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ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
São considerados princípio orçamentários, EXCETO
A) Não afetação.
B) Universalidade.
C) Prudência.
D) Periodicidade.
QUESTÃO 02
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o projeto de lei orçamentária anual, julgue as assertivas a
seguir:
I

- Deve conter, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e
as metas do anexo de metas fiscais.
II - Deve ser acompanhado das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado.
III - Deve conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, são estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Estão CORRETAS as assertivas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 03
Reza a Lei de Responsabilidade Fiscal que, se não for alcançada a redução da despesa total com pessoal no prazo
estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não pode
I - receber transferências voluntárias.
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente.
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 04
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a respeito da contratação de operações de crédito, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. O ente interessado formaliza seu pleito fundamentando-o em parecer de
seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da
operação e o atendimento das seguintes condições:
( ) Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos
adicionais ou lei específica.
( ) Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de
operações por antecipação de receita.
( ) Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.
( ) O montante das despesas de capital não pode ser excedido, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A sequência CORRETA é:
A) F, F, F, F.
B) V, V, V, V.
C) F, V, F, V.
D) V, F, V, F.
QUESTÃO 05
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os seguintes fatores devem ser
considerados ao se estimar a vida útil econômica de um ativo, EXCETO
A)
B)
C)
D)

A capacidade de geração de benefícios presentes.
O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não.
A obsolescência tecnológica.
Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.
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QUESTÃO 06
Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda:
1 - Valor da redução do ativo a valor recuperável
( )
2 - Valor realizável líquido
3 - Valor justo (fair value)
4 - Valor de mercado
( )

A quantia que a entidade do setor público espera obter
com a alienação ou a utilização de itens de inventário
quando deduzidos os gastos estimados para seu
acabamento, alienação ou utilização.
A diferença entre o valor líquido contábil do bem e o
valor de mercado ou de consenso, com base em laudo
técnico.
O valor do bem registrado na contabilidade, em uma
determinada data, sem a dedução da correspondente
depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
O valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou
um passivo pode ser liquidado entre partes interessadas
que atuam em condições independentes e isentas ou
conhecedoras do mercado.

( )

( )

A correspondência CORRETA é:
A) 1, 2, 3, 4.
B) 2, 1, 4, 3.
C) 3, 4, 2, 1.
D) 4, 1, 2, 3.
QUESTÃO 07
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a Demonstração do Resultado
Econômico deve ser elaborada considerando sua interligação com o sistema de custos e apresentar na forma
dedutiva, pelo menos, a seguinte estrutura, EXCETO
A) Receita econômica dos serviços prestados e dos bens ou dos produtos fornecidos.
B) Custos e despesas identificados com a execução da ação pública.
C) Custo de oportunidade, que é o valor que seria desembolsado na alternativa desprezada de menor valor entre
aquelas consideradas possíveis para a execução da ação pública.
D) Resultado econômico apurado.
QUESTÃO 08
De acordo com a Lei n.º 8.666/93, as compras, sempre que possível, devem, EXCETO
A) Atender ao princípio da padronização, que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.
B) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
C) Ser processadas através de sistema de controle específico.
D) Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
à economicidade.
QUESTÃO 09
De acordo com a Lei n.º 8.666/93, a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, é precedida de avaliação. Quando imóveis, depende de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as
entidades paraestatais, depende de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta
nos seguintes casos, EXCETO
A) Dação em pagamento.
B) Investidura.
C) Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo.
D) Doação.
QUESTÃO 10
Determinado município pretende construir uma quadra de esportes com valor estimado de R$ 880.000,00 (oitocentos
e oitenta mil reais) e solicitou à comissão permanente de licitações que providenciasse o procedimento necessário. A
esse respeito é CORRETO afirmar que:
A) Deverá ser feita uma tomada de preços.
B) Obrigatoriamente, deverá ser feita uma concorrência.
C) Poderá ser feito por convite.
D) Deverá ser feito, obrigatoriamente, por pregão presencial.
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QUESTÃO 11
A Constituição Federal traz algumas vedações que devem ser observadas no processo de planejamento e execução
dos orçamentos públicos. A esse respeito, marque V para o que for vedação e F, para a que não for.
( ) Início de programas ou projetos sem previsão orçamentária.
( ) A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.
( ) A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
( ) A realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
A sequência CORRETA é:
A) F, F, F, F.
B) V, F, V, F.
C) V, V, V, V.
D) F, V, F, V.
QUESTÃO 12
Considerando os limites constitucionais, marque a alternativa CORRETA.
A) Os municípios devem gastar 15% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV) e
constitucionalmente recebidas.
B) Os municípios devem gastar 12% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV) e
constitucionalmente recebidas.
C) Os municípios devem gastar 15% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV), bem
parcelas do ICMS e IPI recebidas do Estado e parcelas constitucionalmente recebidas.
D) Os municípios devem gastar 12% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV), bem
parcelas do ICMS e IPI recebidas do Estado e parcelas constitucionalmente recebidas.

parcelas
parcelas
como as
como as

QUESTÃO 13
Considere o lançamento simplificado a seguir:
Débito: Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional
Crédito: Créditos tributários a receber
É INCORRETO afirmar que:
A) Trata-se de um fato permutativo.
B) Constitui-se de uma variação qualitativa.
C) Não tem reflexo no patrimônio líquido.
D) Foi efetuado no subsistema de informações financeiras.
INSTRUÇÃO: Para responder as questões 14 e 15, considere os seguintes dados para montar partes da
Demonstração dos Fluxos de Caixa de determinado município:
Receitas derivadas: R$ 200.000,00
Receitas originárias: R$ 52.000,00
Receita da alienação de bens: R$ 18.000,00
Aquisição de ativo não circulante: R$ 1.250.000,00
Despesas com pessoal: R$ 8.000,000,00
Despesas com juros e encargos da dívida: R$ 50.000,00
Amortização/refinanciamento da dívida: R$ 35.000,00
Desembolso com transferências intergovernamentais: R$ 2.200.000,00
Receitas de transferências: R$ 12.000.000,00
QUESTÃO 14
Qual o valor do fluxo de caixa líquido das atividades das operações?
A) R$ 2.020.000,00.
B) R$ 2.002.000,00.
C) R$ 3.234.000,00.
D) R$ 1.952.000,00.
QUESTÃO 15
Qual o valor do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento?
A) R$ 1.282.000,00.
B) R$ 1.182.000,00.
C) R$ 1.232.000,00.
D) R$ 1.197.000,00.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas.

Como definir maturidade emocional?
1
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Penso que a maturidade emocional se caracteriza pelo atingir de um estado evolutivo no qual nos tornamos
mais competentes para lidar com as dificuldades da vida e por isso mesmo com maior disponibilidade para usufruir
de seus aspectos lúdicos e agradáveis.
Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não
significa não sofrer com elas e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa
docilidade, capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar da tristeza ou ressentimento
que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou.
Pessoas maduras também se aborrecem com as frustrações, mas não “descarregam” sua raiva sobre
terceiros que nada têm a ver com o que lhe ocorreu. Freud dizia que a maturidade se caracterizava pela substituição
da raiva pela tristeza e penso que ele tinha razão. Acrescentei mais um ingrediente, qual seja, o de que devemos
tratar de nos livrar da tristeza o mais depressa possível.
A maturidade emocional tem muito a ver com o que, hoje em dia, se chama de inteligência emocional (I.E.):
competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários
e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir sempre em prol da construção de um clima positivo e agradável nos
ambientes que frequenta. Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva
a agir de modo equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.
Pessoas com boa I.E. também agem com certa estabilidade de humor, de modo que não são criaturas “de
lua”, aquelas que nunca se pode saber com antecipação em que estado de humor estarão. É claro que a
estabilidade de humor não significa estar sempre alegre e feliz; o humor das pessoas mais equilibradas é
proporcional ao que está lhes acontecendo, sendo que os momentos de tristeza são vividos com dignidade e classe.
As pessoas mais tolerantes a frustrações, moralmente mais bem desenvolvidas e de humor estável são capazes de
despertar a confiança daqueles que com elas convivem. Assim, tornam-se bons parceiros sentimentais, bons
amigos, sócios, colegas de trabalho…
A maturidade acaba vindo acompanhada de uma série de boas propriedades e elas são motivo de satisfação
dos que foram capazes de avançar na direção de conquistá-la. É claro que o processo de evolução é interminável e
jamais deveríamos nos considerar como um “produto acabado”; estar sempre progredindo tende a determinar um
estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro – sim, porque quem está crescendo pode esperar
mais coisas boas para si lá adiante.
Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o
desenvolvimento de uma sólida disciplina: isso significa controle racional sobre todas as emoções, especialmente a
preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e
românticos, assim como a raiva e a agressividade. Controlar não significa reprimir e muito menos sempre deixar de
agir de acordo com as emoções; significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando
por ela avalizadas. Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que exercem adequado
domínio sobre si mesmas.
Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar com determinação a realização
de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos, pois se consideram suficientemente
fortes para superar a dor derivada dos revezes. Ao contrário, aprendem com seus tombos, reconhecem onde
erraram e seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior. Costumam ter melhores resultados do que
aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que
enfrentam os riscos.
Finalmente, para que possamos viver com serenidade e alegria, temos que aceitar uma propriedade
essencial da nossa condição: somos governados pelo que chamo de “princípio da incerteza”; ou seja, não sabemos
responder às questões essenciais que caracterizam nossa existência: qual o sentido da vida, de onde viemos, para
onde vamos, por quanto tempo estaremos aqui etc. É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir
nosso castelo e fazê-lo com otimismo e persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.
(Fonte: http://flaviogikovate.com.br/como-definir-maturidade-emocional/Acesso em 27 de fev. 2016.)
QUESTÃO 16
De acordo com o texto, as pessoas inteligentes emocionalmente são aquelas que, EXCETO
A) sabem se relacionar com o outro em diferentes ambientes.
B) evitam conflitos desnecessários.
C) exigem sempre os seus direitos.
D) reconhecem os seus direitos e deveres e os dos outros.
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QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que, segundo o autor, pode ser atribuída àqueles que são imaturos
emocionalmente.
A) Ousadia.
B) Comedimento.
C) Aceitação.
D) Otimismo.
QUESTÃO 18
Todos os sentimentos abaixo, de acordo com o autor, podem ser próprios de pessoas imaturas emocionalmente,
EXCETO
A) instabilidade de humor.
B) agressividade.
C) raiva.
D) tristeza.
QUESTÃO 19
De acordo com o texto, constitui uma característica inerentes à vida:
A) Reagir emocionalmente ao que nos acontece.
B) Negar a dor advinda dos revezes.
C) Agir sempre usando a razão.
D) Não ter respostas para questões existenciais.
QUESTÃO 20
As pessoas com inteligência emocional despertam em outras pessoas, EXCETO
A) instabilidade.
B) confiabilidade.
C) companheirismo.
D) harmonia.
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa em que se verifica o uso de linguagem metafórica.
A) “Costumam ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente
esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos.” (Linhas 40-42)
B) “Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva a agir de modo
equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.” (Linha 16-17)
C) “É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir nosso castelo e fazê-lo com otimismo e
persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.” (Linhas 46-47)
D) “Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos.” (Linhas 4-5)
QUESTÃO 22
Considere a expressão negritada no trecho: “Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez
que exercem adequado domínio sobre si mesmas.” (Linhas 35-36)
Nesse trecho, essa expressão negrita assume valor semântico de
A) causa.
B) conclusão.
C) consequência.
D) concessão.
QUESTÃO 23
Considere o uso do pronome oblíquo átono no trecho: “ [...] significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e
só se tornam ação quando por ela avalizadas.” (Linhas 34-35)
A posição proclítica desse pronome justifica-se pela/pelo
A) tempo do verbo.
B) presença de palavra atrativa.
C) tipo de frase.
D) ausência de palavra atrativa.
QUESTÃO 24
Considere o uso do acento indicativo de crase no trecho: “A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade,
capacidade de absorver os golpes [...]” (Linhas 6-7)
Assinale a alternativa que justifica esse uso.
A) Presença de locução adverbial feminina.
B) Ocorrência de locução prepositiva feminina.
C) Fusão da preposição “a” com o artigo “a”.
D) Presença de locução conjuntiva feminina.
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QUESTÃO 25
Considere o verbo negritado no trecho: “Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar
com determinação a realização de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos [...]”
(Linhas 37-38)
Assinale a alternativa que contém o verbo que segue a mesma regra de acentuação do verbo negritado acima.
A) vir.
B) ver.
C) crer.
D) ler.

PROVA DE LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO
Questões numeradas de 26 à 30
QUESTÃO 26
João, ocupante de cargo efetivo municipal, valendo-se da função pública, por desavenças com seu vizinho,
inimigo de longa data, atrasou de propósito o atendimento da sua solicitação, que aguardava há mais tempo,
passando todas as demais na frente. A conduta do servidor público, nesse ca so, feriu o princípio informativo
expresso do art. 37, caput, da Constituição da República, chamado princípio da
A) eficácia.
B) publicidade.
C) razoabilidade.
D) impessoalidade.
QUESTÃO 27
Os servidores públicos do Município de Montes Claros observam, no exercício de suas funções, os padrões éticos de
conduta exigidos por meio do Código de Ética (Lei n.º 3177/2003). A respeito da Lei n.º 3177/2003, marque a
alternativa CORRETA.
A) A moralidade da Administração Pública limita-ser à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum.
B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
C) A publicidade, em qualquer situação do ato administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando
sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
D) O servidor deve prestar atenção às ordens de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, sem
escusas, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tipificam falta
funcional grave, passível de punição disciplinar.
QUESTÃO 28
A respeito dos direitos assegurados na Declaração dos Direitos Humanos, todas as assertivas estão corretas,
EXCETO
A) Para ser titular dos Direitos Humanos, é necessário ter uma nacionalidade.
B) Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência e
nem a ataques a sua honra e reputação.
C) É um direito de todo ser humano mudar de nacionalidade.
D) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
QUESTÃO 29
De acordo a Lei n.º 3175/2003 (Estatuto dos Servidores Municipais), em relação às penalidades aplicadas aos
servidores públicos efetivos, nos casos de infrações disciplinares, marque a alternativa CORRETA.
A) As penalidades são aplicadas pelo Secretário Municipal de Administração, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria.
B) As penalidades são aplicadas pela autoridade administrativa de hierarquia imediatamente superior ao infrator,
quando se tratar de suspensão por mais de 60 dias.
C) As penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, nos casos de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangido pelo Município.
D) Todas as penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, único competente para o ato, que não mencionará o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, com intuito de preservar a intimidade do infrator.
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QUESTÃO 30
Os princípios balizam a atuação da Administração Pública. Alguns, inclusive, com previsão constitucional
expressa. Em relação aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, pode-se afirmar:
A) O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo
excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que represente solução mais benéfica
para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em favor dos administrados.
B) O princípio da publicidade não incide apenas em orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, mas
também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo de tomada de
decisão.
C) Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela
Administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade
antes disso.
D) À exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais
princípios dependem de análise do caso concreto, para que se possa verificar se foram adequadamente
observados.
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RASCUNHO

OBS.: Se for destacar esta folha, tenha cuidado para não desmanchar o caderno de provas.
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