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Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 
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Conhecimentos Gerais 
- Português 
- Matemática 
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- Legislação  
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livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
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• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas.  
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preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Português 

  
Metade do carbono que árvores amazônicas 

capturam da atmosfera é aprisionada por apenas 1% das 
espécies da floresta, segundo um estudo científico 
internacional. 

A Amazônia abriga cerca de 16 mil espécies de 
árvores, mas apenas 182 _______________ o processo 
de captura de gases que causam o efeito estufa, de 
acordo com a pesquisa, publicada na revista Nature 
Communications. 

Com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o 
ecossistema é a maior floresta tropical do mundo e 
essencial para o ciclo de sequestro de carbono do 
planeta: responde por cerca de 14% do carbono 
assimilado por fotossíntese e abriga 17% de todo o 
carbono estocado em vegetação em todo o planeta. 

“Considerando que a Amazônia é tão importante 
para o ciclo de carbono e _________________ tanto da 
biomassa do planeta, calcular exatamente quanto carbono 
é armazenado e produzido é importante para entender o 
que pode acontecer no futuro sob condições ambientais 
diferentes”, disse a coautora do estudo, Sophie Fauset, da 
Universidade de Leeds, no Reino Unido. 

O novo estudo toma como base as conclusões de 
outra pesquisa, de outubro de 2013, que encontrou 227 
espécies hiperdominantes que ______________ por 
metade dos 390 bilhões de árvores amazônicas. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/planeta-ciencia/noticia/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) domina - armazena - responde 
b) dominam - armazenam - respondem 
c) dominam - armazena - respondem 
d) domina - armazenam - responde 
 

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
16 mil espécies de árvores é a quantidade abrigada pela 
Amazônia (1ª parte). 5,3 milhões de quilômetros 
quadrados é o tamanho da Amazônia (2ª parte). A 
Amazônia é fundamental para o ciclo do carbono, porque 
14% do carbono é assimilado por ela por fotossíntese 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

3) O termo sublinhado em “... cerca de 16 mil espécies de 
árvores, mas apenas 182...” encontra seu sinônimo em: 
 
a) Portanto. 
b) Porém. 
c) Porque. 
d) Se. 
 

4) Assinalar a alternativa em que há uma oração 
subordinada adverbial temporal: 
 
a) Continuamos a acreditar na humanidade, embora não 

se saiba até quando. 
b) Se faz frio, geralmente é porque choveu. 
c) Caso não haja tempo hábil para a perfeição do trabalho, 

é necessário fazer o melhor possível. 
d) Quando chove, é necessário manter os animais de 

estimação sob abrigo. 
 

5) Em relação às vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “O médico receitou os remédios.” encontra-se na voz 

ativa. 
II - “Os remédios foram receitados pelo médico.” encontra-

se na voz passiva. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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6) Quanto à concordância, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) As ulcerações, pequenas feridas rasas e doloridas, 
aparecem em algumas pessoas com mais frequência 
do que em outras. 

b) A afta que aparece na boca podem acometer tanto 
bebês quanto adultos, em qualquer faixa etária. 

c) Baixas no sistema imunológico, traumas durante a 
escovação, alimentação mais ácida, carência de 
vitamina B12, reações alérgicas, alterações hormonais 
e estresse é algumas das causas de afta na boca. 

d) O conjunto de sintomas da afta na boca podem ser 
reduzido com a aplicação de anestésicos tópicos ou 
pomadas com corticoides em oral-base sobre a lesão. 

 

7) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras são 
paroxítonas: 
 

a) Espadachim - crucifixo. 
b) Alternativa - força. 
c) Nobel - rubrica. 
d) Estilo - cárcere. 
 

8) Assinalar a alternativa em que o sublinhado classifica-
se morfologicamente como advérbio: 
 

a) Cada vez mais requintados, os aniversários de um ano 
ostentam orçamentos polpudos e despontam como as 
datas de custo mais elevado no calendário familiar. 

b) Os supereventos são realizados na residência da 
família ou em casas especializadas. 

c) Os garçons usam luvas brancas. 
d) A empresária trabalha bastante com finger food, 

pequenas porções para se comer com a mão. 
 

9) Em relação à colocação pronominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 

Ele sofria bullying na escola, ele se escondia atrás do 
computador (1ª parte). O Ministério comprometeu-se a 
financiar integralmente as mensalidades que tiveram um 
reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano 
passado (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

10) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à 
pontuação: 
 

a) É cada vez mais, deprimente voltar ao Brasil, depois de 
uns dias em cidade civilizada no exterior. 

b) A falta de educação nas grandes cidades brasileiras, 
torna o cotidiano uma batalha diária. 

c) O desrespeito das prefeituras e dos governos estaduais 
com as necessidades básicas do cidadão e do 
contribuinte – saúde, educação, moradia e transporte – 
contribui para provocar um êxodo, não somente para 
fora do país. 

d) Ninguém fecha e xinga no trânsito, nem ousa, trafegar 
pelo acostamento ou acelerar no sinal amarelo. 

Matemática 

 
11) Analisar os itens abaixo: 
 
I - A calçada que liga a casa de Fernanda até a piscina 

possui o formato de um losango. Sabendo-se que as 
diagonais dessa calçada medem 3,5m e 2m, é correto 
afirmar que a área dessa calçada é de 3,5m². 

II - Na entrada de um campeonato de cubo mágico, foi 
colocado um cubo de concreto maciço de 5m de aresta. 
Com base nisso, é correto afirmar que foram utilizados 
125m³ de concreto para construir esse cubo.     

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Marina gastou, ao todo, R$ 5.000,00 para realizar um 
evento. Sabendo-se que ela gastou 2/5 com a bebida, 1/4 
com a comida, 1/8 com a música e o restante com a 
decoração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) R$ 3.000,00 foram gastos com a bebida. 
b) R$ 1.250,00 foram gastos com a comida. 
c) R$ 652,00 foram gastos com a música. 
d) R$ 1.152,00 foram gastos com a decoração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Em um jogo de azar, são lançados simultaneamente 
dois dados perfeitos distinguíveis e ganha o jogador que 
apostou no número resultante da soma dos números 
obtidos nesses dois dados. Se um jogador apostou no 
número 3, qual é, aproximadamente, a probabilidade de 
NÃO sair soma 3? 
 
a) 6% 
b) 18% 
c) 94% 
d) 76% 
 
 
 
 
 
 

http://doutissima.com.br/2015/02/14/descubra-11-alimentos-ricos-em-vitamina-b12-para-incluir-nas-refeicoes-14690998/
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14) O quadro abaixo apresenta o resultado de uma 
pesquisa realizada com 20 pessoas com o intuito de 
verificar quantos museus elas já visitaram: 
 

Nº de museus visitados FA 

0 9 

1 6 

2 2 

3 3 

Total 20 

 
Com base nesse quadro, qual é a média de museus 
visitados por essas pessoas? 
 
a) 1,69 
b) 2,71 
c) 1,83 
d) 0,95 
 

15) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O capital de R$ 125.000,00, aplicado à taxa de juros 

simples de 18% ao ano, gerou o montante de 
R$ 327.500,00 depois de 9 anos. 

(---) O capital de R$ 2.800,00, aplicado à taxa de juros 
compostos de 4% ao dia, rendeu, após 2 dias, 
R$ 282,48 de juros. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

16) Em determinado hospital, em 8 dias, um Médico faz 
200 laudos, trabalhando 9 horas por dia. Considerando-se 
a mesma proporção, quantos laudos esse Médico fará em 
15 dias, trabalhando 12 horas por dia? 
 
a) 500 
b) 600 
c) 300 
d) 400 
 

17) Dado o sistema linear abaixo, é CORRETO afirmar 
que 3(x + y + z) é igual a: 
 















8z2y5x3

21zy7x2

7zy2x

 

 
a) 12 
b) 18 
c) 14 
d) 16 
 

18) Quantos anagramas tem a palavra COORDENAR? 
 
a) 80.940 
b) 70.830 
c) 90.720 
d) 60.610 

RASCUNHO 
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19) A soma dos sete termos de uma progressão 
geométrica é 1.397. Sabendo-se que a razão dessa 
progressão é igual a 2, qual é o primeiro termo dessa 
progressão? 
 
a) 13 
b) 12 
c) 11 
d) 10 
 

20) A negação da proposição “Pedro possui Ensino 
Superior e Paulo possui Ensino Médio.” é: 
 
a) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo possui 

Ensino Médio.” 
b) “Pedro possui Ensino Superior ou Paulo não possui 

Ensino Médio.” 
c) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo não possui 

Ensino Médio.” 
d) “Pedro não possui Ensino Superior ou Paulo não possui 

Ensino Médio.” 
  

  
RASCUNHO 

Informática 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) De acordo com o CERT.BR, sobre segurança na 
Internet e os principais riscos aos quais se está exposto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Furto e perda de dados: os dados presentes em 

equipamentos conectados à Internet podem ser 
furtados e apagados. 

II - Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim 
como de outras tecnologias, pode colocar em risco a 
saúde física, diminuir a produtividade e afetar a vida 
social ou profissional do usuário. 

III - Facilidade de manter sigilo:  na Internet, caso não 
sejam tomados os devidos cuidados, as informações 
podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que 
outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

22) Dentre os principais usos e cuidados que se devem ter 
ao utilizar a Internet para acessar webmails, segundo o 
CERT.BR, está:  
 
a) Cuidar ao usar cookies caso deseje ter mais 

exclusividade. 
b) Cuidar ao elaborar senhas de acesso ao webmail para 

evitar que sejam descobertas por meio de ataques de 
força bruta. 

c) Pode-se acessar o webmail de computadores de 
terceiros sem se preocupar com aspectos de segurança 
em virtude de possuir mecanismos suficientes de 
segurança. 

d) As opções de execução de JavaScript e de programas 
Java devem estar ativadas. 

 



 
 

 

5  www.objetivas.com.br 

 

23) Referente à utilização de estilos no Word 2007, é 
CORRETO afirmar que podem ser usados para: 
 
a) Inserção de sumários. 
b) Inserção de notas de rodapé. 
c) Automatização de comentários. 
d) Colocar tabelas dinâmicas. 
 

24) Dentre as fórmulas de textos do Excel 2007, aquela 
que converte um número em texto, usando o formato de 
moeda, é: 
 
a) =CONVMOEDA() 
b) =CIFRA() 
c) =REFRAG() 
d) =MOEDA() 
 

25) Em relação ao Windows 7 Professional, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O aplicativo Bloco de Notas é instalado separadamente 

desse sistema operacional. 
II - Esse sistema operacional suporta tecnologias de 32 

bits e até 64 bits, dependendo da instalação do sistema 
e do tipo de hardware utilizado. 

III - Não é permitido inserir computadores em um domínio 
ou um grupo de trabalho utilizando a versão 
Professional do Windows.  

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

26) Para instalação correta de um disco rígido em uma 
placa-mãe de um computador padrão, são necessárias as 
interfaces: 
 
a) IDE ou SATA. 
b) ISDN ou MIDI. 
c) Ethernet ou AGP. 
d) PCI ou COM. 
 

27) Considerando-se o Word 2007, a guia que permite 
dividir o texto em duas ou mais colunas é: 
 
a) Início. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Exibição. 
 

28) Dentre as guias disponíveis no PowerPoint 2013, a 
função de inserir comentários a um slide está na guia: 
 
a) Página Inicial. 
b) Design. 
c) Animações 
d) Revisão. 
 

29) Dentre as extensões de arquivos utilizados pelo 
PowerPoint 2013, estão: 
 
a) .doc e .docx. 
b) .xls. e .xlsx. 
c) .ppt e .pptx. 
d) .pdf e .pdfx. 
 

30) Considerando-se um teclado que contém à disposição 

a tecla Windows , assinalar a alternativa que 
apresenta o atalho utilizado no Windows 7 Professional, 
que permite executar a caixa de diálogo Executar, 
disponível no menu Iniciar: 
 

 
 

a) Tecla 

 

+ R 

b) Tecla 

 

+ E 

c) Tecla 

 

+ A 

d) Tecla 

 

+ F 
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Legislação 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

31) Segundo a Constituição Federal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

II - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos.  
 

32) Em conformidade com a Constituição Federal, em 
relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 

do trabalho. 
b) Seguro-desemprego, em caso de despedida com justa 

causa.  
c) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. 
d) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

de trabalho. 
 

33) Em conformidade com a Constituição Federal, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
 
I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-

los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público. 

II - Dar fé aos documentos públicos. 
III - Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre 

si. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

34) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - São órgãos do Município, autônomos e concorrentes 

entre si, o Executivo e o Legislativo. 
II - Compete ao Município regular as condições de 

utilização dos bens públicos de uso comum. 
III - Constituem bens do Município todas as coisas móveis 

e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

35) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É vedado ao Município fixar preços públicos pela 

utilização de bens ou serviços e atividades municipais. 
b) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado ao Município exigir ou aumentar 
tributos sem lei que o estabeleça. 

c) É vedado ao Município a prestação de serviços públicos 
sob regime de concessão ou permissão. 

d) Ao servidor público da Administração Direta Municipal é 
vedado o exercício de mandato eletivo. 

 

36) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, analisar os itens abaixo: 
 
I - Posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 

público ou da função de confiança.  
II - É de cinco dias o prazo para o servidor empossado em 

cargo público entrar em exercício, contados da data da 
posse.  

III - O servidor será exonerado do cargo ou será tornado 
sem efeito o ato de sua designação para função de 
confiança, se não entrar em exercício nos prazos 
previstos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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37) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O vencimento, a remuneração e o provento não serão 

objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos 
casos de prestação de alimentos resultante de decisão 
judicial. 

b) Qualquer servidor poderá perceber, mensalmente, 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, remuneração 
superior ao subsídio mensal, em espécie, do Secretário 
Municipal. 

c) O servidor em débito com o erário, que for demitido, 
exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida 
relativa a reposição seja superior a cinco vezes o valor 
de sua remuneração, terá o prazo de 180 dias para 
quitar o débito, a contar do ato exoneratório ou de 
demissão. 

d) Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, 
importância inferior ao salário-mínimo. 

 

38) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A diária será concedida por dia de afastamento, 

sendo devida pela metade quando o deslocamento 
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o 
Município custear, por meio diverso, as despesas 
extraordinárias cobertas por diárias. 

(---) O servidor que receber diárias e não se afastar da 
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 15 dias.  

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

39) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 

orçamentários é uma das competências da 
Controladoria-Geral do Município.  

II - O Poder Executivo Municipal, titularizado pelo Prefeito 
Municipal, tem a sua estrutura básica composta de 
Secretarias, Diretorias, Gerências, órgãos de 
assistência direta e entidades da Administração 
Indireta.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12, à 
Procuradoria-Geral do Município compete: 
 
I - Representar o Município, os órgãos da Administração 

Direta e as entidades da Administração Indireta do 
Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente, 
em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em 
que ele tenha interesse, inclusive em matéria tributária 
e fiscal. 

II - Exercer as funções de consultoria jurídica e 
assessoramento ao Prefeito e à Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta. 

III - Realizar o controle da legalidade da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  
  



 
 

 

www.objetivas.com.br  8 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41) Segundo a Constituição Federal, em razão do 
exercício do Poder de Polícia, os Municípios poderão 
instituir o seguinte tributo: 
 
a) Imposto. 
b) Contribuição de melhoria. 
c) Alíquota. 
d) Taxa. 
 

42) Em conformidade com a Constituição Federal, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Compete aos Municípios instituir impostos sobre 
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, _________ os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição. Esse 
imposto compete ao Município ________________. 
 
a) inclusive - de domicílio do contribuinte 
b) exceto - de domicílio do contribuinte 
c) exceto - da situação do bem 
d) inclusive - da situação do bem 
 

43) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, sobre os atos 
de improbidade administrativa que importam 
enriquecimento ilícito, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 

direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado. 

b) Negar publicidade aos atos oficiais. 
c) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial. 

d) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial. 

 

44) Considerando-se a Lei nº 8.429/92, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Enriquecimento ilícito. 
(2) Contra os princípios da Administração Pública. 
(3) Lesão ao erário. 
 
(---) Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições públicas. 

(---) Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades públicas. 

(---) Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades públicas. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 

45) Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, 
assinalar a alternativa que apresenta a relação dos órgãos 
responsáveis pela fiscalização da gestão fiscal dos entes 
públicos: 
 
a) Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunais de Contas 

e Ministério Público. 
b) Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Órgãos de 

Controle Interno e Ministério Público.  
c) Poder Legislativo, Tribunais de Contas e Órgãos de 

Controle Interno, somente. 
d) Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público. 
 

46) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, sobre 
a escrituração das contas, analisar os itens abaixo: 
 
I - A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, 

de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados 
de forma individualizada. 

II - A despesa e a assunção de compromisso serão 
registradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter complementar, o resultado 
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 

III - As demonstrações contábeis compreenderão, isolada 
e conjuntamente, as transações e operações de cada 
órgão, fundo ou entidade da Administração Direta, 
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 
dependente. 

IV - As receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

47) De acordo com a Lei nº 8.666/93, as obras e os 
serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
I - Seu produto estiver contemplado nas metas do Plano 

Plurianual. 
II - Houver projeto básico aprovado e previsão de recursos 

orçamentários. 
III - Existir orçamento detalhado em planilhas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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48) Segundo a Lei nº 8.666/93, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
 (---) É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção 

de recursos financeiros para sua execução, qualquer 
que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 

 (---) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório. 

(---) Somente servidores da Administração Pública Indireta 
poderão requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

49) Segundo a Lei nº 10.520/02, com relação ao pregão, é 
vedada a exigência de: 
 
I - Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame. 
II - Garantia de proposta. 
III - Definição precisa do objeto. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

50) De acordo com a Lei nº 12.527/11, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O tratamento das informações pessoais deve ser feito 

de forma transparente e com respeito à intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como 
às liberdades e garantias individuais. 

(---) Somente a Administração Indireta poderá apresentar 
pedido de acesso a informações aos órgãos e 
entidades da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

(---) O serviço de busca e fornecimento da informação é 
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de 
documentos pelo órgão ou entidade pública 
consultada, situação em que poderá ser cobrado 
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento 
do custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
 

51) Em conformidade com a Lei nº 4.320/64, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A abertura dos créditos suplementares e especiais não 

depende da existência de recursos disponíveis, desde 
que a despesa seja precedida de exposição 
justificativa. 

b) Os créditos especiais são os destinados a reforço de 
dotação orçamentária. 

c) Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

d) Os créditos suplementares são os destinados a 
despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 

 

52) De acordo com a Lei nº 4.320/64, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita 

observância ao princípio de unidade de tesouraria, 
sendo possível fragmentação dessas receitas para 
criação de caixas especiais. 

II - Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada 
exercício sem prévia autorização orçamentária, 
ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 
motivo de guerra. 

III - Serão classificadas como receitas orçamentárias, sob 
as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, 
inclusive as provenientes de operações de crédito, 
desde que previstas no orçamento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

53) Segundo a Lei nº 4.320/64, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública 

dessa natureza, proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. 

(---) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza 
tributária ou não tributária, serão escriturados como 
receita do exercício em que forem arrecadados, nas 
respectivas rubricas orçamentárias. 

(---) Dívida ativa não tributária são os demais créditos da 
Fazenda Pública que não fazem parte da dívida ativa 
tributária. 

 
a) E - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - C - C. 
d) C - E - C. 
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54) Em conformidade com a Lei Municipal nº 170/83, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada 
(1ª parte). Os tributos são impostos, taxas e contribuições 
de melhoria (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

55) De acordo com a Lei Municipal nº 170/83, o 
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só 
pode ser alterado em virtude de: 
 
a) Impugnação do sujeito passivo. 
b) Recurso de ofício. 
c) Iniciativa de ofício da autoridade administrativa. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 

56) Segundo a Lei Municipal nº 170/83, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É _________ aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de 
qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do 
seu destino. 
 
a) permitido 
b) vedado 
c) facultativo 
d) tolerado 
 

57) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
sobre o profissional, analisar os itens abaixo: 
 
I - Poderá publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-

profissional, assinado e sob sua responsabilidade. 
II - Quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá apresentar argumentos ou dar a conhecer sua 
convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das 
partes interessadas, ou da justiça da causa em que 
estiver servindo, mantendo seu laudo no âmbito técnico 
e limitado aos quesitos propostos. 

III - Deve fixar previamente o valor dos serviços, por 
contrato escrito. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

58) Sobre as demonstrações contábeis, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Pode a entidade alterar a data da apresentação das 

demonstrações para um período superior ou inferior a 
um ano, desde que avise os acionistas com 
antecedência. 

b) O conjunto completo das demonstrações contábeis 
deve ser apresentado pelo menos anualmente. 

c) A divulgação das demonstrações poderá ser feita 
apenas em jornal local. 

d) Não é necessário divulgar, quando da publicidade das 
demonstrações, o nível de arredondamento usado na 
apresentação dos valores nas demonstrações 
contábeis.  

 

59) Quais são os valores anuais da depreciação pelo 
método da soma dos dígitos dos anos, considerando o 
valor do imobilizado de R$ 5.000,00 com vida útil de três 
anos? 
 
a) R$ 1.666,67, R$ 1.666,67 e R$ 1.666,66. 
b) R$ 933,00, R$ 1.766,00 e R$ 2.301,00. 
c) R$ 2.450,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.050,00. 
d) R$ 2.500,00, R$ 1.666,67 e R$ 833,33. 
 

60) De acordo com o que estabelece a Lei nº 6.404/76, 
quanto ao(s) grupo(s) que pertence(m) ao ativo não 
circulante, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ativo realizável a longo prazo. 
II - Créditos com clientes. 
III - Despesas pagas antecipadamente. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 

 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

61) Conforme estudo elaborado pelo Instituto de 
Pesquisas Contábeis (IPECAFI), quanto à estrutura 
conceitual básica de Contabilidade, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de 

informação e avaliação destinado a prover seus 
usuários com demonstrações e análises de natureza 
econômica, financeira, física e de produtividade, com 
relação à entidade objeto de contabilização. 

b) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as 
funções de orientações, de controle e de registro 
relativas à administração econômica. 

c) Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio do 
ponto de vista econômico e financeiro, observando 
seus aspectos quantitativo e específico e as variações 
por ele sofridas. 

d) Contabilidade é a ciência que estuda e controla o 
patrimônio das entidades, mediante registro, 
demonstração expositiva, confirmação, análise e 
interpretação dos fatos ocorridos. 
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62) Em relação ao passivo - origem dos recursos (débitos 
de funcionamento), débito no sentido de dívida, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Correspondem às obrigações, isto é, são recursos de 

terceiros que a empresa utiliza no seu giro normal. 
b) Recursos obtidos pela empresa junto a terceiros em 

forma de empréstimos. 
c) Acréscimos ocorridos no patrimônio líquido em 

decorrência da gestão normal da empresa. 
d) São obrigações que surgem em decorrência da gestão 

normal da empresa, como as obrigações a 
fornecedores, obrigações fiscais, obrigações 
trabalhistas e outras. 

 

63) Considerando-se IUDÍCIBUS et al., sobre os critérios 
de avaliação das contas do balanço patrimonial, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Contas a receber. 
(2) Estoques.  
(3) Exigibilidades. 
 

(---) Avaliados(as) pelos valores conhecidos ou calculáveis 
para as obrigações, encargos e riscos, incluindo o 
imposto de renda e dividendos obrigatórios propostos. 

(---) Avaliados(as) pelo custo de aquisição ou de 
fabricação, reduzido por estimativas de perdas para 
ajustá-lo ao preço de mercado, quando este for 
inferior. 

(---) São avaliados(as) pelo valor dos títulos, menos 
estimativas de perdas para reduzi-los ao valor 
provável de realização. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

64) Segundo KOHAMA, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Variação patrimonial é a alteração de valor , de 

qualquer elemento do patrimônio público , por 
alienação, aquisição, dívida contraída , dívida 
liquidada, depreciação ou valorização, amortização, 
superveniência, insubsistência, efeitos da execução 
orçamentária e resultado do exercício financeiro. 

(---) Variações patrimoniais quantitativas são as que 
decorrem de fatos permutativos de mesmo valor entre 
os elementos do patrimônio , ou seja , as alterações 
que ocorrem no patrimônio , mas não alteram o 
resultado do patrimônio líquido. 

(---) Incorporação é a agregação de novos elementos ao 
patrimônio público e podem originar -se de forma ativa 
ou passiva. 

 
a) C - E - C. 
b) C - E - E. 
c) C - C - C. 
d) E - C - C. 
 

65) Segundo SILVA, existem situações em que os bens 
públicos não precisam ser depreciados . Com base nisso, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Bens de uso comum que absorveram ou absorvem 

recursos públicos considerados tecnicamente de vida 
útil indeterminada. 

(---) Animais que se destinam à exposição e à 
preservação. 

(---) Bens móveis de natureza cultura l, tais como obras de 
artes, antiguidades, documentos, bens com interesse 
histórico, bens integrados em coleções, entre outros. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - E - C. 
d) E - E - E. 
 

66) Segundo o Manual Técnico de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Serão inscritas em restos a pagar as despesas 

liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou 
seja, aquelas em que o serviço, obra ou material 
contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito 
pelo contratante. 

(---) Serão inscritas em restos a pagar as despesas não 
liquidadas quando o serviço ou material contratado 
tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, 
em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em 
fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou 
quando o prazo para cumprimento da obrigação 
assumida pelo credor estiver vigente. 

(---) A inscrição de despesa em restos a pagar não 
processados é procedida após a anulação dos 
empenhos que não podem ser inscritos em virtude de 
restrição em norma do ente, ou seja, verificam-se 
quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar 
e anulam-se as demais para, após, serem inscritos os 
restos a pagar não processados do exercício. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
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67) Considerando-se MACHADO JÚNIOR e REIS, sobre 
controle interno, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) Mapeamento de risco. 
(2) Avaliação de risco. 
(3) Procedimentos de controle. 
 

(---) São medidas e ações estabelecidas para prevenir ou 
detectar os riscos inerentes ou potenciais à 
tempestividade, à fidedignidade e à precisão da 
informação contábil. 

(---) Corresponde à análise da relevância dos riscos 
identificados. 

(---) É a identificação dos eventos ou das condições que 
podem afetar a qualidade da informação contábil. 

 

a) 3 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
 

68) De acordo com SILVA, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) O método para avaliação das saídas dos estoques é 
custo médio efetivo. 

b) As disponibilidades são avaliadas, no patrimônio, pelo 
valor original, feita a conversão, quando em moeda 
estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do 
balanço patrimonial. 

c) Os critérios de avaliação dos ativos intangíveis não 
necessitam de notas explicativas, quando obtidos a 
título gratuito e eventual impossibilidade de sua 
valorização. 

d) A avaliação dos bens de uso comum nunca será 
efetuada pelo valor de aquisição ou de produção e 
construção. 

 

69) Considerando-se as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, sobre as 
características dos registros contábeis, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Tempestividade.  
(2) Utilidade. 
(3) Objetividade. 
 

(---) Os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem atender às necessidades 
específicas dos diversos usuários. 

(---) O registro deve representar a realidade dos 
fenômenos patrimoniais em função de critérios 
técnicos contábeis preestabelecidos em normas ou 
com base em procedimentos adequados, sem que 
incidam preferências individuais que provoquem 
distorções na informação produzida.   

(---) Os fenômenos patrimoniais devem ser registrados no 
momento de sua ocorrência e divulgados em tempo 
hábil para os usuários.  

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 3 - 1. 

70) Sob a perspectiva de ANGÉLICO, são fases do 
processo licitatório concorrência, entre outras:  
 
a) Empenho, adjudicação e contrato. 
b) Preparação, adjudicação e empenho. 
c) Preparação, adjudicação e contrato. 
d) Preparação, contrato e pagamento. 
 

71) “Aquele em que as receitas e as despesas são 
atribuídas aos exercícios de acordo com a real 
incorrência, ou seja, de acordo com a data do fato 
gerador, e não quando são recebidos ou pagos em 
dinheiro. Toda a receita e toda a despesa do exercício 
pertencem ao próprio exercício, embora já empenhadas. 
Uma vez terminada a vigência do orçamento, passam 
para o exercício seguinte, a fim de serem arrecadas ou 
pagas, continuando, entretanto, a pertencer ao orçamento 
que lhe deu origem.” De acordo com KOHAMA, o conceito 
acima se refere ao(s): 
 
a) Regime de Competência.  
b) Inventário Financeiro. 
c) Relatório de Gestão Fiscal. 
d) Fundos Especiais. 
 

72) A lei orçamentária não poderá incluir estimativa de 
receita decorrente da emissão de títulos da dívida pública  
federal superior à necessidade de atendimento das 
despesas com: 
 
I - O refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida 

interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta 
do Tesouro Nacional ou que venha a ser de 
responsabilidade da União nos termos de resolução do 
Senado Federal. 

II - Contratos ainda não celebrados no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados e dos Municípios. 

III - O aumento do capital de empresas e sociedades em 
que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria 
do capital social com direito a voto e que não estejam 
incluídas no programa de desestatização , devendo os 
títulos conter cláusula de inalienabilidade até o seu 
vencimento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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73) De acordo com a Legislação Brasileira sobre Gestão 
de Finanças Públicas, o Poder Legislativo, diretamente ou 
com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público 
fiscalizarão o cumprimento das normas da gestão fiscal, 
com ênfase no que se refere ao(s): 
 
I - Limites e condições para realização de operações de 

crédito e inscrição em restos a pagar. 
II - Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 

municipais, quando houver. 
III - Atingimento das metas estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens.  
 

74) A prefeitura de determinado Município que recebeu 
como doação de um cidadão uma ambulância no valor de 
R$ 30.000,00 deve efetuar os seguintes lançamentos 
contábeis: 
 
a) Débito: 123.1 - Bens móveis e Crédito: 457.00 - 

Transferências de pessoa física. 
b) Débito: 123.1 - Bens móveis e Crédito: 457.00 - 

Transferências de pessoa física e também, Débito: 
521.21 - Previsão adicional da receita e Crédito: 
621.21.03 - Receita patrimonial. 

c) Débito: 123.2 - Bens imóveis e Crédito: 453.00 - 
Transferências de Instituições Privadas. 

d) Débito: 123.2 - Bens imóveis e Crédito: 453.00 - 
Transferências de Instituições Privadas e também, 
Débito: 521.11.09 - Outras receitas correntes 
(Planejamento) e Crédito: 621.11.09 - Outras receitas 
correntes (execução). 

 

75) Em conformidade com KOHAMA, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
___________________ são movimentações que ocorrem 
por fatos que não podem subsistir, isto é, não podem mais 
existir, portanto, deixam por qualquer motivo de existir; 
porém, sempre causando variação ativa, provocada pela 
desincorporação ou baixa de uma obrigação passiva. 
 
a) Insubsistências ativas 
b) Superveniências ativas 
c) Insubsistências passivas 
d) Superveniências passivas 
 

76) Em conformidade com MATIAS-PEREIRA, assinalar a 
alternativa CORRETA, quanto ao conceito de 
accountability: 
 
a) É a capacidade que determinado governo tem para 

formular e implementar as suas políticas. 
b) Conjunto de mecanismos e procedimentos que 

induzem os dirigentes governamentais a prestar contas 
dos resultados de suas ações à sociedade , garantindo-
se, dessa forma , maior nível de transparência e a 
exposição pública das políticas públicas. 

c) É definido originalmente como a maneira pela qual o 
poder é exercido na administração dos recursos 
econômicos e sociais tendo em vista o 
desenvolvimento. 

d) É definido como um processo complexo de tomada de 
decisão que antecipa e ultrapassa o governo. 

 

77) A figura abaixo mostra as fases de planejamento. Em 
conformidade com MATIAS-PEREIRA, assinalar a 
alternativa que completa A e B, respectivamente: 
 

 
 

a) Estratégia e Execução. 
b) Execução e Estratégia. 
c) Estratégia e Processo. 
d) Processo e Execução. 
 

78) Alguns materiais industrializados, derivados do 
petróleo, formam uma camada impermeável que impede a 
passagem de água e a decomposição dos demais 
resíduos depositados em aterros, contribuindo para a 
ocorrência de enchentes, deslizamentos de terra e 
contaminação do solo implicando grande impacto 
ambiental. Em relação à responsabilidade socioambiental 
no serviço público, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ao descartar o lixo orgânico, recomenda-se o uso de 

sacolas plásticas, pois os sacos biodegradáveis 
impedem que o lixo comum se decomponha com mais 
facilidade. 

II - Sempre que possível, convém utilizar copos, canecas, 
xícaras de uso permanente, como os de vidro, de 
porcelana etc. 

III - Quando houver necessidade de usar um copo 
descartável, deve-se reaproveitá-lo ao máximo naquele 
dia. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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79) A ideia básica do consumo consciente é transformar o 
ato de consumo em uma prática permanente de 
cidadania. Para isso, no serviço público, é possível adotar 
determinadas práticas ambientais, tais como: 
 
I - Separar e reciclar o lixo produzido. 
II - Diminuir o consumo desnecessário de papel. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

80) Sustentabilidade é a definição das ações e atividades 
humanas que visam suprir as necessidades atuais dos 
seres humanos sem comprometer as futuras gerações. 
Ela tem aspectos muito mais amplos do que se costuma 
imaginar, englobando os seguintes fatores, EXCETO: 
 
a) Ambientalmente correto. 
b) Politicamente rentável. 
c) Socialmente justo. 
d) Economicamente viável. 
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