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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma entidade da 
chamada Administração indireta: 
 
A) Autarquias; 
B) Governos estrangeiros; 
C) Sociedades de economia mista; 
D) Empresas públicas; 
E) Fundações públicas. 
 

QUESTÃO 17 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 200/67, a Administração direta é a 
que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa, das: 
 
A) Empresas públicas; 
B) Sociedades de economia mista; 
C) Presidência da República e dos Ministérios; 
D) Autarquias; 
E) Fundações públicas. 
 

QUESTÃO 18 

O princípio da(o) _____ consagra a ideia de que a Administração 
Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de 
conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 
infralegal, consistente na expedição de comandos 
complementares à lei. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período: 
 
A) Moralidade; 
B) Publicidade; 
C) Eficiência; 
D) Proporcionalidade; 
E) Legalidade. 
 

QUESTÃO 19 

O princípio da(o) _____ traduz a ideia de que a Administração 
Pública tem que tratar a todos os administrados sem 
discriminações, benéficas ou detrimentosas, nem favoritismo, 
nem perseguições são toleráveis. Assinale a alternativa que 
completa corretamente o período: 
 
A) Impessoalidade; 
B) Razoabilidade; 
C) Finalidade; 
D) Motivação; 
E) Ampla defesa. 
 

QUESTÃO 20 

A Constituição da República de 1988 veicula princípios expressos 
e implícitos aos quais a Administração Pública deve obediência. 
Assinale a alternativa que não corresponde a um princípio 
expressamente previsto no texto constitucional: 
 
A) Legalidade; 
B) Impessoalidade; 
C) Moralidade; 
D) Supremacia do interesse público sobre o interesse privado; 
E) Eficiência. 

QUESTÃO 21 

O princípio da(o) _____ consagra o dever da Administração 
Pública de manter plena transparência em seus comportamentos; 
não pode haver ocultamento aos administrados dos assuntos que 
a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos 
individualmente afetados por alguma medida. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o período: 
 
A) Motivação; 
B) Finalidade; 
C) Publicidade; 
D) Razoabilidade; 
E) Proporcionalidade. 
 

QUESTÃO 22 

O princípio da(o) _____ implica que a Administração Pública e 
seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos; 
compreendem-se em seu âmbito os chamados princípios da 
lealdade e boa-fé. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período: 
 
A) Impessoalidade; 
B) Responsabilidade do Estado por atos administrativos; 
C) Segurança jurídica; 
D) Supremacia do interesse público sobre o interesse privado; 
E) Moralidade administrativa. 
 

QUESTÃO 23 

Considerando as disposições da Constituição da República de 
1988 acerca da Administração Pública, 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) 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; 

C) O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) 
anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas 
ou de provas e títulos não terá prioridade de convocação 
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira; 

E) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 
sindical. 
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QUESTÃO 24 

Considerando as disposições da Constituição da República de 
1988 acerca da Administração Pública, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) A própria Constituição estabelece o percentual de 20 % (vinte 

por cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência, cabendo à lei definir tão-somente os 
critérios de sua admissão; 

B) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo; 

D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público; 

E) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 

 

QUESTÃO 25 

Considerando as disposições da Constituição da República de 
1988 acerca da Administração Pública, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação; 

B) Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias 
das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada; 

C) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, nas 
hipóteses discriminadas pelo próprio texto constitucional; 

D) A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público; 

E) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, 
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

Acerca do conceito de orçamento público, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Segundo o conceito clássico, o orçamento é uma peça que 

contempla apenas a previsão das receitas e a fixação das 
despesas para um determinado período; 

B) O conceito clássico considera o orçamento um documento 
eminentemente contábil e financeiro, pois não se preocupa 
com o planejamento governamental nem com as efetivas 
necessidades da população; 

C) O conceito moderno considera o orçamento uma lei que 
contempla a previsão de receitas e despesas, programando a 
vida econômica e financeira do Estado, por um certo período; 

D) O moderno orçamento caracteriza-se por ser um instrumento 
de planejamento; 

E) O conceito clássico caracteriza o orçamento como um 
instrumento dinâmico, que leva em conta aspectos do 
passado, a realidade presente e as projeções para o futuro. 

 

QUESTÃO 27 

Ainda acerca do orçamento, julgue as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. O aspecto político do orçamento decorre do fato de que o 

parlamento, formado por representantes do povo, autoriza o 
gasto público, na medida em que vota a lei orçamentária, 
levando em conta as necessidades coletivas; 

II. Sob o aspecto econômico, o orçamento constitui instrumento 
de atuação do Estado no domínio econômico por meio de 
aumento e diminuição dos gastos públicos; 

III. O aspecto técnico do orçamento relaciona-se à 
obrigatoriedade de observância da técnica orçamentária, 
sobretudo em relação à classificação clara, metódica e 
racional da receita e da despesa. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 28 

Trata-se de um diploma legal que, em matéria de democratização 
da gestão pública, trouxe um grande avanço ao consignar em seu 
texto, expressamente, o que se convencionou chamar de 
“orçamento participativo”, que se caracteriza por uma participação 
direta e efetiva das comunidades na elaboração da proposta 
orçamentária. O período refere-se ao(à): 
 
A) Lei das Finanças Públicas – Lei Federal n.º 4.320/1964; 
B) Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.º 

101/2000; 
C) Lei da Ficha Limpa – Lei Complementar n.º 135/2010; 
D) Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal n.º 

8.429/1992; 
E) Lei das Licitações – Lei Federal n.º 8.666/1993. 
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QUESTÃO 29 

Em matéria orçamentária, o princípio da(o) _____ implica que não 
pode haver despesa pública sem a autorização legislativa prévia. 
Assinale a alternativa que completa corretamente o período: 
 
A) Universalidade; 
B) Orçamento-bruto; 
C) Legalidade; 
D) Unidade; 
E) Anualidade. 
 

QUESTÃO 30 

O princípio da(o) _____ traduz a ideia de que o legislador não 
poderá vincular receitas públicas a determinadas despesas, 
órgãos ou fundos. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período: 
 
A) Programação; 
B) Equilíbrio; 
C) Exclusividade; 
D) Não-afetação da receita; 
E) Especificação. 
 

QUESTÃO 31 

Pelo princípio da(o) _____, o orçamento deve conter todas as 
receitas e todas as despesas da Administração. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o período: 
 
A) Universalidade; 
B) Legalidade; 
C) Não-afetação da receita; 
D) Precedência; 
E) Unidade. 
 

QUESTÃO 32 

O princípio da(o) _____ estabelece que a aprovação do 
orçamento deve ocorrer antes do exercício financeiro a que se 
refere. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
período: 
 
A) Exclusividade; 
B) Anualidade; 
C) Precedência; 
D) Proibição do estorno de verbas; 
E) Equilíbrio. 
 

QUESTÃO 33 

Pelo princípio da(o) _____, o orçamento não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa; em outras 
palavras, equivale dizer que a lei orçamentária não poderá tratar 
de assuntos que não digam respeito a receitas e despesas 
públicas. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
período: 
 
A) Especificação; 
B) Exclusividade; 
C) Orçamento-bruto; 
D) Programação; 
E) Não-afetação de receita. 
 
 
 

QUESTÃO 34 

São vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência 
de recursos de uma categoria de programação para outra ou de 
um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa, bem 
como a utilização, sem autorização legislativa, dos recursos do 
orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade 
ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos. O período 
refere-se ao princípio da(o): 
 
A) Unidade; 
B) Periodicidade; 
C) Discriminação; 
D) Proibição do estorno de verbas; 
E) Equilíbrio. 
 

QUESTÃO 35 

Pelo princípio da(o) _____, o orçamento deve relacionar os 
programas de trabalho do governo, enfatizando as metas e os 
objetivos a serem alcançados; os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o período: 
 
A) Legalidade; 
B) Orçamento-bruto; 
C) Precedência; 
D) Exclusividade; 
E) Programação. 
 

QUESTÃO 36 

“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 de unidade, 
universalidade e anualidade”. O período refere-se à(ao): 
 
A) Plano Plurianual; 
B) Lei de Orçamento; 
C) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
D) Anexo de metas fiscais; 
E) Lei Orgânica do Município. 
 

QUESTÃO 37 

“Estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada”. O período refere-se à(ao): 
 
A) Plano Plurianual; 
B) Lei de Orçamento; 
C) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
D) Anexo de metas fiscais; 
E) Lei Orgânica do Município. 
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QUESTÃO 38 

“Compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento”. O período refere-se à(ao): 
 
A) Plano Plurianual; 
B) Lei de Orçamento; 
C) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
D) Anexo de metas fiscais; 
E) Lei Orgânica do Município. 
 

QUESTÃO 39 

São créditos _____ as autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o período, de acordo com 
a Lei n.º 4.320/64: 
 
A) Consignados; 
B) Imprevistos; 
C) Irregulares; 
D) Adicionais; 
E) Indevidos. 
 

QUESTÃO 40 

Destina-se a reforço de dotação orçamentária. Nos termos da Lei 
n.º 4.320/64, o período refere-se à(ao): 
 
A) Crédito especial; 
B) Crédito extraordinário; 
C) Transferência de capital; 
D) Inversão financeira; 
E) Crédito suplementar. 
 

QUESTÃO 41 

Destina-se a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. Nos termos da Lei n.º 4.320/64, o 
período refere-se à(ao): 
 
A) Crédito especial; 
B) Crédito extraordinário; 
C) Transferência de capital; 
D) Inversão financeira; 
E) Crédito suplementar. 
 

QUESTÃO 42 

Destina-se a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Nos termos da 
Lei n.º 4.320/64, o período refere-se à(ao): 
 
A) Crédito especial; 
B) Crédito extraordinário; 
C) Transferência de capital; 
D) Inversão financeira; 
E) Crédito suplementar. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta: 
 
I. 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; 

II. É admitida a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não preveja e arrecade os impostos inseridos na sua 
competência constitucional, desde que haja justificativa 
relevante constante do texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

III. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias 
antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 44 

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta:  
 
I. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a 2 (dois) 
exercícios; 

II. É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da 
despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder 
ou órgão; 

III. 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. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
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QUESTÃO 45 

Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000, 
julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta: 
 
I. Operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em 

razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 
inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

II. Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada; 

III. Não se equipara à operação de crédito a assunção, o 
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da 
Federação. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 

Considerando as disposições da Lei n.º 8.666/1993, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Subordinam-se ao regime da Lei n.º 8.666/1993, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios; 

II. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 
as hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/1993; 

III. Para os fins da Lei n.º 8.666/1993, 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. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, são modalidades de licitação, 
exceto: 
 
A) Concorrência; 
B) Tomada de preços; 
C) Menor preço; 
D) Concurso; 
E) Leilão. 
 
 

QUESTÃO 48 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, o edital de licitação deverá 
conter os seguintes dados, exceto: 
 
A) Menção ao endereço residencial e aos telefones pessoais dos 

membros da Comissão de Licitação; 
B) Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
C) Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
D) Se há projeto executivo disponível na data da publicação do 

edital de licitação e o local onde possa ser examinado e 
adquirido; 

E) Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos. 

 

QUESTÃO 49 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, o contrato verbal celebrado 
com a Administração: 
 
A) É nulo, em qualquer hipótese; 
B) É anulável, em qualquer hipótese; 
C) É perfeitamente válido, em qualquer hipótese; 
D) É nulo e de nenhum efeito, salvo o de pequenas compras de 

pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não 
superior ao limite estabelecido na Lei de Licitações, feitas em 
regime de adiantamento; 

E) Não poderá ser tido por válido, em nenhuma hipótese. 
 

QUESTÃO 50 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, constituem motivo para a 
rescisão do contrato administrativo, exceto: 
 
A) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 
B) Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, ainda que 

por justa causa e mediante prévia comunicação à 
Administração; 

C) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento; 

D) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço 
ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

E) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. 

 
 
 




