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PROVA Nº 30 – PORTUGUÊS 
 

 
Leia o texto para responder as questões  
 

A violência das leis 
 

       “Muitas constituições foram criadas 
- a começar pela inglesa e a Americana, 
terminando com a Japonesa e a Turca - 
de modo a fazer com que as pessoas 
acreditassem que todas as leis 
estabelecidas atendiam a desejos 
expressos pelo povo. Mas a verdade é 
que não só nos países autocráticos, 
como naqueles supostamente mais 
livres - como a Inglaterra, a América, a 
França e outros - as leis não foram 
feitas para atender a vontade da 
maioria, mas sim a vontade daqueles 
que detêm o poder. Portanto elas serão 
sempre, e em toda parte, aqueles que 
mais vantagens possam trazer à classe 
dominante e aos poderosos. Em toda a 
parte e sempre, as leis são impostas 
utilizando os únicos meios capazes de 
fazer com que algumas pessoas se 
submetam à vontade de outras, isto é, 
pancadas, perda da liberdade e 
assassinato. Não há outro meio.  
 
        Nem poderia ser de outro modo, 
já que as leis são uma forma de exigir 
que determinadas regras sejam 
cumpridas e de obrigar determinadas 
pessoas a cumpri-las (ou seja, fazer o 
que outras pessoas querem que elas 
façam) e isso só pode ser obtido com 
pancadas, com a perda da liberdade e 
com a morte. Se as leis existem, é 
necessário que haja uma força capaz de 
fazer com que alguns seres se 
submetam à vontade de outros e esta 

força é a violência. Não a violência 
simples, que alguns homens usam 
contra seus semelhantes em momento 
de paixão, mas uma violência 
organizada, usada por aqueles que têm 
o poder nas mãos para fazer com que 
os outros obedeçam à sua vontade.  
 
        Desse modo, a essência da 
Legislação não está no Sujeito, no 
Objeto, no Direito, na idéia do domínio 
da vontade coletiva do povo ou em 
qualquer outra condição tão confusa e 
indefinida, mas sim no fato de que 
aqueles que controlam a violência 
organizada dispõe de poderes para 
forçar os outros a obedecer-lhes, 
fazendo aquilo que eles querem que 
seja feito. 
 
        Assim, uma definição exata e 
irrefutável para legislação, que pode ser 
entendida por todos, é esta: “As leis 
são regras feitas por pessoas que 
governam por meio da violência 
organizada que, quando não acatadas, 
podem fazer com que aqueles que se 
recusam a obedecer-lhes sofram 
pancadas, a perda da liberdade e até 
mesmo a morte”. 
(Leon Tolstoi, A escravidão de nosso tempo) 

 

01) Segundo o texto, qual é o conceito 
errôneo que as pessoas fazem da 
legislação? 
 
a) Pensa-se verdadeiramente que as 

constituições foram criadas pelos 
japoneses; 

b) Pensa-se erroneamente que as leis 
são criadas com o objetivo de 
defender os direitos do povo, da 
coletivamente; 
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c) Pensa-se sinceramente que a 
legislação deixa os países mais 
livres; 

d) Pensa-se verdadeiramente que as 
leis foram criadas para atender a 
vontade da maioria. 

 

02) Segundo Tolstoi, o objetivo 
verdadeiro da criação das leis é: 
 
a) O objetivo é atender a vontade do 

povo; 
b) O objetivo é atender os desejos 

expressos da maioria; 
c) O objetivo da lei é trazer vantagem à 

classe dominante, aos poderosos, 
atender aos seus interesses; 

d) O objetivo é atender as constituições 
Inglesa e Americana. 

 

03) O conceito de “violência 
organizada” apresentada pelo autor é: 
 
a) É a forma de fazer com que todas 

pessoas descumpram a lei; 
b) É o mecanismo “legal” de impor as 

leis quando não são atacadas pelo 
povo: violência física, perda de 
liberdade (prisão) ou mesmo a 
morte; 

c) É o modo de fazer com que as 
pessoas acreditem que todas as leis 
estabelecidas atendam o povo; 

d) É a forma “legal” de atender a 
vontade da maioria daqueles que 
tem menos poder. 

 

04) “Assim, uma definição exata e 
irrefutável para legislação.... As leis 

são regras feitas por pessoas que 

governam por meio da violência 

organizada que, quando não 

acatamos...”  

No trecho, os vocábulos destacados 
podem ser substituídos 
respectivamente, sem prejuízo do seu 
sentido na frase por: 
 
a) precisa e incontrastável; 
b) certa e contentável; 
c) vaga e revogável; 
d) indeterminada e irrespondível. 
 

05) “Desse modo, a essência da 

Legislação não está no Sujeito, no 

Objeto, no Direito, na idéia do domínio 

da vontade coletiva do povo ou em 

qualquer outra condição tão confusa e 

indefinida...” 

 

A expressão que substitui o termo 
destacado na frase acima sem alterar 
seu sentido é: 
 
a) Depois;  
b) Porque; 
c) Assim; 
d) Ao invés disso. 
 

06) Observe a correlação entre as 
palavras e marque a alternativa em que 
uma das correlações é feita de maneira 
INCORRETA: 
 
a) Conter – contenção;  
b) Oprimir – opressão; 
c) Deter – detenção; 
d) Reter – retensão. 
 

07) “Muitas constituições foram criadas 
- a começar pela inglesa e a Americana, 

terminando com a Japonesa e a Turca - 

de modo a fazer com que as pessoas 

acreditassem que todas as leis 

estabelecidas atendiam a desejos 

expressos pelo povo.” 
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O travessão (-)  no trecho acima foi 
utilizado para : 
a) indicar enumeração; 
b) indicar continuação de um 

pensamento; 
c) separar orações coordenadas 

extensas; 
d) destacar termos explicativos. 
 

08) Dadas as palavras: 
 

I. Atravez 
II. cortez 

III. Atrás 
 
Constatamos que está (estão) 
devidamente grafada (s): 
 
a) Apenas a palavra I; 
b) Apenas a palavra III; 
c) Apenas a palavra II; 
d) Todas as palavras. 
 

09) Dadas as sentenças: 
 

I. ...............o erro, o documento foi 
aceito. 

II. O homem portou-se 
com............e boas maneiras. 

III. Se as leis forem............as 
penalidades serão aplicadas. 

 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente os pontilhados acima, 
respectivamente. 
 
a) Retificado – discrição – infringidas; 
b) Ratificado – descrição – infringidas; 
c) Retificado – descrição – infligidas; 
d) Ratificado – discrição – infligidas. 
 

10) Marque a opção que contém uma 
locução adjetiva: 

a) A bicicleta é inglesa; 
b) Achei um lápis azul; 
c) Esta é a torneira de água fria; 
d) Ele é um homem corajoso. 
 

PROVA Nº 59 
Conhecimentos Atuais 

11) É vedado aos Poderes Municipais, 
EXCETO: 
 

a) a delegação recíproca de atribuições, 
salvo nos casos previstos na Lei 
Orgânica do Município; 

b) estabelecer culto religioso ou igreja, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento; 

c) dar fé a documento público; 
d) utilizar-se de recursos financeiros 

para custear despesas, que resultem 
em vantagens pessoais ou 
favorecimento para autoridades ou 
servidores da Administração Pública 
Direta e Indireta, da União, do 
Estado e do Município. 

 

12) A Lei Orgânica Municipal poderá ser 
emendada mediante proposta, EXCETO: 

a) de um terço, no mínimo, dos 
membros da Câmara Municipal; 

b) do Prefeito Municipal; 
c) de iniciativa popular; 
d) do Presidente da Câmara Municipal. 
 

13) Sobre a Consulta Popular é correto 
afirmar: 
 

a) O Prefeito Municipal não poderá 
realizar consultas populares para 
decidir sobre assuntos de interesse 
específico do Município; 

b) É vedada a realização de consulta 
popular, nos quatro meses que 
antecedem as eleições, para qualquer 
nível de Governo; 
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c) A consulta popular somente poderá 
ser realizada sempre que a maioria 
absoluta dos membros da Câmara 
apresentarem proposição nesse 
sentido; 

d) A votação será organizada pelo Poder 
Executivo no prazo de trinta dias, 
após a apresentação da proposição. 

 

14) Compõem a administração indireta 
municipal, EXCETO: 
 
a) As secretarias municipais; 
b) As autarquias; 
c) As fundações públicas; 
d) As empresas públicas. 
 

15) São matérias cuja formalização dos 
atos administrativos far-se-á mediante 
Decreto editado pelo Prefeito Municipal, 
EXCETO: 
 

a) Regulamentação de lei; 
b) Abertura de crédito suplementar; 
c) Criação de órgão da Prefeitura, 

quando autorizado em lei; 
d) Lotação de servidores no quadro de 

pessoal. 
 

16) Compete ao Município instituir os 
seguintes tributos, EXCETO: 
 
a) Imposto sobre propriedade predial e 

territorial urbana; 
b) Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos; 

c) Imposto sobre 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 à sua aquisição; 

d) Imposto sobre serviços de qualquer 
natureza. 

17) O uso de bens municipais por 
terceiros, poderá ser feito mediante, 
EXCETO: 

a) Concessão; 
b) Permissão; 
c) Autorização; 
d) Aprovação. 
 
18) É o instrumento básico da política 
urbana a ser executada pelo Município: 

a) Lei Orgânica; 
b) Lei Orçamentária Anual; 
c) Plano Diretor; 
d) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

19) O conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que devem ser 
cometidas a um servidor: 
 
a) Carreira; 
b) Cargo Público; 
c) Progressão; 
d) Autarquia. 
 

20) São formas de provimento de cargo 
público, EXCETO: 
 

a) nomeação; 
b) reversão; 
c) readaptação; 
d) posse. 
 

21) é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e 
responsabilidades, inerentes ao cargo 
público, com o compromisso de bem 
servir: 
 
a) nomeação; 
b) promoção; 
c) posse; 
d) homologação. 
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22) O prazo para o servidor público do 
município entrar em exercício, após a 
posse é de: 

a) 30 dias; 
b) 40 dias; 
c) 45 dias; 
d) 60 dias. 
 

23) A exoneração de ofício em cargo 
efetivo dar-se-á: 
 
a) quando não satisfeitas as condições 

do estágio probatório; 
b) 30(trinta) dias após a solicitação do 

Servidor; 
c) A juízo da autoridade competente; 
d) A pedido do servidor. 
 

24) No município de Varginha, nenhum 
servidor poderá perceber, 
mensalmente, a título de remuneração, 
importância superior à soma dos 
valores percebidos como remuneração 
em espécie, a qualquer título, pelo: 
 
a) Presidente da Câmara Municipal; 
b) Ministro do STF; 
c) Prefeito Municipal; 
d) Secretário Municipal da pasta em que 

esteja lotado. 
 

25) São deveres do servidor público 
municipal, EXCETO: 
 
a) exercer com zelo e dedicação as 

atribuições do cargo; 
b) ser leal às instituições a que servir; 
c) cumprir as ordens superiores, 

mesmo quando manifestamente 
ilegais; 

d) ser assíduo e pontual ao serviço. 
 

 
 

PROVA Nº 63 
Específica - Contador 

26) Nos termos da LC 101/2000, a 
despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, para os 
municípios, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida 
de: 

a) 50%; 
b) 54%; 
c) 55% 
d) 60%. 
 

27) 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 são denominadas de: 

a) Transferências Voluntárias; 
b) Transferências de Capital; 
c) Transferências correntes; 
d) Despesas de Custeio. 
 

28) Sobre a Lei do Orçamento é correto 
afirmar, EXCETO: 

a) Compreenderá todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei; 

b) Todas as receitas e despesas 
constarão da Lei de Orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer 
deduções; 

c) A Lei de Orçamento poderá conter 
autorização ao Executivo para abrir 
créditos suplementares até 
determinada importância; 

d) Não poderá constar da Lei de 
Orçamento autorização legislativa 
para a realização de operações de 
crédito. 
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29) As transferências destinadas a 
cobrir despesas de custeio das 
entidades beneficiadas que se destinem 
a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa é denominada de: 

a) Transferências voluntárias; 
b) Subvenções sociais; 
c) Inversões Financeiras; 
d) Subvenções econômicas. 
 

30) As autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei de Orçamento são 
denominadas de: 

a) Operações de Crédito; 
b) Créditos Adicionais; 
c) Dívida Ativa Tributária; 
d) Dotação Orçamentária. 
 

31) O BrOffice é um pacote de 
aplicativos freeware (gratuitos) para 
escritório. Qual dos aplicativos abaixo 
não faz parte desse pacote. 

a) Calc; 
b) Impress; 
c) Excel; 
d) Base. 
 
32) Um funcionário de uma empresa 
precisa criar uma apresentação com os 
resultados do seu departamento. O seu 
computador possui o sistema 
operacional Linux e o pacote de 
aplicativos BrOffice 2.0. Qual aplicativo 
editor de apresentações que ele usará: 
 
a) Power Point; 
b) Impress; 
c) Kurumin; 
d) Writer. 
 
33) Por razões de segurança, 
recomenda-se que a senha seja 

alterada periodicamente para dificultar 
o trabalho de quem tentar descobri-la. 
No sistema operacional Linux, qual 
comando é usado para troca de senha: 
a) reboot; 
b) shadow; 
c) trocaSenha; 
d) passwd. 
 
34) Com relação ao aplicativo Writer 
do BrOffice, analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I. A extensão .txt é o tipo de arquivo 
padrão do Writer.  
 
II. É possível criar páginas para a 
internet (web) salvando com a extensão 
html. 
 
III. A extensão .ott é usado para salvar 
modelo de documento.  
 
verifica-se que:  
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas I e II são falsas. 
c) apenas II e III são verdadeiras. 
d) todas são verdadeiras. 
 
35) Para salvar um documento no 
formato PDF que acabou de ser 
produzido no aplicativo Writer do 
BrOffice, deve-se: 
 
a) selecionar a opção “Exportar como 

PDF...” no menu Arquivo; 
b) selecionar a opção “Exportar como 

PDF...” no menu Ferramentas; 
c) selecionar a opção “Salvar como...” 

no menu Arquivo; 
d) selecionar a opção “Salvar como...” 

no menu Editar. 
 
36) Foi inserido um hyperlink num 
documento em edição do aplicativo 
Writer do BrOffice. Essa funcionalidade 
serve para: 
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a) localizar palavras dentro do texto; 
b) criar um atalho para uma página na 

internet, um arquivo existente ou, 
até mesmo, para outra parte do 
mesmo documento; 

c) refaz uma ação desfeita; 
d) verificar automaticamente os erros 

de ortografia. 
 
37) Com relação ao aplicativo Calc do 
BrOffice 2.0, a fórmula 
=SOMA(A1:B2;C3) irá calcular a soma 
dos valores das células  
 
a) A1, A2, B1, B2 e C3 
b) A1, B2 e C3 
c) A1, A2, B1, B2 e dividir por C3 
d) A1, A2, B1, B2 e multiplicar por C3 
 
38) A utilização de fórmulas 
matemáticas no aplicativo Calc do 
BrOffice é um recurso extremamente 
usado na criação de tabelas, pois 
através delas é possível obter o 
resultado de qualquer cálculo 
matemático. Qual caracter é usado 
como operador aritmético para fazer 
uma multiplicação: 
 
a) * 
b) x 
c) % 
d) / 
 
39) Com relação ao aplicativo Calc do 
BrOffice 2.0, considere que a célula A1 
possui o valor 3 e a célula A2 possui o 
valor 2. Foi inserida na célula A3 a 
fórmula =A1^A2. Qual será o 
resultado:  
 
a) 5; 
b) 6; 
c) 9; 
d) ocorrerá erro de fórmula. 
 
40) Com relação ao aplicativo Calc do 
BrOffice 2.0, considere que a célula A1 
possui o valor 3 e a célula A2 o valor 2. 

Foi inserida na célula A3 a fórmula 
=A1+((A1*A2)-(2/A2)). Qual será o 
resultado:  
 
 a) 3; 
 b) 6; 
 c) 8; 
 d) ocorrerá erro de fórmula. 
 
41) Sobre a Despesa Obrigatória de 
Caráter Continuado, definida na Lei 
Complementar 101/2000 é correto 
afirmar, EXCETO: 

a) Refere-se 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 dois exercícios; 

b) Os atos que criarem ou aumentarem 
despesa de caráter obrigatório 
deverão ser instruídos com a 
estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes não sendo obrigatório 
demonstrar a origem dos recursos 
para seu custeio; 

c) Os atos que criarem esse tipo de 
despesa devem ser acompanhados 
de comprovação de que a despesa 
criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais; 

d) Considera-se aumento de despesa a 
prorrogação daquela criada por prazo 
determinado. 

 

42) Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles 
necessários: 
 

I - o autor do projeto, básico ou 
executivo, pessoa física ou jurídica; 
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II - empresa, isoladamente ou em 
consórcio, responsável pela elaboração 
do projeto básico ou executivo; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável 
pela licitação; 

Indique a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I e III estão 

corretas; 
c) Apenas as afirmativas II e III estão 

corretas; 
d) Apenas a alternativa I e II estão 

corretas. 
 

43) De acordo com a Lei Complementar 
116/2003, que Dispõe sobre o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é 
correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Contribuinte é o prestador do serviço; 
b) A base de cálculo do imposto é o 

preço do serviço; 
c) As alíquotas máximas do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
são de 5%; 

d) O imposto incide sobre  a prestação 
de serviços em relação de emprego, 
dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de 
sociedades e fundações, bem como 
dos sócios-gerentes e dos gerentes-
delegados. 

 

44) Nos termos previstos na 
Constituição Federal, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários e com as 
seguintes características, EXCETO: 
 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos de técnico, desde 
que um pertencente à administração 
direta e outro à administração 
indireta; 

d) a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas. 

 

45) São princípios básicos a que se 
submete a licitação, EXCETO: 
 
a) pessoalidade, 
b) moralidade; 
c) vinculação ao instrumento 

convocatório; 
d) julgamento objetivo. 
 

46) “conjunto de elementos necessários 
e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução.” 
 

O texto acima apresenta o conceito de: 

a) Processo Licitatório; 
b) Projeto Básico; 
c) Empreitada Global; 
d) Tarefa. 
 

47) Sobre a alienação de bens da 
Administração Pública é correto afirmar, 
EXCETO: 
 



9 

 

a) Está subordinada à existência de 
interesse público devidamente 
justificado; 

b) Deve ser precedida de avaliação; 
c) quando imóveis, dependerá de 

autorização legislativa apenas para 
entidades autárquicas e fundacionais, 
não sendo obrigatória para a 
administração direta; 

d) Depende de licitação na modalidade 
de concorrência, dispensada apenas 
nos casos previstos na Lei 8.666/93. 

 

48) Modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação: 
 
a) Convite; 
b) Tomada de preços; 
c) Concorrência; 
d) Pregão. 
 

49) Na modalidade Pregão, é vedada a 
exigência de, EXCETO: 

a) garantia de proposta; 
b) aquisição do edital pelos licitantes, 

como condição para participação no 
certame; 

c) definição do prazo de proposta 
diferente do estabelecido na lei, que 
é de 60 dias; 

d) Pagamento de taxas e emolumentos, 
salvo os referentes a fornecimento do 
edital; 

 

50) “compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão 
de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento 
diferenciado”: 
 
O texto acima se refere a: 

a) Receita Pública; 
b) Renúncia de Receita; 
c) Despesa Pública; 
d) Tributos. 
 




