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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
SELEÇÃO PÚBLICA 2013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 05/2013
Data da aplicação: 07/07/2013

CADERNO DE PROVA – TIPO 1
BANCO DE AGENTES ESCOLARES –
AGENTE FINANCEIRO DE UNIDADE EXECUTORA
Nome do candidato:
Número do documento de identidade:
Número de inscrição:

Número de Controle:
Sala:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR A PROVA
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Prova é composto de 60 (sessenta) questões. Se este
estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do
certame - e ao preenchimento da folha de respostas.
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova.
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a
conclusão da prova.
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas.
1.7. Só é permitido o uso de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua
folha de respostas.

2.

CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS
2.1. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1, Prova Tipo 2 ou Prova Tipo 3) e confira
se a sua folha de respostas corresponde ao mesmo tipo de prova recebido. Comunique imediatamente ao fiscal
se houver divergência para que seja resolvido o problema.
2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída.
2.3. Assinale sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo a seguir:

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas.
2.5. Fatores que anulam uma questão:
2.5.1. questão sem alternativa assinalada;
2.5.2. questão com rasura;
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada.

OBSERVAÇÕES:
IO gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/selecao2PMI2013, a partir do segundo dia útil imediatamente após
a realização das provas.
II - Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/selecao2PMI2013.

PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA
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BANGUÊ
Tio Juca se fora para o engenho da mulher. Casara-se com moça de engenho de porteira fechada. E o Santa Rosa ali à espera
do coadjutor, de uma perna de governo que fizesse as vezes do meu avô. Para mim não se podiam voltar as esperanças. Eu não
dava esperança a ninguém. Chegara dos estudos há mais de mês e parecia que fora ontem que desarrumara as minhas malas.
Nem uma vez saíra para rever os meus campos. Só fazia esperar os jornais; e a rede ringia nas correntes. Pretendera construir
com a minha família um poderio de alicerces firmes. A minha imaginação agira à toa. Só fazia balançar de rede e ler os
telegramas dos jornais.
- O meu avô passava pelo quarto sem olhar.
Na mesa não tinha mais aquela alegria de outrora. Falava da seca, do algodão em baixa, de tudo que não me interessava de
perto.
E ele era tudo para mim. Amava-o imensamente, sem ele saber. Via a sua caminhada para a morte, sentindo que todo o Santa
Rosa desaparecia com ele. Uma vez até pensara em escrever uma biografia, a história simples e heroica de sua vida. Mas o que
valeria para ele uma história, o seu nome no papel de imprensa? Oitenta e seis anos, a vida inteira acordando às madrugadas,
dormindo com safras na cabeça, com preços de açúcar, com futuros de filhos, com cheias de rios, com lagartas comendo
roçados. E eu o via passando pelo meu quarto sem me olhar, tossindo pelo alpendre, a bater com o cacete na calçada, como nas
noites em que ia olhar o relâmpago nas cabeceiras. Seria que ele esperasse ainda por mim? Que um dia eu deixasse a rede e os
livros para empunhar o seu cacete de mando?
Começava a sentir a decadência do meu avô. O engenho em ponto de moer. Tudo pedindo o chefe pronto em todos os lugares.
Os carros de boi passavam gemendo sob o peso da cana madura para os picadeiros. E cambiteiros estalando o chicote no
silêncio da estrada.
No outro dia seria a botada. Safra grande para tirar. Os partidos estavam de cana acamando pela várzea, a flor-de-cuba rachava
de grossa.
Nos outros tempos, o velho José Paulino não parava, a gritar para todos os cantos. Montava a cavalo para ver o corte, gritava
para os carreiros, para o maquinista, mandava recados para o mestre de açúcar, para os caldeireiros. Nada lhe parecia feito,
tudo ainda dependia de suas ordens. Chegava em casa para o almoço, e via-se que todo ele só pensava no serviço; comia
depressa e saía para a sua torre de comando que estava em todos os lados do seu navio.
No outro dia, quando o engenho apitasse, às três horas da madrugada, ele estaria lá. Era o primeiro que chegava. E à noite só
deixava o serviço quando batiam a última têmpera. Os recados da velha Sinhazinha chegavam, chamando-o para o chá. E o
estômago do velho sabia esperar:
- Diga que já vou.
E a casa-grande esperava por ele, até que não se precisasse mais no engenho do seu olho de feitor e dos seus gritos de ordem.
Tudo no engenho dependia dele. Sabia encontrar jeito para as dificuldades. Era o chefe no grande sentido. O mestre de açúcar
queixava-se do carrapato e da cal, pedia-lhe matéria-prima melhor para a sua química.
E era ele que ia examinar as queixas, ver se era desculpa pelo açúcar ruim. Ficava na boca da fornalha para verificar se o
bagaço entrava molhado e animar os homens na boca do fogo.
Ele sabia purgar açúcar. Muitas vezes metia o cacete pelas formas para mostrar que o barro estava fraco. Conhecia as canas
que davam bom melado, misturando nos picadeiros as mais novas com as mais velhas. E quando não acertava, e não havia
maneira de fazer açúcar bom, chegava na mesa desanimado, falando do mestre.
- No tempo do Cândido nunca me sucedeu isto!
Era uma autoridade sempre citada, esta do seu negro escravo que lhe enchera a casa de purgar de açúcar cor de ouro.
(REGO, José Lins, Bangüê, 9ª edição. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1976, p. 5-8)
1. Assinale a afirmativa que expressa a causa da atitude do avô do narrador, no trecho “E eu o via passando pelo meu quarto
sem me olhar, tossindo pelo alpendre, a bater com o cacete na calçada, como nas noites em que ia olhar o relâmpago nas
cabeceiras.”( l. 14-15)
A) O casamento do Tio Juca, que se fora para o engenho da mulher.
B) A recusa do neto em deixar a rede e os jornais para assumir o comando do engenho.
C) A intenção do neto de escrever a biografia do avô, contando a história simples de sua vida.
D) A pretensão do neto de construir um engenho longe dali.
2. No texto, pode-se deduzir que o narrador expressa a necessidade de mudança de comando do Engenho Santa Rosa. Tendo
em vista os sentimentos revelados nos trechos abaixo, em relação a essas mudanças, marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
( ) "E o Santa Rosa ali à espera do coadjutor, de uma perna de governo que fizesse as vezes do meu avô."( l. 1-2)
( ) "Só fazia balançar de rede e ler os telegramas dos jornais." (l. 5-6)
( ) "Começava a sentir a decadência do meu avô. O engenho em ponto de moer. Tudo pedindo o chefe pronto em todos os
lugares." (l. 17)
( ) "No outro dia, quando o engenho apitasse, às três horas da madrugada, ele estaria lá." (l. 26)
A) V, V, F, V.
B) F, F, V, F.
C) F, V, V, F.
D) V, F, V, F.
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3.
A)
B)
C)
D)

A leitura do texto permite concluir que:
o Tio Juca estava se preparando para assumir o comando do engenho Santa Rosa.
o narrador voltou dos estudos, mas não quis fazer as vezes do avô no comando do engenho.
o velho José Paulino não queria que ninguém interferisse nos seus negócios.
o velho José Paulino só queria passar o comando do engenho para seu filho Juca.

4.
A)
B)
C)
D)

Sobre o vocábulo “ringia”, no trecho: "... e a rede ringia nas correntes." (l. 4), assinale a alternativa CORRETA.
É um vocábulo antigo e não deve ser usado nos dias atuais.
É um vocábulo que se encontra apenas na fala de pessoas jovens.
É um vocábulo que tem o mesmo significado de “rangia”.
No contexto, é um vocábulo que significa “balançava”.

5. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação das palavras sublinhadas, no período: “E ele era tudo para
mim.”(l. 10).
A) Pronome indefinido, pronome demonstrativo.
B) Pronome demonstrativo, pronome pessoal.
C) Pronome pessoal, pronome possessivo.
D) Pronome pessoal, pronome pessoal.
6. No período: “Chegara dos estudos há mais de mês... (l. 3), tem-se o verbo haver, que se classifica como verbo da 2ª.
conjugação. Assinale a alternativa em que todos os verbos classificam-se como da 1ª. conjugação.
A) Casar; comprar; dar.
B) Escrever; moer; saber.
C) Comprar; moer; compor.
D) Rever; sair; bulir.
7. Considerando a classificação do período: “No outro dia, quando o engenho apitasse, às três horas da madrugada, ele estaria
lá.” (l. 26), aponte a alternativa CORRETA.
A) Período simples.
B) Período composto por subordinação.
C) Período composto por coordenação.
D) Período composto por coordenação e subordinação.
8. No período “E a casa-grande esperava por ele, até que não se precisasse mais no engenho do seu olho de feitor e dos seus
gritos de ordem.” (l. 30), assinale a alternativa CORRETA, no que diz respeito à classificação do vocábulo “até”.
A) Preposição.
B) Conjunção.
C) Advérbio.
D) Interjeição.
9. Assinale a alternativa em que a utilização do acento indicativo de crase está CORRETA, tal como no trecho: “E à noite só
deixava o serviço quando batiam a última têmpera.” (l. 26-27).
A) Os atletas viajaram à convite do clube da cidade vizinha.
B) A receita recomenda usar sal à gosto.
C) Dedica-se àquela criança como se fosse sua filha.
D) O bom servidor é aquele que está sempre disposto à colaborar.
10. No texto, encontram-se os vocábulos “açúcar”; “relâmpago”; e “estômago”, que recebem acento gráfico por serem
proparoxítonas. São acentuados, pela mesma razão, os vocábulos:
A) última; têmpera; química.
B) ninguém; hífen; bebê.
C) chapéu; idéia; pálido.
D) filé; café; avô.
11. Assinale a alternativa que contempla o termo ao qual se refere a forma do pronome oblíquo “o”, usado em “Amava-o
imensamente sem ele saber.” (l. 10)
A) O engenho.
B) Tio Juca.
C) O meu avô.
D) O Cândido.
12. Classifique o verbo do período “Eu não dava esperança a ninguém.” (l. 2-3), quanto à transitividade.
A) Intransitivo.
B) Transitivo direto.
C) Transitivo direto e indireto.
D) Verbo de ligação.
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13. Assinale a alternativa em cujo período o emprego da vírgula está CORRETO.
A) A professora, sentia-se totalmente responsável por seus alunos.
B) Durante os últimos meses, não choveu no sertão.
C) Venha logo cedo José e, traga o livro.
D) José que vivia na cidade vizinha, gastava duas horas para chegar ao trabalho.
14. No período: “Nos outros tempos, o velho José Paulino não parava, a gritar para todos os cantos.” (l. 22), o verbo
sublinhado:
A) está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
B) está conjugado na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.
C) está conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
D) está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo.
15. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está CORRETA.
A) Dois anos pode ser uma eternidade.
B) Encontra-se muitos índios no Brasil.
C) Ainda devem haver vinte pessoas na fila.
D) Mais de um contribuinte queixaram-se do aumento dos impostos.

PROVA – MATEMÁTICA E LÓGICA
16. Se Maria é professora, então ela é observadora. Logo:
A) Se Maria é professora, então ela não é observadora.
B) Se Maria não é professora, então ela é observadora.
C) Se Maria é observadora, então ela é professora.
D) Se Maria não é observadora, então ela não é professora.
17. Armando, Breno e Carlos têm, cada um, um único meio de transporte. Um deles tem um carro, outro tem uma moto e o
terceiro, uma bicicleta. Sabe-se que:
- Carlos não é o dono do carro.
-Armando não é o dono da moto.
-A moto não pertence ao Carlos.
-A bicicleta não pertence ao Breno.
Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:
A) Armando é dono da bicicleta.
B) Breno é dono do carro.
C) Carlos é dono da bicicleta.
D) Carlos é dono da moto.
18. Partindo das premissas enunciadas abaixo.
(1) Todo professor é justo.
(2) Todo professor é formado em Pedagogia.
(3) Lucas é justo.
(4) Débora é administradora.
Pode-se concluir que:
A) Toda pessoa justa é formada em Pedagogia.
B) Lucas é professor.
C) Débora é justa.
D) Há pessoas formadas em Pedagogia que são justas.
19. O dobro da soma das raízes da equação de segundo grau, a seguir, x2+13x=17,25 é:
A) -26.
B) 26.
C) 2.
D) -13.
20. O dobro da soma dos termos da progressão geométrica infinita (2;0,4;0,08…) deverá ser:
A) 2,5.
B) 5.
C) 25.
D) 2.
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21. A loja "Tá Barato" fez uma promoção em que se oferecia uma geladeira com desconto de 20%. Ana adquiriu uma geladeira
e pagou por esta R$400,00. Sabendo disto, qual era o valor original do bem?
A) R$480,00.
B) R$500,00.
C) R$520,00.
D) R$540,00.
22. Três aumentos mensais sucessivos de 30% correspondem a um único aumento trimestral de:
A) 119,7%.
B) 150%.
C) 90%.
D) 215%.
23. Para um certame, foram oferecidas 4 vagas para um certo cargo, em que poderiam se inscrever os candidatos com
graduação em Pedagogia, Psicologia ou Ciências Sociais. Alguns destes detinham mais de uma das graduações exigidas.
Notou-se que 30 candidatos eram apenas pedagogos, 20 apenas psicológos e 15 detinham ambas as profissões. Ainda, 25
candidatos eram apenas cientistas sociais, 9 sociólogos e psicológos e 10 candidatos formados em Pedagogia e Ciências
Sociais. Se a razão número de candidatos por vaga é igual a 25 e se 5 candidatos detinham as três graduações, quantos
candidatos eram formados em Pedagogia e Psicologia mas não em Ciências Sociais?
A) 6.
B) 4.
C) 10.
D) 12.
24. Em uma sala de aula com cinquenta alunos, quinze medem 170cm de altura. Vinte alunos têm 1,65m de altura, outros dez
medem 175cm, ainda três alunos têm 1,50m e dois 1,80m. Qual é o quíntuplo da altura média dos alunos desta sala de aula
em centímetros.
A) 840.
B) 842.
C) 845.
D) 841.
25. A soma das variáveis que são as raízes do sistema linear abaixo é:

A)
B)
C)
D)

6.
4.
10.
12.

PROVA - CONHECIMENTOS GERAIS
26. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 37/2011 sugeria incluir um novo parágrafo no Artigo 144 da Constituição
Federal, que trata da Segurança Pública. O projeto, conhecido como PEC da Impunidade, rejeitada pela Câmara dos
Deputados, pretendia tirar o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. Assinale a
alternativa CORRETA quanto ao autor da referida proposta.
A) Deputado Renan Calheiros (PMDB/AL).
B) Deputado Lourival Mendes (PTdoB/MA).
C) Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN).
D) Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE).
27. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu. Em potência
instalada, a usina de Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Três Gargantas
(20.300 MW) e da brasileira e paraguaia Itaipu (14.000 MW). Será a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira, com
área total do reservatório de 516 km². Assinale a alternativa que contempla um estado que terá terras atingidas pelo referido
reservatório.
A) Maranhão.
B) Mato Grosso.
C) Amazonas.
D) Pará.
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28. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a nova redação dos artigos 165, 276, 277 e 302, dada pela Lei Federal
nº12.760, de 20 de dezembro de 2012, conhecida como nova Lei Seca, com a Resolução nº432, de 23 de janeiro de 2013,
que entrou em vigor na data de sua publicação. A referida regulamentação baixou os limites de tolerância ao álcool no teste
do bafômetro, e a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) será caracterizada por meio de
alguns procedimentos. Assinale a alternativa CORRETA quanto às penalidades após autuação.
A) Multa de R$ 1.915,30, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além da retenção do
veículo, até a apresentação de condutor habilitado.
B) Multa de R$ 2.435,50, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir por 6 meses e retenção do veículo por 15
dias.
C) Multa de R$ 985,00, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir por 8 meses, além da retenção do veículo,
até a apresentação de condutor habilitado.
D) Multa de R$ 1.785,46, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir por 10 meses e retenção do veículo por
15 dias.
29. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle externo das atividades do Poder Judiciário, determinou a possibilidade
de conversão da união em casamento e também a realização direta de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao que foi aprovado no Supremo Tribunal Federal.
A) Todos os cartórios do país ficam obrigados a oficializar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, sem a necessidade
de autorização judicial.
B) Todos os cartórios do país ficam obrigados a oficializar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mediante
autorização judicial.
C) Todos os cartórios do país ficam obrigados a oficializar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, sem a necessidade
de autorização judicial. Para a realização da união fora do Brasil, entretanto, o STF permite apenas aos casais de
nacionalidade brasileira.
D) Todos os cartórios do país ficam obrigados a oficializar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, com a necessidade
de autorização por parte do Ministério Público.
30. A Lei Federal nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 07 de agosto de 2006, entrando em vigor no dia 22 de setembro de
2006. Dentre as várias mudanças promovidas pela lei, está o aumento no rigor das punições para agressões domésticas
contra a mulher. Assinale a opção CORRETA relacionada ao Estado de origem da mulher que recebeu a homenagem com a
indicação de seu nome para a referida Lei.
A) Piauí.
B) Rio de Janeiro.
C) Bahia.
D) Ceará.
31. Em 2012, o Rio de Janeiro sediou a Cúpula da Terra sobre o desenvolvimento sustentável, promovida pelas Nações Unidas.
Na reunião, entre os diversos temas, destacou-se a sustentabilidade do desenvolvimento vinculada estreitamente ao
processo de construção da cidadania, buscando a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento. Essa
sustentabilidade diz respeito tanto à democratização da sociedade quanto à democratização do Estado. A sustentabilidade
descrita refere-se, especificamente, à seguinte dimensão do desenvolvimento:
A) ecológica.
B) política.
C) ambiental.
D) cultural.
32. Em relação aos acontecimentos nacionais abordados recentemente pela imprensa, assinale a alternativa CORRETA.
A) A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.500/ 2013 que destina 60% dos royalties do petróleo para a educação
e os 40% restantes para a área da saúde.
B) As seis cidades-sede da Copa das Confederações foram as seguintes: São Paulo, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte,
Brasília e Rio de Janeiro.
C) O incêndio na boate Kiss matou mais de 240 pessoas em uma casa noturna de Santa Maria, no Estado de Santa Catarina.
D) A presidente Dilma Rousseff exonerou, recentemente, a pedido, Guilherme Afif Domingos, como ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa.
33. O Ministério Público (MP) e a Polícia Federal (PF) realizaram, em 09 de abril de 2013, uma operação em 12 estados
brasileiros para combater esquemas de corrupção em licitações públicas. A respeito desses fatos, assinale a alternativa que
contempla o município cearense em que foram realizados 30 mandados de busca e apreensão expedidos para combater a
corrupção na prefeitura.
A) Camocim.
B) Trairi.
C) Quixeramobim.
D) São Gonçalo do Amarante.
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34. Em 2014, o Brasil irá sediar sua segunda Copa do Mundo de Futebol. Assinale a alternativa que contempla cidades que
sediarão jogos.
A) Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belém (PA).
B) São Paulo (SP), Natal (RN) e Curitiba (PR).
C) Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO).
D) Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES).
35. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou um avanço de 0,6% no primeiro trimestre de 2013 na comparação com o
período anterior, abaixo do esperado pelo mercado e pelo governo, que previam uma aceleração mais rápida do
crescimento no país. A explicação para a situação econômica descrita deve-se majoritariamente ao crescimento negativo do
seguinte setor produtivo.
A) Investimentos.
B) Construção civil.
C) Indústria.
D) Agropecuária.

PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36. O Artigo 70, da Lei Federal nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional) considera como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições
educacionais de todos os níveis. Assinale a alternativa que se caracteriza como despesas de manutenção e desenvolvimento
do ensino.
A) Despesas com obras de infraestrutura da rede escolar.
B) Despesas com programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica.
C) Despesas com subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural.
D) Despesas com remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação.
37. Considerando o dever dos pais ou responsáveis de efetuar a matrícula das crianças na Educação Básica, assinale a
alternativa que apresenta a idade mínima obrigatória para a criança ser matriculada na Educação Básica, de acordo com o
Artigo 6º da Lei Federal nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional).
A) 4 (quatro) anos.
B) 5 (cinco) anos.
C) 3 (três) anos.
D) 6 (seis) anos.
38. De acordo com o Artigo 18, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), os sistemas municipais de ensino compreendem:
A) as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada.
B) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal.
C) as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.
D) as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.
39. Conforme o Artigo 40 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão implantar Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação Básica, de
modo a assegurar:
I – a remuneração condigna dos profissionais na Educação Básica e na Educação Superior da rede pública.
II – a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
III – a integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola.
IV – a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem nas universidades públicas.
Assinale a alternativa que contempla os itens CORRETOS.
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III
D) III e IV.
40. Conforme o Artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Com base neste princípio constitucional, é CORRETO afirmar que:
A) homens e mulheres são iguais em direitos e não em obrigações.
B) é livre a manifestação do pensamento, sendo facultado o anonimato.
C) a lei penal não retroagirá, salvo para condenar o réu.
D) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
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41. De acordo com o parágrafo único do Artigo 22, da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, consideram-se
profissionais do magistério da Educação Básica:
I – Docentes e Diretor ou Administrador Escolar.
II – Orientador Educacional e Odontólogo.
III – Docentes, Coordenador Pedagógico e Odontólogo.
IV – Coordenador Pedagógico e Supervisor Escolar.
Assinale a alternativa que contempla os itens CORRETOS.
A) I, e IV.
B) I e III.
C) II e III.
D) III e IV.
42. De acordo com o inciso XVI do Artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil de 1988, “é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários”. Diante do enunciado, assinale a
alternativa em que a Constituição Brasileira permite o acúmulo de cargos públicos.
A) Dois cargos privativos de médico e um cargo de professor.
B) Dois cargos de professor.
C) Dois cargos de professor com outro técnico ou científico.
D) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde e um cargo de professor.
43. “Entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como beneficente de assistência social, ou de atendimento direto e
gratuito ao público, responsável pela formalização dos procedimentos de adesão e habilitação ao Programa Dinheiro Direto
na Escola das escolas privadas de educação especial por ela mantidas”. Assinale a alternativa que corresponde a essa
definição.
A) Unidade Gestora.
B) Entidade Executora.
C) Unidade Executora Própria.
D) Entidade Mantenedora.
44. O Artigo 4º da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sinaliza
que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de Educação Básica obrigatória e
gratuita. Em relação à Educação Infantil, assinale a alternativa CORRETA.
A) É gratuita às crianças de até 6 (seis) anos de idade.
B) É gratuita às crianças de até 4 (quatro) anos de idade.
C) É gratuita às crianças de até 3 (três) anos de idade.
D) É gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.
45. De acordo com o inciso V do Artigo 11 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), a incumbência de “oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental”, é de responsabilidade de qual esfera dentre as relacionadas a seguir?
A) Federal.
B) Estadual.
C) Municipal.
D) Privada.
46. Acerca dos órgãos que compõem a administração pública brasileira, é CORRETO afirmar que:
A) são centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais.
B) quando exercem suas funções estatais, os órgãos atuam em seu próprio nome.
C) são entes personalizados, com capacidade de adquirir direitos e obrigações.
D) formam um conjunto de funções e competências que se confundem com os agentes.
47. De acordo com os princípios básicos da administração pública, qual é relacionado ao comportamento do bom administrador
público, que deve, dentre as opções possíveis, escolher a que resultará em maior ganho para a coletividade e representará o
interesse público?
A) Princípio da eficiência.
B) Princípio da impessoalidade.
C) Princípio da moralidade.
D) Princípio da legalidade.
48. Sobre os serviços públicos, é CORRETO afirmar que:
A) o Poder Público pode exercer diretamente, sob a forma de delegação, a prestação de serviços públicos.
B) a delegação de serviços públicos pode ser exercida apenas sob a forma de concessão e permissão.
C) a concessão de serviços públicos exige licitação e é permitida às pessoas físicas por tempo determinado.
D) a permissão de serviços públicos pode ser feita à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para prestar o serviço.
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49. Considerando a estrutura da administração descentralizada brasileira, é CORRETO afirmar que:
A) a autarquia é criada por lei, possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios e gestão administrativa e financeira
descentralizada, pois executa atividades atípicas da administração pública.
B) a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com capital e patrimônio exclusivo da
União, Estado ou Município, e criada por lei com a finalidade de exploração de atividade econômica.
C) a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado, criada por meio de autorização legislativa,
para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima.
D) a fundação pública é um entidade sem fins lucrativos, criada por lei para o desenvolvimento de atividades que não exijam
execução por órgãos ou entidades de direito público, sendo custeada pelo poder público.
50. Tendo em vista que a Lei nº 8.666/2003 estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito
dos Poderes dos entes federados, é CORRETO afirmar que:
A) as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelos municípios estão dispensadas de observar este dispositivo legal.
B) a licitação será processada e julgada em conformidade com os princípios básicos da administração pública, mesmo quando
estes não assegurem a observância do princípio constitucional da isonomia.
C) é dispensável a licitação para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades da administração,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
D) os julgamentos das propostas serão objetivos e realizados em conformidade com os critérios estabelecidos e com as
modalidades de licitação de melhor técnica, menor preço ou de técnica e preço.
51. Sobre as características dos convênios firmados no âmbito da administração pública e com base no que estabelece a
doutrina, é CORRETO afirmar que:
A) o convênio é uma forma de ajuste entre o Poder Público e as entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos
específicos destas entidades, mediante mútua colaboração.
B) no convênio, cada parte deseja determinado resultado, que pode ser um projeto, uma obra ou um serviço técnico, e aplicamse integralmente as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/93.
C) os valores que ingressam no convênio ficam vinculados ao seu objetivo e devem ser aplicados nas finalidades
institucionais, sendo sua correta destinação passível de fiscalização.
D) a celebração de convênio pela administração pública depende de plano de trabalho proposto pela organização interessada
que conterá apenas a identificação do objeto e as fases de execução.
52. Assinale a alternativa que compreende o detalhamento das categorias econômicas da receita orçamentária pública, com
vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que ingressam no orçamento público.
A) Origem.
B) Espécie.
C) Rubrica.
D) Alínea.
53. As etapas ou fases da receita orçamentária pública seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se
em conta o modelo de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada. Dessa forma, assinale a alternativa que define
CORRETAMENTE uma etapa da receita orçamentária.
A) a previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas que vão compor a proposta orçamentária e deve ser feita em
conformidade com as normas legais, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal.
B) a arrecadação é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador e identifica o sujeito da obrigação
correspondente e calcula o montante de imposto devido, previsto em lei ou regulamento.
C) o recolhimento é a etapa da execução da receita em que ocorre a entrega pelos contribuintes ou devedores, aos agentes
arrecadadores ou bancos autorizados pelo entes públicos dos recursos devidos.
D) a fase de controle e avaliação compreende a fiscalização, que somente pode ser realizada pela própria administração
pública, ao final das etapas de planejamento e execução das receitas públicas.
54. Os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e
pequenos investimentos realizadas pelos estabelecimentos de ensino beneficiários. Assinale a alternativa que contempla
uma despesa em que é proibida a aplicação de recursos do Programa.
A) Compra de computadores.
B) Pagamento de pessoal.
C) Compra de material de consumo.
D) Manutenção do prédio da escola.
55. A despesa pública é a aplicação de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio
desenvolvimento econômico do Estado. Sobre as despesas públicas, assinale a alternativa que contém um tipo de despesa
classificada como despesa de capital.
A) Contratação de serviço de pessoa jurídica.
B) Aquisição de gêneros alimentícios.
C) Execução de obras e instalações.
D) Contratação de pessoal temporário.
08 / 11

56. O orçamento público é o instrumento de planejamento adotado pela Administração Pública, o qual prevê ou estima todas as
receitas a serem arrecadadas e fixa as despesas a serem realizadas no exercício financeiro seguinte, consubstanciado em
uma lei orçamentária anual. Dessa forma, é CORRETO afirmar que é objetivo do orçamento público:
A) viabilizar a realização anual dos programas, mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações
orçamentárias.
B) estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública em cada esfera de governo.
C) compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente.
D) dispor sobre as normas de controle de custos e sobre a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos.
57. Compete ao Tribunal de Contas dos Municípios, conforme a Constituição do Estado do Ceará e a Lei Orgânica do próprio
Tribunal:
A) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e recursos públicos das unidades do poder
público municipal, não se incluindo as pessoas jurídicas que assumem obrigações pecuniárias.
B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos relativos à admissão de pessoal e concessivos de aposentadorias e
pensões, bem como apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais prestadas pelos prefeitos.
C) encaminhar às Câmaras Municipais, anualmente, até cento e vinte dias após o início do exercício financeiro, relatório das
atividades desenvolvidas no exercício anterior, bem como as decisões que determinem imputação de débito ou multa.
D) editar acórdãos, atos, instruções normativas, resoluções no âmbito de suas atribuições, para completo desempenho do
controle externo e interno de cada poder, os quais deverão ser cumpridos, sob pena de responsabilidade.
58. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e tem por objetivo principal:
A) dispor sobre o equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas.
B) dispor sobre a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços.
C) disciplinar a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.
D) enfatizar a ação planejada e transparente na administração pública.
59. O Programa Dinheiro Direto na Escola tem por finalidade prestar assistência financeira às escolas públicas de educação
básica e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. De acordo com a Lei nº
11.947, é possível afirmar CORRETAMENTE que:
A) a assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino beneficiário será definida anualmente e terá como
base o critério populacional, de acordo com os dados do censo do IBGE.
B) será concedida sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante
crédito do valor devido em conta bancária específica.
C) a fixação dos valores per capita é igual entre as escolas que oferecem educação especial de forma inclusiva ou
especializada e as escolas de educação básica, de modo a assegurar os objetivos do programa.
D) os estados, o Distrito Federal e os municípios são dispensados de prestar contas dos recursos financeiros destinados aos
estabelecimentos de ensino a eles vinculados e inscritos, quando couber, nos orçamentos.
60. Sobre a fiscalização dos recursos aplicados no Programa Dinheiro Direto na Escola, é CORRETO afirmar que:
A) os entes federados deverão manter arquivados, em boa guarda e organização, os documentos fiscais, originais ou
equivalentes das despesas realizadas na execução das ações do programa, pelo prazo de 10 anos.
B) as unidades executoras próprias e as entidades de atendimento direto e gratuito ao público são dispensadas de manter
arquivados os documentos fiscais, originais ou equivalentes das despesas realizadas pelo programa.
C) a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros do programa é de competência somente dos órgãos de controle externo
do Poder Executivo da União e será feita mediante os processos das respectivas prestações de contas.
D) os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução do Programa poderão celebrar convênios ou
acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do Programa.
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