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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 

das histórias de antigamente. 

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 

pessoas mais velhas. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 

frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 

seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 

Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 

de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 

alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 

pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 

EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 

topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, assinale a questão incorreta 

sobre a Lei Orçamentária Anual: 
a) O projeto de Lei Orçamentária Anual conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o.  
b) O projeto de Lei Orçamentária Anual será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da 
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado. 
c) O projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido 
com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
d) O projeto de Lei Orçamentária Anual conterá normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos.  
 
12 - Segundo a Lei nº 4.320/64, as Receitas são classificadas nas seguintes categorias econômicas: 
a) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
b) Receitas Tributárias e Receitas não Tributárias. 
c) Receitas de Custeio e Receitas de Alienações. 
d) Receitas de Serviços e Receitas de Operações de Crédito. 
 

13 - Conforme a Lei nº 4.320/64, são classificadas como Inversões Financeiras as dotações destinadas a, exceto: 
a) Aquisição de Imóveis, ou de Bens de Capital já em utilização. 
b) Aquisição de Títulos representativos do Capital de Empresas ou Entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não importe aumento do capital. 
c) Cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou 
outros materiais. 
d) Constituição ou aumento do capital de Entidades ou Empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 
inclusive operações bancárias ou de seguros. 
 
14 - Observe os itens abaixo e identifique para quais finalidades não são permitidas emendas ao projeto de Lei de 

Orçamento: 

I - Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da 

proposta. 

II - Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. 

III - Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. 

IV - Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para 

concessão de auxílios e subvenções. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
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b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
15 - Segundo o artigo 75 da Lei nº 4.320/64, O controle da execução orçamentária compreenderá, exceto: 
a) A Legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a 
extinção de direitos e obrigações. 
b) O Poder Legislativo exercerá os três tipos de controle, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 
c) O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e 
prestação de serviços. 
d) A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 
 
16 - Conforme a Lei nº 4.320/64, a Dívida Flutuante não compreende? 
a) Os Débitos assumidos em conformidade com o Decreto 32/2003. 
b) Os Restos a Pagar, excluídos os Serviços da Dívida. 
c) Os Depósitos. 
d) Os Serviços da Dívida a Pagar. 
 
17 - Conforme a Constituição Federal de 1988, não compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
a) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
b) Propriedade predial e Territorial urbana. 
c) Propriedade Territorial Rural. 
d) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 
 
18 - O que é Superávit Financeiro? 
a) É o resultado obtido entre as contas do ativo em comparação com as contas do passivo. 
b) Quando a soma das receitas estimadas é maior que as das despesas orçamentárias previstas. 
c) É o resultado positivo da soma das receitas arrecadadas em contrapartida as despesas estimadas. 
d) É a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. 
 
19 - O Anexo de Riscos Ficais integra a qual lei? 
a) Lei do Plano Plurianual. 
b) Lei Orçamentária Anual. 
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
d) Lei Orgânica Municipal. 
 
20 - Conforme a Lei 4.320/64, o pagamento da despesa só poderá ser ordenado após a qual estágio da despesa? 
a) Empenho Prévio. 
b) Empenho.  
c) Pagamento. 
d) Liquidação. 
 
21 - Conforme a Lei nº 8.666/93, quais procedimentos quando contratados com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação:  
a) Os serviços, as garantias, as compras e vendas, os empréstimos da Administração Pública. 
b) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública. 
c) As compras, as concessões, as vendas, as obras públicas da Administração Pública. 
d) As locações, os serviços, as compras, os empreendimentos da Administração Pública. 
 
22 - Para os fins da Lei nº 8.666/93, qual a definição correta para Contrato? 
a) Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
b) Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e Outras Entidades Públicas, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
c) Para os fins desta Lei, considera-se contrato as contradições estipuladas entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 
d) Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que não haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 
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23 - Segundo o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a Licitação será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos: 
a) Princípios básicos da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, da eqüidade, da publicidade, da objetividade, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
b) Princípios básicos da legalidade, da integralidade, da moralidade, da identidade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
c) Princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da informação, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
d) Princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
24 - De acordo com a Lei n° 8.666/1993 é correto afirmar: 
a) Para obras e serviços de engenharia, convite – até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
b) Para obras e serviços de engenharia, tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
c) Para compras, tomada de preços – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
d) Para compras, concorrência - até de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 
 
25 - Como deve ser classificada uma despesa de uma Entidade Pública que compra um prédio já pronto, para 

implantação de um determinado serviço público? 
a) Obras Públicas.  
b) Obras Concluídas. 
c) Inversão Financeira. 
d) Investimentos. 
 
26 - O Planos de Contas aplicado às Entidades Públicas devem ser estruturados nos sistemas: 
a) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. 
b) Financeiro e Patrimonial. 
c) Orçamentário e Patrimonial. 
d) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 
 
27 - O Patrimônio das Entidades Públicas é composto de: 
a) Bens e Obrigações. 
b) Bens, Direitos e Obrigações. 
c) Ativo Permanente. 
d) Bens Tangíveis e Intangíveis. 
 
28 - Os Créditos Adicionais podem ser: 
a) Complementares, Especiais e Específicos. 
b) Suplementares, Específicos e Extraordinários. 
c) Suplementares, Especiais e Extraordinários. 
d) Complementares, Específicos e Extraordinários. 
 
29 - De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quais são 

os órgãos responsáveis pela fiscalização das normas da LRF? 
a) Tribunal de Contas, Sistema de Controle Interno e Ministério Público. 
b) Tribunal de Contas do Município, Ministério da Fazenda e Justiça Eleitoral. 
c) Tribunal de Contas, Ministério Público e Procuradoria Geral. 
d) Sistema de Controle Interno, Ministério Público e Procuradoria Geral. 
 
30 - Conforme a Lei nº 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base: 
a) As escriturações analíticas dos elementos e o inventário analítico de cada órgão da entidade. 
b) O inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 
c) O inventário sintético de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração analítica na contabilidade. 
d) As escriturações sintéticas dos elementos e o inventário sintético de cada unidade administrativa. 
 

 

 




