWF, foi realizado pela primeira vez em 2007” (1° 
parágrafo), as vírgulas servem para: 

(A) Separar o sujeito do predicado. 
(B) Isolar adjunto adverbial antecipado. 
(C) Isolar o vocativo. 
(D) Isolar o aposto. 
(E) Separar marcadores de tempo. 
 

Questão 12  
 
Em “Esses percentuais não se referem apenas à 
energia utilizada para iluminação” (2° parágrafo), o 
emprego do acento grave revela um caso de: 

 
(A) Regência verbal. 
(B) Regência nominal. 
(C) Concordância verbal. 
(D) Concordância nominal. 
(E) Locução prepositiva. 
 

Questão 13  
 
Relacione os verbos destacados em cada frase aos 
tempos e modos correspondentes: 
 
I. “(...) uma hora por ano com luzes apagadas não 

resolverá o problema” (3° parágrafo). 
 
II. “Faço questão de divulgar e participar” (4° 

parágrafo). 
 
III. “(...) no Brasil seria interessante que se 

incluísse, além do apagar das luzes e do 
desligamento de eletrodomésticos” (5° 
parágrafo). 

 
IV. “(...) até porque há pouco tempo atrás não os 

tínhamos” (6° parágrafo). 
 
V. “(...) se essas condutas forem utilizadas para 

acalmar nossas consciências” (6° parágrafo). 
 
1. Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
2. Presente do Indicativo.  
3. Futuro do Presente do Indicativo. 
4. Futuro do Subjuntivo. 
5. Futuro do Pretérito do Indicativo. 
 
Associe a primeira coluna com a segunda e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) I-3; II-2; III-1; IV-5; V-4.  
(B) I-2; II-3; III-5; IV-1; V-4. 
(C) I-3; II-2; III-5; IV-1; V-4. 
(D) I-2; II-3; III-4; IV-5; V-1. 
(E)  I-1; II-2; III-4; IV-5; V-3. 
 

Questão 14  
 
A oração em destaque “Informamos que os alunos 
sairão pelas portas do fundo” é: 

 
(A) Subordinada adverbial causal. 
(B) Subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Subordinada substantiva objetiva direta. 
(D) Subordinada substantiva objetiva indireta. 
(E) Subordinada substantiva subjetiva. 
 
 

Questão 15  
 
A(s) vírgula(s) foi(foram) empregada(s) 
CORRETAMENTE na alternativa: 

(A) O ícone da cultura pop e revolucionário para a 
confeitaria é, para alguns, um ganha-pão e, para 
outros, uma terapia gastronômica. 

 
(B) Para Adriana Silva, estilista da marca, a criança é um 

público consumidor independente. 
 
(C) É nesta época do ano, entre janeiro e fevereiro, que 

se verifica o pico na procura de imóveis na cidade. 
 
(D) Em 2010, os números paranaenses, segundo o 

Ipardes e o IBGE, foram maiores que a média 
nacional. 

 
(E) O Paraná tem, um cenário bastante peculiar, como 

explica Eduardo Moreira Garcia, vice-presidente do 
Conselho Regional de Economia (Corecon/PR). 

 

INFORMATICA 

 

Questão 16  
 
Considerando o MS-WORD 2007, assinale a alternativa 
que apresenta a descrição correta para a 
funcionalidade da combinação de teclas (tecla de 
atalho) Ctrl + Z: 

 
(A) Permite REFAZER a última ação 
(B) Permite DESFAZER a última ação  
(C) Permite REPETIR a última ação  
(D) Permite DUPLICAR a última ação  
(E) Permite RECORTAR a última ação 
 

Questão 17  
 
O software aplicativo de Planilha Eletrônica MS-EXCEL 
permite a realização de diversos tipos de cálculos. 
Considerando a aplicação da fórmula =(2*2+1)^2, 
assinale a alternativa que apresenta o valor numérico 
CORRETO que será gerado como resultado: 
 

(A) 2,5 
(B) 5 
(C) 20 
(D) 25 
(E) 0 
 

Questão 18  
 
Considerando o MS-WORD 2007, em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta o MENU 
que disponibiliza algumas das opções de manipulação 
de FONTE, conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

(A) Formatar 
(B) Inserir 
(C) Layout da Página 
(D) Exibição 
(E) Início 
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Questão 19  
 
Considere o texto a seguir: Quanto à navegação na 
Internet, ao enviar um e-mail, podemos ANEXAR um 
arquivo à mensagem. Essa “operação” de ENVIAR um 
arquivo para internet é classificada como 
_______________. 
Assinale a alternativa que apresenta a palavra correta 
que preenche a lacuna do texto apresentado. 
 

(A) Update 
(B) Download 
(C) Upload 
(D) Chat 
(E) Downgrade 
 

Questão 20  
 
A internet oferece uma ampla variedade de recursos e 
tecnologias, que se atualizam constantemente. 
Assinale a alternativa que associa corretamente os 
números do primeiro bloco de palavras às letras do 
segundo bloco, acerca dos termos utilizados na 
internet. 
 
1. Bate Papo  
2. Cópia de Segurança 
3. Correio Eletrônico 
4. Página Inicial 
 
A. Backup   
B. Chat 
C. E-Mail 
D. Home page 
 

(A) 1B, 2A, 3C e 4D. 
(B) 1A, 2B, 3C e 4D. 
(C) 1B, 2A, 3D e 4C. 
(D) 1D, 2A, 3C e 4B. 
(E) 1B, 2C, 3A e 4D. 
 

Questão 21  
 
Os Softwares Aplicativos são destinados á execução 
de tarefas específicas. O Software Aplicativo com a 
funcionalidade de acessar á Internet (navegar) também 
é conhecido como: 
 

(A) Lower 
(B) Upper 
(C) Firewall 
(D) Browser 
(E) Power 
 

Questão 22  
 
Em relação ao MS-EXCEL 2007, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. A fórmula =3+2*2 tem como resultado o valor 

numérico 7. 
 
II. As células são identificadas por colunas (letras) e 

linhas (números). 
 

III. O botão  corresponde à AUTOSSOMA. 
 

IV. O botão  corresponde à cor do 
PREENCHIMENTO da célula. 

 
 

(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Todas as alternativas 
 

Questão 23  
 
Considerando o site de busca e pesquisa na Internet 
GOOGLE (www.google.com.br), ao digitar no campo de 
pesquisa a expressão 2+3 e em seguida executar a 
busca: 
 

(A) Será executada uma busca nos sites que contenham 
a expressão 2 E 3. 

 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham 

a expressão 2 OU 3. 
 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham 

EXTAMENTE a expressão 2+3. 
 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não 

conter uma sílaba ou palavra. 
 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme 

uma calculadora. 
 

Questão 24  
 
Em relação ao MS-WORD 2007, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. ARIAL é um dos tipos de fonte disponíveis. 
 
II. Para alterar a COR DA FONTE, basta selecionar 

o trecho do texto desejado e clicar no ícone 

(botão) . 
 
III. É possível inserir uma imagem como plano de 

fundo para o documento (marca d’água). 
 

IV. O Botão  permite DESFAZER a DIGITAÇÃO. 
 

(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Todas as alternativas. 
 

Questão 25  
 
Considerando o Windows 7 (Seven), assinale a 
alternativa que apresenta a Ferramenta que possibilita 
personalizar (ajustar) as configurações do 
computador: 
 

(A) Painel de Controle 
(B) Gerenciador de Tarefas 
(C) Gerenciador de Configurações 
(D) Centro de Controle 
(E) Configurações Gerenciais 
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CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

 

Questão 26  
 
De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor. 

(B) O servidor não perderá a remuneração do dia em que 
faltar ao serviço, sem motivo justificado. 

 
(C) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado ou de 
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

 
(D) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado. 
 
(E) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade 

far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com 
o anteriormente ocupado. 

 

Questão 27  
 
Sobre ato administrativo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Revogação é a supressão de um ato discricionário e 
eficaz, realizada pela Administração – e somente por 
ela – por não mais lhe convir sua existência. 
 

(B) Ato complexo: é o que se forma pela conjugação de 
vontades de mais de um órgão administrativo. 

 
(C) Ato composto: é o que resulta da vontade única de 

um órgão, mas depende da verificação por parte de 
outro, para se tornar exequível.   

 
(D) São  requisitos do ato administrativo: competência, 

finalidade, arbitrariedade, prevaricação e objeto. 
 
(E) Ato constitutivo: é o que cria uma nova situação 

jurídica individual para seus destinatários, em relação 
à Administração. 

 

Questão 28  
 
Assinale a alternativa CORRETA. Os atos 
administrativos, como emanação do Poder Público, 
trazem em si certos atributos que os distinguem dos 
atos jurídicos privados e lhes emprestam 
características próprias e condições peculiares de 
atuação. São eles: 

 

(A) Presunção de legitimidade e veracidade, 
imperatividade e autoexecutoriedade. 
 

(B) Presunção de precariedade, flexibilidade e 
autoexecutoriedade. 

 
(C) Presunção de ilegitimidade, imprevisibilidade e 

veracidade. 
 

(D) Presunção de unipessoalidade, liberalidade e 
finalidade. 

 
(E) Presunção de informalidade, presunção de 

punibilidade e legitimidade. 
 

Questão 29  
 
Contrato administrativo é o ajuste que a Administração 
Pública, agindo nessa qualidade, firma com  particular 
ou outra entidade administrativa para a consecução de 
objetivos de interesse público, nas condições 
estabelecidas pela própria Administração. Sobre 
contrato administrativo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Extinção do contrato é a cessação do vínculo 
obrigacional entre as partes pelo integral 
cumprimento de suas cláusulas ou pelo seu 
rompimento, por meio da rescisão ou da anulação. 
 

(B) Prorrogação do contrato é o prolongamento de sua 
vigência além do prazo inicial, com o mesmo 
contratado e nas mesmas condições anteriores. 

 
(C) A existência das cláusulas exorbitantes, 

características dos contratos administrativos, são 
igualmente aplicáveis nos contratos privados. 

 
(D) Os contratos administrativos podem ser de 

colaboração e de atribuição. Os de colaboração são 
aqueles em que o particular se obriga a prestar ou 
realizar algo para a Administração; os de atribuição 
são aqueles em que a Administração confere 
determinadas vantagens ou certos direitos ao 
particular. 

 
(E) O contrato administrativo é sempre consensual e, em 

regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu 
personae. 

 

Questão 30  
 
No que se refere aos serviços públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os requisitos do serviço público ou de utilidade 
pública são sintetizados, modernamente, em cinco 
princípios: o princípio da permanência, o da 
generalidade, o da eficiência, o da modicidade e o da 
cortesia.  
 

(B) Serviço público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniências do Estado. 

 
(C) Levando-se em conta a essencialidade, a adequação, 

a finalidade e os destinatários dos serviços, podemos 
classificá-los em: públicos e de utilidade pública; 
próprios e impróprios do Estado; administrativos e 
industriais; uti universi e uti singuli. 

 
(D) A Constituição Federal dispõe expressamente que 

incumbe ao Poder Público, na forma da lei, a 
prestação de serviços públicos. 

 
(E) Serviços uti universi  são os que têm usuários 

determinados e utilização particular e mensurável 
para cada destinatário.  
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Questão 31  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. Licitação é o 
procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. São 
modalidades de licitação: 
 

(A) Alienação. 
(B) Tomada de preços. 
(C) Concurso.  
(D) Concorrência. 
(E) Leilão. 

Questão 32  
 
Ainda sobre licitação, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) É inexigível a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições pre-estabelecidas. 

 
(B) Todos os documentos e propostas apresentados para 

participação na licitação não necessitam ser 
rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 

 
(C) É proibida à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, permitida a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

 
(D) Os princípios que regem a licitação são: 

procedimento formal; publicidade de seus atos; 
igualdade entre os licitantes; sigilo na apresentação 
das propostas; vinculação ao edital ou convite; 
julgamento objetivo; adjudicação compulsória ao 
vencedor e probidade administrativa. 

 
(E) No caso de desfazimento do processo licitatório, não 

haverá direito ao contraditório e ampla defesa. 
 

Questão 33  
 
Considerando a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de 
junho de 1998, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei.  
 

(B) Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
facultada a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. 

 
(C) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei, de livre 
nomeação e exoneração. 

 
(D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 

o servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

 

(E) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária.  

 

Questão 34  
 
Considerando a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício. 

 
(B) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e  
exoneração bem como de outro cargo temporário ou 
de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

 
(C) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de  
aprendiz, a partir de doze anos.  

 
(D) Nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

 
(E)  A gratificação natalina dos aposentados e 

pensionistas terá por base o valor dos proventos do 
mês de dezembro de cada ano. 

 

Questão 35  
 
Nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  
que  institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação 
específica. 
 

II. A autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de 
apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como 
a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

 
III. A equipe de apoio deverá ser integrada em sua 

maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo 
ou emprego da administração, preferencialmente 
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 
entidade promotora do evento. 

 
IV. 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. 

 
V. Verificado o atendimento das exigências fixadas 

no edital, o licitante será declarado vencedor. 
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(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

Questão 36  
 
À luz da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. É permitido consignar na lei orçamentária crédito 

com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada. 
 

II. A receita corrente líquida será apurada somando-
se as receitas arrecadadas no mês em referência 
e nos onze meses anteriores, excluídas as 
duplicidades. 

 
III. Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 
 

IV. O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de 
crédito adicional. 

 
V. Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I , II, III e V estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas  II, III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas  II, III, IV  estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 37  
 
Ainda sobre a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Os valores dos contratos de terceirização de 

mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão 
contabilizados como “Outras Despesas de 
Pessoal”. 
 

II. A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze meses imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

 
III. É nulo de pleno direito o ato que provoque 

aumento da despesa com pessoal e não atenda, 
entre outras exigências, o limite legal de 
comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo. 

 
IV. Para efeito da Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou 
de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

 
V. É permitida a operação de crédito entre uma 

instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle na qualidade de 
beneficiário do empréstimo.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II, III  e IV estão corretas.  
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 38  
 
A respeito da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que 
estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

I. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da 
receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do Governo, obedecidos os princípios 
da unidade, universalidade e anualidade. 
 

II. O exercício financeiro não coincidirá com o ano 
civil.  

 
III. A Lei de Orçamento compreenderá todas as 

receitas, inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei. 

 
IV. Todas as receitas e despesas constarão da Lei 

de Orçamento pelos seus totais, vedadas 
quaisquer deduções. 

 
V. A Lei de Orçamento poderá conter autorização 

ao Executivo, dentre outras, para realizar, em 
qualquer mês do exercício financeiro, 
operações de crédito por antecipação da 
receita, para atender a insuficiências de caixa. 

 

(A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 39  
 
Ainda a respeito da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, que estabelece Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Pertencem ao exercício financeiro as receitas 
nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. 

 
II. Consideram-se Restos a Pagar as despesas 

empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não processadas. 
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III. São créditos adicionais as autorizações de 
despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas  na Lei de 
Orçamento. 

 
IV. Os créditos adicionais classificam-se em 

suplementares, especiais e extraordinários. 
 
V. Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

Questão 40  
 
Ainda acerca da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I.  O empenho de despesa é ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. 

 
II. O empenho da despesa não poderá exceder o 

limite dos créditos concedidos. 
 
III. É permitida a realização de despesa sem prévio 

empenho. 
 
IV. Será feito por estimativa o empenho da despesa 

cujo montante não se possa determinar. 
 
V. O pagamento da despesa só será efetuado 

quando ordenado após sua regular liquidação. 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I , II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas.  
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