
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ-ES 
 

CARGO: AGENTE LEGISLATIVO 
DATA: 22/09/2013 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL Nº 001/2013 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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CÁRCERE DAS ALMAS 

Cruz e Sousa 
 1 Ah! toda a alma num cárcere anda presa, 
 2 Soluçando nas trevas, entre as grades 
 3 Do Calabouço olhando imensidades, 
 4 Mares, estrelas, tardes, natureza! 
 
 5 Tudo se veste de uma igual grandeza 
 6 Quando a alma entre grilhões as liberdades 
 7 Sonha e sonhando, as imortalidades 
 8 Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 
 
 9 Ó almas presas, mudas e fechadas 
10 Nas prisões colossais e abandonadas, 
11 Da dor do calabouço, atroz, funéreo! 
 
12 Nesses silêncios solitários, graves, 
13 Que chaveiro do Céu possui as chaves 
14 Para abrir-vos as portas do Ministério?! 

 
01 - Assinale a alternativa em que as expressões retiradas do texto não é regida por um nome: 
a) de uma igual grandeza (5° verso). 
b) da Pureza (8º verso). 
c) do calabouço (11 verso).  
d) do Céu (13 verso). 
 
02 - “Ah! toda a alma num cárcere anda presa”. 
Assinale a afirmativa certa quanto ao conteúdo semântico da palavra “cárcere”: 
a) O cárcere aí é uma prisão amena, porque permite à alma, mesmo presa, ver as imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. 
b) O cárcere das almas é o corpo, isto é, a condição material, a vida na terra, mas que lhe permite ver a realidade terrena e além 
dela. 
c) Cárcere aí pode ser considerado como uma prisão, entendendo-se simbolicamente alma como o ser, o indivíduo, que nele se 
encerra. 
d) Cárcere é tomado no sentido figurado, significando as dificuldades que impedem a alma de realizar seus sonhos neste mundo. 
 
03 - Assinale a alternativa correta quanto ao uso da interrogação no último verso do soneto: 
a) é retórica, acentuando a ignorância do autor a respeito do que pergunta. 
b) representa apenas a função conotativa da linguagem. 
c) é uma pergunta metafísica, dirigida a Deus. 
d) é uma pergunta como qualquer outra que se faz, normalmente, na linguagem escrita e falada. 
 
04 - A palavra “funéreo”, no texto, só significa: 
a) funeral. 
b) funesto. 
c) fúnebre. 
d) funífero. 
 

PAISAGEM URBANA 
 
1º São cinco horas da manhã e a garoa fina cai branca como leite, fria como gelo. Milhões de gotinhas d’água brilham em 
trilhos de ferro. “Bom dia”, diz Um Homem para o Outro Homem. “Bom dia, por quê?”, pensa o Outro, olhando para o Um. Um 
Homem quieto e parado é um poste, que espera o trem na estação quase vazia. 
2º É o trem que leva e traz toda a gente ao trabalho, ao centro da cidade, a tantos lugares nenhum. É o trem que chega 
carregado de pop, popular, população, populacho, que pula que nem pipoca por todos os bairros da capital. Na plataforma uma 
luz vermelha pisca, enquanto um sinal de alerta grita: blem! blem! blem! Na cabeça, tanto do Um como do Outro, as ideias vão e 
vêm, como os trens. Os trens que não têm remédio, não têm escolha. Apenas vão e vem. É preciso ir em frente. 
3º A máquina aparece na curva e vem lenta, grave, forte, grande, imensa. Para a máquina, desce um branco, uma mulata, o 
gordo e o magro, dois meninos maluquinhos. Chegada de uns, partida de outros. No meio de um cheiro áspero de fumaça e óleo 
diesel, o Outro Homem entra no trem. Um Homem continua na forma de poste. Rígido. Concreto. E é só quando uma moça 
desce a escada do vagão carregando uma mala, cabelo preso com fita e olhar de busca, que o homem-poste tem um sobressalto. 
Os olhares se encontram. O trem vai e os olhares vêm. O mundo é assim... Outro Homem se foi. Um Homem está feliz. 

Marco Antonio Hailer 

05 - Identifique as figuras presentes no 1º parágrafo do texto: 
a) personificação – alteração – ironia. 
b) metáfora – antítese – catacrese. 
c) aliteração – ironia – personificação. 
d) comparação – hipérbole – metáfora. 
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06 - Analise as afirmativas referentes à reforma ortográfica e em seguida assinale a incorreta: 
a) A palavra “ideias” (2º parágrafo) com a reforma ortográfica não deve receber acendo agudo, assim como “geleia” e 
“paranoico”. 
b) “Para” (3º parágrafo) (verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo) com a reforma ortográfica foi abolido o 
acento diferencial. 
c) A grafia de “sobressalto” (3º parágrafo) está incorreta, com a reforma ortográfica usa-se hífen “sobre-salto”.  
d) “Homem-poste (3º parágrafo) a grafia está correta, com a reforma ortográfica emprega-se o hífen nas palavras compostas por 
justaposição substantivo + substantivo. 
 
07 - Sobre a acentuação gráfica e o uso da crase assinale a alternativa incorreta: 
a) Substituindo o verbo “aparece” (3º parágrafo) por “chegar” ocorrerá o uso da crase. “A máquina chega à curva e vem lenta.” 
b) Substituindo a palavra “trabalho” (2º parágrafo) por “trabalhar”, ocorrerá o uso da crase. “É o trem que leva e traz toda a 
gente à trabalhar...” 
c) As paroxítonas “remédio” e “óleo” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. 
d) Os vocábulos “áspero” e “rígido” são acentuados por serem proparoxítonas. 

 
08 - Ana possui três recipientes vazios. O recipiente A possui capacidade para 8 cm3, o recipiente B tem capacidade para 
7 cm3 e a capacidade do recipiente C é de 10 cm3. Ela precisa encher os recipientes A, B e C, transferindo determinada 
substância líquida contida em outro recipiente, utilizando um tubo graduado em 4 cm3, 5 cm3 e 6 cm3. Considerando que 
ela pode realizar todas as possíveis transferências do líquido entre o tubo e os recipientes e vice versa, é correto afirmar 
que: 
a) Ana conseguirá encher apenas o recipiente A. 
b) Ana conseguirá encher apenas os recipientes A e B. 
c) Ana conseguirá encher apenas os recipientes B e C. 
d) Ana conseguirá encher os recipientes A, B e C. 
 
09 - O perímetro de um triângulo retângulo mede 45 cm, e seus lados formam uma progressão aritmética de razão 3. A 
área desse triângulo é igual a: 
a) 90 cm2. 
b) 75 cm2. 
c) 60 cm2. 
d) 54 cm2. 
 
10 - Aldair aplicou um capital de R$ 3600,00 à taxa de juros compostos de 20% a.a. e após determinado período, 
resgatou R$ 6220,80. O prazo de aplicação desse capital foi de: 
a) 3 anos. 
b) 3,5 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 
 
11 - As medidas da altura, da largura e do comprimento de um paralelepípedo reto retângulo formam uma progressão 
geométrica de razão 4. Sabe-se que o volume desse paralelepípedo é igual a 8000 cm3. Portanto, há nesse paralelepípedo 
arestas cuja medida é igual a: 
a) 8 cm. 
b) 20 cm. 
c) 50 cm. 
d) 125 cm. 
 
12 - Um grupo de 14 operários realiza determinada obra em 90 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se esse grupo fosse 
constituído por 9 operários, trabalhando 10 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) mais de 90 dias. 
b) 88 dias. 
c) 84 dias. 
d) menos de 81 dias. 
 
13 - Determinado produto é vendido em porções com volume igual a 40 dm3, e em sua composição há 8% de solventes, 
15% de corantes, 25% de resinas e o restante é água. Guardadas essas proporções, em 3,4 porções desse produto há: 
a) menos de 10 dm3 de solventes. 
b) mais de 20 dm3 de corantes. 
c) mais de 35 dm3 de resinas. 
d) exatamente 70 dm3 de água. 
 
14 - Um título de R$ 5400,00 foi resgatado antes do seu vencimento por R$ 4590,00. Sabendo que a taxa de desconto 
simples comercial efetivada nessa transação foi de 18% a.a., é correto afirmar que o resgate do título foi antecipado em: 
a) 6 meses. 
b) 7 meses. 
c) 9 meses. 
d) 10 meses. 
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15 - No aplicativo Word (parte do pacote Microsoft Office 2007) o botão  possui a seguinte função: 
a) Ajustar o espaçamento entre as linhas do texto.  
b) Alterar todo o texto selecionado para maiúsculas. 
c) Aumentar tamanho da fonte. 
d) Diminuir tamanho da fonte. 
 
16 - Considerando o aplicativo Excel (parte do pacote Microsoft Office 2007) e as seguintes informações inseridas na 
planilha: 

 
Assinale a alternativa que corresponde ao resultado obtido ao se aplicar a seguinte fórmula: 

=SE((MÉDIA(A1;A5)>=31);RAIZ(A10);SOMA(A1:A5;1)) 
a) 1. 
b) 31. 
c) 61. 
d) 151. 
 
17 - Através da opção ‘Pesquisar’, presente no Menu Iniciar do sistema operacional Microsoft Windows XP, pode-se 
realizar buscas por arquivos salvos no computador: 

 
 
Através dos critérios inseridos, espera-se os seguintes tipos de arquivos como resultado: 
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a) Arquivos de imagens que possuam extensão .jpg. 
b) Arquivos que foram nomeados como ‘jpg’. 
c) Arquivos de imagens com qualquer extensão. 
d) Arquivos que não possuam extensão .jpg. 
 
18 - No sistema operacional Microsoft Windows, deve-se obedecer alguns critérios ao se nomear um arquivo ou pasta 
(diretório). Todas as alternativas apresentam opções válidas nomes de pastas, exceto: 
a) documentos_salvos####@@@. 
b) documentos<_salvos. 
c) $documentos_salvos$. 
d) documentos!_salvos!. 
 
19 - No aplicativo Word (parte do pacote Microsoft Office 2007), pode-se adicionar o efeito NEGRITO a determinada 
parte de um texto através da seleção do mesmo e em seguida fazendo uso do seguinte atalho: 
a) Ctrl+N. 
b) Ctrl+E. 
c) Ctrl+I. 
d) Ctrl+O. 
 
20 - No sistema operacional Microsoft Windows XP, o aplicativo ‘Catálogo de endereços’ pode ser acessado através do 
seguinte caminho: 
a) Menu Iniciar -> Todos os Programas -> Comunicações -> Catálogo de endereços. 
b) Menu Iniciar -> Todos os Programas -> Catálogo de endereços. 
c) Menu Iniciar -> Catálogo de endereços. 
d) Menu Iniciar -> E-mail -> Catálogo de endereços. 
  
21 - Os entes públicos utilizam como base para tomada de decisões, os Princípios da Administração, que norteiam todo o 
processo de gestão do patrimônio público. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um Princípio da Administração 
Pública, nos termos da Constituição Federal da República do Brasil: 
a) Moralidade. 
b) Pessoalidade. 
c) Legalidade. 
d) Eficiência. 
 
22 - A legislação prevê que nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo nos casos de extrema urgência, serão 
executados sem prévio orçamento de seu custo. Sobre o tema serviços públicos, assinale a alternativa que está de acordo 
com a legislação municipal de Ibiraçu: 
a) As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Poder Legislativo, tendo-se em vista o menor preço para o serviço 
público. 
b) O Município só poderá retomar os serviços permitidos ou concedidos, após indenizar mesmo que não tenham sido executados 
em conformidade com o ato ou contrato. 
c) Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização do permissionário ou 
contratado, incumbindo, ao poder público, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. 
d) A permissão de serviço público, a título precário será outorgada por decreto do Prefeito, após edital de chamamento de 
interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante 
contrato precedido de licitação. 
 
23 - Uma característica essencial para os servidores públicos é a ética no serviço público que, em razão de alguns 
acontecimentos ocorridos ultimamente no Brasil, vem ganhando destaque no cenário nacional. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta uma situação que o servidor público esteja agindo com ética: 
a) Atender preferencialmente servidores municipais e integrantes da Câmara Municipal de Vereadores. 
b) Denunciar irregularidades que possam estar ocorrendo no órgão em que o servidor estiver lotado. 
c) Agir em conformidade com a legislação municipal e sempre com imparcialidade em relação às partes envolvidas. 
d) Utilizar os bens públicos somente para os fins a que se destinam e quando no exercício da função pública. 
 
24 - A Lei Orgânica do Município de Ibiraçu define que o Poder Legislativo será exercido pela Câmara Municipal, com 
autonomia funcional, administrativa e financeira. Apesar da autonomia conferida à Câmara Municipal, devem ser 
observados alguns procedimentos e limites para que os atos sejam considerados válidos. Assinale a alternativa que 
apresenta os limites a serem respeitados pela Lei que fixa os subsídios dos Vereadores nos termos da legislação municipal 
vigente: 
a) Cinquenta por cento do subsídio estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais e cinco por cento da receita municipal 
efetivamente arrecadada. 
b) Cinquenta por cento do subsídio estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais e sete por cento da receita municipal 
efetivamente arrecadada. 
c) Setenta e cinco por cento do subsídio estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais e cinco por cento da receita 
municipal efetivamente arrecadada. 
d) Setenta e cinco por cento do subsídio estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais e sete por cento da receita 
municipal efetivamente arrecadada. 
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25 - O Poder Legislativo possui competências privativas como forma de efetivar a separação dos Poderes Municipais e o 
controle sobre atos do Poder Executivo. Assinale a alternativa que apresenta uma competência privativa da Câmara 
Municipal de Ibiraçu: 
a) Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal. 
b) Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança de trânsito. 
c) Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 
d) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais do 
território municipal. 
 
26 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município de Ibiraçu e das entidades 
da administração direta e indireta quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receitas será mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Assinale a alternativa que apresenta o ente público responsável pelo controle externo municipal:  
a) Tribunal de Contas da União. 
b) Controladoria interna em conjunto com o serviço de auditoria municipal. 
c) Poder Executivo com auxílio da Secretaria Municipal de Finanças. 
d) Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 
 
27 - A Câmara Municipal de Ibiraçu, local onde são realizadas as manifestações do Poder Legislativo Municipal, 
realizará sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, nos termos da Lei Orgânica Municipal. As sessões 
extraordinárias devem ocorrer por convocação das pessoas competentes. Assinale a alternativa que apresenta uma 
pessoa com competência para realizar convocação para uma sessão extraordinária, segundo a legislação vigente:  
a) Secretário Municipal, em caso de urgência. 
b) Prefeito, quando este a entender necessária. 
c) Qualquer vereador eleito, de forma individual. 
d) Qualquer cidadão, por interesse público relevante. 
 
28 - O chefe do Poder Executivo Municipal de Ibiraçu é o Prefeito, que executa suas funções com o auxílio dos 
Secretários Municipais.  Analise as afirmativas abaixo que tratam das atribuições do Prefeito: 
I - Vetar, nos termos da Lei Orgânica Municipal, os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal. 
II - Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do Município. 
III - Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros. 
Nos termos da legislação municipal vigente, são atribuições do Prefeito Municipal as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
29 - Os entes públicos exercem suas funções através dos procedimentos definidos em Lei. Para que não ocorram conflitos, 
a legislação prevê a divisão de funções de modo a obter o melhor alcance dos resultados pretendidos para cada órgão. A 
iniciativa para elaborar um projeto de lei que disponha sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração do Município de Ibiraçu, cabe, exclusivamente:  
a) Ao Presidente da Câmara Municipal. 
b) Ao Secretário Municipal de Finanças. 
c) Ao Governador do Estado. 
d) Ao Prefeito Municipal.  
 
30 - Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se 
coordenam, atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Sobre as 
entidades dotadas de personalidade jurídica da administração pública, analise as afirmativas abaixo: 
I - Autarquia: Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para  
executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizadas. 
II - Empresa Pública: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do 
Município, criada por lei, para exploração de atividades econômicas que o Município seja levado a exercer, por força de 
contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 
III - Sociedade de Economia Mista: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, criada por lei, para 
exploração de atividades sociais, sob a forma de sociedade limitada, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua 
maioria, ao Município ou a entidades da administração direta. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
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31 - A administração direta e indireta possui requisitos e procedimentos indispensáveis no que se refere ao ingresso de 
servidores e empregados públicos. Sobre o tema citado, assinale a alternativa que está de acordo com a legislação 
municipal:  
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei e, em casos específicos, aos brasileiros naturalizados. 
b) O prazo de validade do concurso público será de até um ano, prorrogável uma vez por igual período. 
c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para a pessoa portadora de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão.  
d) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. 
 
32 - A legislação determina que seja observando como limite de remuneração, em qualquer caso, o subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários, somente permitida para no caso de: 
a) Um cargo técnico e outro científico. 
b) Um cargo técnico e outro de professor. 
c) Qualquer cargo, desde que um deles seja no Poder Executivo e outro no Legislativo. 
d) Um cargo técnico e outro privativo de médico. 
 
33 - A legislação determina que os servidores nomeados para cargos efetivos em virtude de concurso público são estáveis 
após três anos de efetivo exercício. Após adquirir a estabilidade o servidor só perderá o cargo na forma prevista em lei. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma forma de perda do cargo para o servidor público estável: 
a) Por motivo do início de processo judicial em que o servidor figure como réu. 
b) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
c) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.  
d) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa. 
 
34 - A legislação brasileira adota o princípio da segregação de competências entre os entes nas esferas federal, estadual e 
municipal. A principal razão para a divisão das atribuições encontra guarida no pacto federativo, que visa 
primordialmente o bem comum dos cidadãos. Neste sentido, assinale a alternativa que apresenta uma competência 
privativa municipal: 
a) Legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 
b) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos. 
c) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.  
d) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. 
 
35 - Para realizar suas funções, os entes públicos precisam de recursos financeiros e tais recursos são gerados através da 
arrecadação das receitas públicas, instituídas e fiscalizadas pelos entes. As receitas públicas são divididas conforme sua 
natureza econômica. Sobre este tema, assinale a alternativa que apresenta uma receita pública classificada como Receita 
Corrente: 
a) Receita com operações de crédito. 
b) Receita com alienação de bens. 
c) Receita de serviços.  
d) Transferências de capital. 
 
36 - A despesa pública precisa cumprir algumas formalidades legais para que esteja em perfeita harmonia com a 
legislação brasileira vigente para os órgãos públicos. Dentre os estágios da despesa pública, temos a liquidação da 
despesa, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor para posterior pagamento. Como regra geral, antes 
da despesa ser liquidada o ente público deverá realizar: 
a) O empenho da despesa.    c) A composição da despesa.  
b) O estorno da despesa.    d) A retificação da despesa. 
 
37 - A proposta orçamentária, que terá vigência de um exercício financeiro, coincidindo com o ano civil, nela constarão 
todas as receitas e despesas do ente público que elabora a proposta, segundo os parâmetros técnicos e legais. Assinale a 
alternativa que apresenta as receitas pertencentes ao exercício financeiro conforme a legislação brasileira vigente: 
a) Receitas fixadas para o exercício financeiro. 
b) Receitas retidas no exercício financeiro. 
c) Receitas arrecadadas no exercício financeiro. 
d) Receitas transferidas no exercício. 
 
38 - As licitações realizadas pelos órgãos públicos serão norteadas pelos princípios previstos na Lei 8.666/93, que trata 
das regras gerais sobre licitações e contratos, visando selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública 
e, sempre que possível, o menor dispêndio de recursos financeiros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio a ser observado nas licitações públicas: 
a) Isonomia. 
b) Igualdade. 
c) Probidade administrativa. 
d) Julgamento subjetivo. 
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39 - As compras de mercadorias e serviços realizadas pela União, Estados e Municípios devem ser realizadas segundo os 
parâmetros da legislação vigente. Uma das formas de contratação permitidas na lei consiste na modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 
3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. Tal modalidade recebe o nome de: 
a) Concorrência. 
b) Convite. 
c) Tomada de preços. 
d) Pregão presencial. 
 
40 - Os contratos administrativos decorrentes de licitação preveem, em determinadas situações e desde que previsto no 
instrumento convocatório, que o contratado apresente garantias como forma de evitar prejuízos para a administração 
pública. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma forma de garantia contratual prevista na Lei 8.666/93 – Lei geral 
das Licitações Públicas e Contratos Administrativos: 
a) Seguro-garantia. 
b) Fiança bancária. 
c) Bens móveis. 
d) Caução em dinheiro. 
 

 




