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INSTRUÇÕES 
1. Confira, na etiqueta colada na carteira, o seu nome e o cargo em que você está inscrito. Qualquer erro, solicite a correção ao fiscal. 

2. Não manuseie este caderno e o cartão-resposta até receber a autorização. 

3. Verifique se este caderno corresponde ao cargo em que você se inscreveu. 

4. Ao receber a autorização, verifique, neste caderno, se constam todas as questões e se há imperfeição gráfica que cause dúvidas. Qualquer 
reclamação só será aceita durante os quinze minutos iniciais da prova. 

5. No cartão-resposta, confira o seu nome e o número da carteira, e assine no local indicado. Verifique se há imperfeição gráfica ou marcações 
indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

6. Este caderno contém 50 questões. Cada questão contém cinco alternativas, identificadas pelas letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas 
uma é a correta. Transcreva para o cartão-resposta a letra correspondente a alternativa correta, preenchendo todo o espaço do círculo. 

7. Não faça rasuras, não dobre, não amasse e não manche o cartão-resposta. Preencha-o corretamente, porque ele não será substituído, exceto 
em caso de imperfeição gráfica. Responda a todas as questões. 

8. Esta prova terá a duração de quatro horas  e você somente poderá deixar este recinto 1h (uma hora)  após o início da prova (15h15m) 

9. Você somente poderá levar este caderno depois de transcorridas 3 horas do início da prova (17h15m). 

 
 
 
 
 
NOME: _________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda as questões 01 e 02. 
 

 
NIGÉRIA 
Candidato da oposição vence eleição presidencial 
 
O candidato da oposição da Nigéria, o ex-ditador militar Muhammadu Buhari, derrotou o presidente 
Goodluck Jonathan na eleição presidencial por uma diferença de mais de 2 milhões de votos. Buhari 
se torna, assim, o primeiro nigeriano a tirar do poder um presidente pelo voto, assumindo o controle da 
maior economia da África e de uma das democracias mais turbulentas do continente. Buhari 
conquistou 15,4 milhões de votos, enquanto Jonathan obteve 13,3 milhões, indicou, ontem, uma 
contagem em todos os 36 estados do país. Jonathan, que tentava a reeleição, telefonou ontem para 
Buhari para parabenizá-lo pela vitória na eleição deste fim de semana, disse Lai Mohammed, um 
porta-voz do líder eleito. “Acho que ele reconheceu sua derrota. Sempre houve o temor de que ele não 
fizesse isso, mas ele permanecerá como um herói por ter tomado essa medida. A tensão cairá 
dramaticamente”, disse. 
 

(Correio do Estado. Quarta-feira, 1º de abril de 2015, p. 11.) 
 

 

01. Com base no texto: 
 
I. A Nigéria é uma das maiores economias da África. 

II. A Nigéria é a democracia mais turbulenta da África. 

III. O candidato derrotado nas eleições da Nigéria é um ex-ditador. 

IV. A Nigéria tem 28,7 milhões de habitantes que exerceram seu direito ao voto. 

V. O fato de Goodluck Jonathan reconhecer sua derrota diminuirá a tensão no país. 

 
Estão corretos apenas os itens: 

(A) IV e V. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) III e V. 

02. O texto apresenta ambiguidade no seguinte trecho: “Buhari se torna, assim, o primeiro nigeriano a tirar do 
poder um presidente pelo voto, [...].”. São interpretações possíveis para essa afirmação: 
 

I. Até o momento, a Nigéria, só teve presidentes estrangeiros no poder. 

II. Até o momento, a Nigéria só teve no poder presidentes empossados por uma ditadura. 

III. Até o momento, a Nigéria só teve presidentes estrangeiros empossados por uma ditadura. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas a interpretação I está correta. 

(B) Apenas a interpretação II está correta. 

(C) Apenas a interpretação III está correta. 

(D) Apenas as interpretações I e III estão corretas. 

(E) Apenas as interpretações II e III estão corretas. 
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Leia o poema abaixo, de Olavo Bilac, e responda as questões 03 a 06. 
 

Via Láctea 
 
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 
A Via Láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

03. Nesse texto, Olavo Bilac emprega várias pessoas do discurso. Isso se verifica somente na flexão do verbo, 
por causa da elipse do sujeito. Quais são essas pessoas? 

(A) Apenas a segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. 

(B) Apenas a primeira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. 

(C) Apenas a segunda pessoa do singular e primeira pessoa do singular. 

(D) Apenas a terceira pessoa do singular e primeira pessoa do singular. 

(E) Todas as pessoas do discurso. 

04. O poeta utiliza os seguintes recursos para representar o seu interlocutor dentro do poema e construir o 
diálogo, EXCETO: 

(A) O emprego das aspas. 

(B) O emprego de verbo discendi “dizer”. 

(C) O emprego da segunda pessoa do plural. 

(D) O emprego da segunda pessoa do singular. 

(E) O emprego da “interrogação” e da “exclamação”. 

05. Verifica-se o emprego da conjunção “E” (linhas 2, 4, 5, 7) introduzindo novas orações. É correto afirmar que 
a conjunção “E” tem: 

I. Na linha 4, valor aditivo. 

II. Na linha 4, valor adversativo. 

III. Nas linhas 2, 5 e 7, o mesmo valor. 

IV. Nas linhas 2, 5 e 7, valores distintos. 

V. Nas linhas 2, 5 e 7, valor próximo ao de interjeição. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) I, III e V. 

06. O emprego da vírgula em “[...] que, para ouvi-las, muita vez desperto [...]”: 

(A) Separa termos deslocados dentro da oração. 

(B) Separa conjunção. 

(C) Isola termos repetidos. 

(D) Indica a supressão de uma palavra. 

(E) Separa termos com a mesma função sintática. 
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07. Analise as frase abaixo extraídas da  Revista Língua Portuguesa, nº 36, maio 2012. 
 

I. Já disseram-lhe a verdade. II. Já lhe disseram a verdade. 

III. Me contaram a estória inteira. IV. Contaram-me a estória inteira. 

V. Tendo-se ausentado, perdeu o prêmio. VI. Tendo ausentado-se, perdeu o prêmio. 

 
Com relação à colocação pronominal, estão corretas as formas a serem usadas na linguagem escrita: 
 

(A) I, IV e V. 

(B) II, IV e VI. 

(C) IV, V e VI. 

(D) I, III e V. 

(E) II, IV e V. 

 
 
Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.  
 

Disney 
PRINCESAS 

CHEGOU A COLEÇÃO 
 

Lanche das Princesas 
 

PARA A SUA PRINCESINHA USAR E SERVIR 
COMIDINHAS DE VERDADE! 

 
Um kit de cozinha completo 

das Princesas Disney. 
Toda semana 

um fascículo com  
receitas, atividades 

e muito mais! 
 

(Revista Saúde, nº 365, jun. 2013, p. 87, adaptado) 

 

08. Observa-se, na propaganda, dirigida aos pais, três palavras “princesinha, comidinha, cozinha” que se 
caracterizam por: 

I. Serem paroxítonas. 

II. Estarem no diminutivo. 

III. Terem sílabas tônicas distintas. 

IV. Serem empregadas como substantivos. 

V. Terem a mesma sequência fônica ao final. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) I, III e V. 
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Leia o texto abaixo e responda as questões 09 e 10. 
 

 
NADA SERÁ COMO ANTES 

 
Eles chegaram com disposição de questionar os padrões estabelecidos e provocar uma ruptura no 
modo de pensar, de agir e se relacionar. Trouxeram também novos valores e uma forma diferente de 
se inserir no mundo do trabalho. Querem ascensão rápida e contrapartida financeira atraente, mas 
posição e dinheiro definitivamente não são o que os move. A causa, sim, faz toda a diferença. O 
sentido do trabalho, as perspectivas que ele abre e as possibilidades de aprendizado e de uma 
atuação criativa são os verdadeiros motores das gerações entrantes, que estão revolucionando o 
ambiente corporativo. 
 

(Revista Exame, edição 1039, ano 47, nº 7, 17/04/2013, p. 136) 
 

 

09. Como se dá a progressão referencial no texto? 

 

I. Uso indeterminado da terceira pessoa do plural, retomado por um pronome elíptico e por um pronome 
átono “os”, que encontra seu referente em “gerações entrantes”. 

II. Introduz-se o referente “gerações mutantes”, retomado por um pronome de terceira pessoa do plural, 
por um pronome elíptico, e, por fim, por um pronome átono “os”. 

III. O tipo de procedimento utilizado no texto se denomina anáfora. 

IV. O tipo de procedimento utilizado no texto se denomina catáfora. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) II e IV. 

 

10. A respeito da forma “que” (linhas 4, 5, 6), analise as afirmações abaixo. 
 

I. Apresenta função sintática. 

II. Introduz orações adjetivas. 

III. Emprega-se como pronome relativo. 

IV. Emprega-se como conjunção integrante. 

V. Emprega-se como pronome interrogativo. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) II, III e IV. 
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11. Leia o texto abaixo. 
 

 
RENDA-SE 

 
O vestido curto, 
com abertura 
nas costas e 

renda, ressalta 
a feminilidade 
e a delicadeza 

do look. 
 

(Revista Picadilly, editora profashional, nº15, ano 7, p. 43, adaptado) 
 

 
As palavras “renda-se” e “renda” presentes no texto se caracterizam por: 
 

I. Serem um verbo e um nome. 

II. Ambas podem ser antecedidas de artigo. 

III. Somente a segunda pode ser antecedida de artigo. 

IV. Ambas se combinam com pronomes átonos. 

V. Somente a primeira se combina com pronome átono. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e V. 

(E) II, III e IV. 

 
 

12. Leia o texto abaixo, extraído da revista Veja. 
 

 
O que faz você coçar a cabeça? 

 
Pode ser por fora, mas cabeça também coça por dentro. E tudo o que você faz parar para pensar faz 
sua cabeça coçar. É isso que tira você da indiferença, do nem lá nem cá. Nenhuma cabeça está a 
salvo. E, no que depender da gente, vão coçar cada vez mais. Toda semana. 
 
Questione. Pense. Coce mais a cabeça. 
Assine VEJA. 
 

 
 
 
A expressão “coçar a cabeça” é empregada no texto como: 

(A) Silepse. 

(B) Antítese. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Eufemismo. 
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Leia o trecho de texto a seguir, retirado do sítio www.g1.globo.com, acesso em 20/03/2015, e responda às 
questões 13 a 15. 
 
 

SAIBA COMO DIFERENCIAR DENGUE DA FEBRE CHIKUNGUNYA 

Sintomas das duas doenças são parecidos e elas são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Não há 
vacina. Melhor forma de evitá-las é a prevenção 

 

O técnico agrícola Fernando Soares, 28 anos, sofreu duas vezes com a dengue. A última foi em 2012. "Na 
segunda vez foi pior. As dores no corpo eram mais intensas e precisei ser hospitalizado para me hidratar e 
tratar os sintomas", recorda o jovem, que hoje tem cuidado redobrado contra o surgimento do mosquito em 
sua casa. 

O mesmo mosquito que transmite a dengue, o Aedes Aegypti, é o transmissor de uma doença nova no 
Brasil, a febre chikungunya, que surgiu na África e vem avançando pela América do Sul. As duas doenças 
são bastante parecidas. É preciso estar atento para prevenção e tratamento.  

“Ambas têm em comum o agente transmissor, o Aedes Aegypti, e os sintomas que são parecidos, bem 
como o tratamento. A diferença é que a febre chikungunya é de período mais curto e os sintomas 
hemorrágicos são menos observados”, esclarece o médico clínico do Hapvida de Belém, Wagner dos 
Santos. A principal diferença da chikungunya é a sensação de fortes dores nas articulações, com sinais de 
flogose - vermelhidão, dor, inchaço e calor. As duas doenças são diagnosticadas com exames de 
laboratório e podem se manifestar em um mesmo paciente. 

Dengue x febre chikungunya 

No caso da dengue, há mais risco da doença evoluir para a forma hemorrágica, com o aparecimento de 
manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos 
persistentes. “Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica, pois pode ser fatal”, 
enfatiza Alfredo Passalacqua. 

13. Considere a regência do verbo “evitar” no fragmento “Melhor forma de evitá-las...” (subtítulo) e assinale a 
alternativa na qual o termo sublinhado apresenta o mesmo tipo de regência verbal. 

(A) “A última foi em 2012”. (1º parágrafo) 

(B) “... que hoje tem cuidado redobrado contra o surgimento do mosquito ...”. (1º parágrafo)  

(C) “As duas doenças são bastante parecidas”. (2º parágrafo) 

(D) “... e podem se manifestar em um mesmo paciente”. (3º parágrafo) 

(E) “Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica...”. (último parágrafo) 

14. Observe a regra de concordância nominal que é seguida pela palavra “bastante” no fragmento: “As duas 
doenças são bastante parecidas” (2º parágrafo). O mesmo emprego ocorre em: 

(A) A abertura das inscrições pata o processo seletivo tem sido esperada por bastante gente. 

(B) Foram nomeados bastantes servidores.  

(C) O feto não se desenvolveu o bastante. 

(D) As vítimas correram bastante, mas foram capturadas pelos assaltantes. 

(E) Erros foram bastantes; acertos, nem tanto. 

15. Assinale a alternativa cuja frase NÃO atende à mesma regra de concordância verbal que é adotada no 
seguinte trecho do último parágrafo: “No caso da dengue, há mais risco da doença evoluir para a forma 
hemorrágica, com o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor 
abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes”. 

(A) Há vários candidatos na sala ainda. 

(B) Devem haver muitos criminosos soltos nesse período. 

(C) Durante a investigação, há muito suspeito que tenta deixar o país. 

(D) Ainda há esperança entre os atingidos pela doença. 

(E) Havia muitos sobreviventes a espera do resgate. 
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LEGISLAÇÃO 

16.  Acerca das licenças concedidas aos servidores públicos, conforme a Lei Federal nº 8.112/90 julgue os itens 
abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) A licença para o exercício do mandato classista será remunerada. 

(   ) A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida nos casos de doenças do 
cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às 
expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia 
médica oficial. 

(   ) A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado compulsoriamente para outro 
ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes 
Executivo e Legislativo, será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

(   ) A licença para atividade política será concedida, com remuneração, durante o período que mediar entre 
a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

(   ) A licença para capacitação será concedida, no interesse da Administração, após cada quinquênio de 
efetivo exercício, com remuneração, por até três anos para mestrado e até 4 anos para doutorado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(A) F, V, V, F, F. 

(B) V, F, V, V, F. 

(C) V, V, V, F, V. 

(D) F, V, F, F, V. 

(E) F, F, F, V, F. 

17.  Acerca das formas de provimento dos cargos públicos previstas na Lei Federal n. 8.112/90, analise os itens 
abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) São formas de provimento: nomeação; promoção; readaptação; transferência; reversão; 
aproveitamento; reintegração; e recondução. 

(   ) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inabilitação 
em estágio probatório relativo a outro cargo; ou reintegração do anterior ocupante. 

(   ) Recondução: é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

(   ) Readaptação: é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 

(   ) Reintegração: é o retorno à atividade de servidor aposentado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(A) V, F, V, V, F. 

(B) V, V, V, F, V. 

(C) F, F, F, V, F. 

(D) F, V, V, F, F. 

(E) F, V, F, F, V. 

18. De acordo com o Estatuto da UFMS (Resolução COUN n 35/11), fazem parte da autonomia didático-
científica da Universidade, EXCETO: 

(A) Conferir graus, certificados, diplomas, títulos e outras comendas universitárias. 

(B) Criar, ampliar, organizar, avaliar, remover, modificar, desativar e extinguir cursos e programas. 

(C) Estabelecer políticas, planos e programas de manifestações artísticas, culturais e desportivas. 

(D) Estabelecer normas e critérios para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, 
aplicáveis ao pessoal docente, discente e técnico-administrativo. 

(E) Estabelecer a política de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis no âmbito institucional. 
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19. O auxílio reclusão é um benefício previsto na Lei Federal n. 8.112/90, cujo beneficiário não é o próprio 
servidor, mas os seus dependentes, que serão desamparados pela prisão de seu provedor. Acerca da 
concessão desse benefício, é correto afirmar: 

(A) O benefício não será concedido no caso de prisão preventiva ou temporária. 

(B) O valor do benefício será a metade da remuneração do servidor, durante o afastamento, em virtude de 
condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. 

(C) Em caso de absolvição, o servidor terá direito a receber o dobro da remuneração por cada mês de 
afastamento. 

(D) O pagamento do auxílio-reclusão perdurará por 90 dias a partir do dia em que o servidor for posto em 
liberdade, se ele tiver perdido também o cargo. 

(E) O auxílio-reclusão somente será pago à família do servidor se ficar comprovado que ele é o único 
provedor, ou havendo outros membros que trabalham, a renda familiar bruta não pode exceder a 5 
salários mínimos.  

20. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa que contemple um dever do servidor público. 

(A) Ter respeito à hierarquia, porém deixar de representar contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

(B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, fazendo a correta distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

(C) Respeitar e fazer cumprir  a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

(D) Impedir a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

(E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. Com relação aos atos do processo administrativo, é INCORRETO afirmar: 

(A) Sempre em processos de aquisição será solicitado o reconhecimento de firma nos documentos 
exigidos. 

(B) A autenticação de documentos solicitados em cópia poderá ser efetuada pelo órgão administrativo. 

(C) Todas as páginas do processo deverão ser paginadas sequencialmente e rubricadas. 

(D) Salvo quando a lei determinar expressamente, os atos do processo administrativo não dependem de 
uma forma determinada. 

(E) A data, o local de realização e a assinatura do responsável são itens obrigatórios no ato administrativo.  

22. Sobre a instrução do processo administrativo, considere as afirmativas: 

I. Todas as provas apresentadas serão admitidas no processo, mesmo que obtidas por meio ilícitos. 

II. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez 
dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 

III. Quando for obrigatório ser ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo 
de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) I e III. 

(D) III. 

(E) II e III. 

23. Sobre a fase preparatória do Pregão, é INCORRETO afirmar: 

(A) O objeto do Pregão deverá ser definido de maneira concisa, satisfatória e clara, sendo vedadas as 
especificações. 

(B) O Termo de Referência é o documento que homologa as propostas apresentadas. 

(C) A autoridade competente ou quem ela, por delegação de competência designar, deve definir o objeto 
do certame, justificar a necessidade de sua aquisição e designar o pregoeiro responsável. 

(D) O critério de menor preço será utilizado para o julgamento, observados os prazos máximos de 
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, além 
das condições definidas no edital. 

(E) Constarão dos autos, quando for o caso, o orçamento estimativo e o cronograma físico-financeiro de 
desembolso elaborados pela Administração. 

24. Sobre os principais documentos do SIAFI, considere as afirmativas: 

I. Existem os documentos orçamentários e os documentos financeiros. 

II. Na oportunidade em que um gestor necessitar efetuar um pagamento ou qualquer outra transferência 
financeira (adiantamento, diárias, suprimento de fundos), ele vai utilizar uma GPS eletrônica. 

III. A NL, Nota de Lançamento, tem como característica principal a não vinculação a eventos específicos. 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) II. 

(D) III. 

(E) II e III. 
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25. Sobre o controle da execução orçamentária, é correto afirmar: 

(A) O Poder Executivo, semestralmente, prestará contas ao Poder Legislativo. 

(B) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será somente concomitante e 
subsequente. 

(C) Em nenhuma hipótese a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem 
as contas do prefeito e a respeito delas emitirem parecer. 

(D) Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária, ou a outro indicado na legislação, caberá 
o controle do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços. 

(E) O Poder Legislativo exercerá o controle da execução orçamentária, compreendendo a legalidade dos 
atos da receita e da despesa, a fidelidade funcional dos agentes administrativos responsáveis e o 
cumprimento do programa de trabalho. 

26. É uma das funções do pregoeiro: 

(A) Exigir garantia de proposta. 

(B) Homologar o Termo de Referência. 

(C) Promover o contato entre os licitantes. 

(D) Autorizar a abertura da licitação. 

(E) Adjudicar a proposta de menor valor. 

27. Sobre o exercício financeiro, considere as afirmativas: 

I. Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele estimadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. 

II. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, não poderão ser escriturados 
como receita do exercício em que forem arrecadados, somente no exercício em que foram estimados. 

III. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal que não tenham sido liquidados, 
só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) II. 

(D) III. 

(E) II e III. 

28. Acerca da responsabilidade na gestão fiscal, assinale a alternativa correta. 

(A) Em nenhum caso poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para 
socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos 
de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

(B) A despesa total com pessoal da União, em cada período de apuração, não poderá exceder o percentual 
de 50% da receita corrente líquida, computadas as despesas  relativas a incentivos à demissão 
voluntária e com inativos. 

(C) É permitida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a 
controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

(D) A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para despesa total com pessoal será realizada 
ao final de cada semestre. 

(E) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica. 
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29. A empresa “W” participou de Pregão para a aquisição de materiais odontológicos, apresentou proposta mais 
vantajosa para a Administração, sendo considerada a vencedora do Certame. Foi convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta para celebrar contrato. No entanto, foi constatada a entrega de 
documentação falsa exigida para o Certame.  

Assinale a alternativa em que conste por quanto tempo a empresa “W” ficará impedida de licitar e contratar 
com a União, Estados e Municípios. 

(A) No máximo, por até 03 (três) anos. 

(B) No máximo, por até 02 (dois) anos. 

(C) Por pelo menos 08 (oito) anos. 

(D) No máximo, por até 05 (cinco) anos. 

(E) Por pelo menos 10 (dez) anos. 

30. Assinale a alternativa correta. 

(A) O custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se puder ser mensurado 
confiavelmente. 

(B) Custos com testes para verificar se o ativo que acabou de ser adquirido está funcionando corretamente 
não são exemplos de custos iniciais do ativo imobilizado. 

(C) Custos de realocação ou reorganização de um item do ativo imobilizado são considerados no valor de 
um ativo imobilizado. 

(D) Os custos de manutenção periódica de um item do ativo imobilizado são reconhecidos pela 
organização no valor contábil. 

(E) O valor contábil de um item do ativo imobilizado não pode ser reduzido por subvenções 
governamentais. 

31. A Administradora de imóveis “K & K” que opera somente com a revenda de imóveis adquiriu, em 09 de 
janeiro de 2015, um imóvel para revenda. O referido imóvel deverá fazer parte da conta contábil: 

(A) Terrenos.  

(B) Investimentos. 

(C) Estoques. 

(D) Capital Social. 

(E) Bens imóveis. 

32. Ganhos com alienação de ativos do imobilizado são compreendidos como: 

(A) Receita de capital. 

(B) Receita líquida. 

(C) Outras receitas operacionais. 

(D) Custos de alienação do imobilizado. 

(E) Receita bruta de vendas. 

33. Tratando-se de Pregão, na forma eletrônica, considere as ações: 

- credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, e de órgão ou entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

- remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
for o caso, seus anexos. 

Assinale a alternativa que contenha o responsável pelas ações acima citadas. 

(A) Pregoeiro. 

(B) Ordenador de Despesas. 

(C) Solicitante. 

(D) Licitante. 

(E) Comissão Permanente de Licitação. 
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34. São exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa do período em 
que são incorridos, EXCETO: 

(A) Gastos com Propaganda. 

(B) Gastos normais de desperdício de insumos de produção. 

(C) Gastos com recepcionista. 

(D) Gastos com aluguel. 

(E) Gastos com depreciação. 

35. Considere a fase externa de um Pregão para aquisição de reagentes químicos. Após a convocação dos 
interessados, feita por meio de publicação de aviso em diário oficial, ou em jornal de circulação local e, 
facultativamente, por meios eletrônicos, o prazo para apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso: 

(A) Será, no mínimo, de 05 (cinco) dias úteis. 

(B) Será, no mínimo, de 08 (oito) dias úteis. 

(C) Será, no mínimo, de 10 (dez) dias úteis. 

(D) Será, no mínimo, de 04 (quatro) dias úteis. 

(E) Será, no mínimo, de 15 (quinze) dias úteis. 

36. Considere as afirmativas sobre a fase competitiva do Pregão: 

I. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no edital. 

II. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

III. A negociação será realizada por meio do sistema, e não pode ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

IV. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na 
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) I e II. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

(E) IV. 

37. Para a aquisição, por pessoa jurídica, de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados 
por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico, 
antes da vigência da Lei 8.666/93 e que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, a 
licitação é: 

(A) Dispensável. 

(B) Obrigatória. 

(C) Inexigível. 

(D) Exclusiva. 

(E) Indispensável. 

38. Subvenções destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril são as subvenções: 

(A) Econômicas. 

(B) Residuais. 

(C) Capitais. 

(D) Sociais. 

(E) Assistenciais. 
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39. O abuso de poder compreende um desvio de conduta do agente público à inobservância do poder-dever de 
agir. Existem 03 (três) formas de expressão do referido abuso. A respeito do abuso de poder pelo agente 
público, considere as situações: 

I. Uma autoridade administrativa é competente para aplicar apenas a penalidade de suspensão e aplica a 
penalidade de demissão. 

II. Uma prefeitura recebe orçamento específico para merenda escolar, no entanto o prefeito promove a 
utilização desse orçamento para obras.    

As situações acima referem-se respectivamente ao abuso de poder: 

(A) Por omissão e por homologação. 

(B) Por omissão e por exceção. 

(C) Por Excesso e por desvio de finalidade. 

(D) Por homologação e por excesso. 

(E) Por desvio de finalidade e por omissão. 

40. “traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, 
benéficas ou detrimentosas... O princípio em causa não é senão o próprio princípio da legalidade ou 
isonomia”  

(Celso Antônio Bandeira de Melo. Elementos de Direito Administrativo, 1992) 

O trecho acima trata do Princípio Constitucional da: 

(A) Eficiência. 

(B) Moralidade Administrativa. 

(C) Impessoalidade. 

(D) Auto-tutela. 

(E) Publicidade. 

41. Considere as afirmativas: 

I. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

II. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

III. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

As afirmativas tratam das modalidades de licitação, respectivamente, 

(A) concorrência, convite e leilão. 

(B) leilão, convite, concorrência. 

(C) leilão, concurso e tomada de preço. 

(D) leilão, concurso e concorrência. 

(E) concorrência, concurso e convite. 

42. Tratando-se de Restos a Pagar, é INCORRETO afirmar: 

(A) A dívida passiva relativa aos Restos a Pagar prescreve em três anos. 

(B) A inscrição de despesas com Restos a Pagar será automática no encerramento do exercício financeiro 
de emissão da Nota de Empenho. 

(C) Para efeito do Balanço Financeiro, o Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados não 
caracteriza uma despesa incorrida ou receita arrecadada. 

(D) O registro dos Restos a Pagar será efetuado por exercício e por credor. 

(E) Restos a Pagar são as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as 
despesas processadas das não processadas. 
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43. Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento de uma organização com relação às suas 
obrigações e são calculados a partir de informações presentes no Balanço Patrimonial.  Acerca dos índices 
de liquidez considere as afirmativas: 

I. Índice que considera a liquidez econômica da organização em longo prazo. 

II. Índice de liquidez calculado com base nos Direitos e Obrigações em curto prazo revela a capacidade 
que a organização possui em quitar suas dívidas de curto prazo com o seu ativo circulante. 

III. Índice que serve para verificar a inclinação financeira da organização em cumprir, ou não, suas 
Obrigações a curto prazo, desconsiderando seus estoques. 

Tratam-se dos índices de liquidez, respectivamente, 

(A) seca, corrente e geral. 

(B) geral, corrente e seca. 

(C) corrente, geral e seca. 

(D) geral, seca e corrente. 

(E) seca, geral e corrente. 

44. Considere as afirmativas: 

I. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição.   

II. É ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta. 

Referem-se, respectivamente, a(ao) 

(A) Lançamento da receita e empenho da despesa. 

(B) Empenho da despesa e lançamento da receita. 

(C) Lançamento da despesa e empenho da receita. 

(D) Liquidação da despesa e estimativa da receita. 

(E) Pagamento da despesa e recebimento da receita. 

45. A respeito de licitações de obras, assinale a alternativa correta. 

(A) o Projeto Básico é constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do 
memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados na etapa de desenvolvimento do projeto. 

(B) Deve haver a definição de forma precisa dos elementos necessários e suficientes que caracterizam a 
prestação de serviço ou a execução da obra pretendida quando da elaboração dos projetos básicos. 

(C) Na execução de obras é permitida a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem a previsão de quantidades, desde que a qualificação dos materiais ou serviços estejam no 
projeto básico. 

(D) Obras não podem ser licitadas na modalidade Convite, em nenhuma hipótese. 

(E) Não há a necessidade de existência do Projeto Básico ou, no caso de sua existência, de sua 
aprovação. 

46. Acerca da Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a organização deve divulgar informações para cada 
perda por desvalorização ou reversão reconhecida durante o período para ativo individual, incluindo ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), ou para unidade geradora de caixa. Assinale a alternativa 
que conste informação que NÃO necessita ser divulgada nas Demonstrações Contabéis. 

(A) Se o valor recuperável do ativo é seu valor justo líquido de despesa de alienação ou seu valor em uso. 

(B) O nível de hierarquia de valor justo. 

(C) Se o valor recuperável for o valor em uso, a taxa de desconto utilizada na estimativa corrente e na 
estimativa anterior (se houver) do valor em uso. 

(D) Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou à reversão da perda por 
desvalorização. 

(E) O montante da perda por desvalorização reconhecida ou revertida. 
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47. Assinale a alternativa correta. 

(A) O conhecimento não pode ser considerado como um ativo corporativo. 

(B) A estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com um ativo não deve ser 
refletido no cálculo do valor em uso do ativo. 

(C) Valor justo  e valor em uso não se diferem. 

(D) O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. 

(E) A perda por desvalorização do ativo não precisa ser reconhecida imediatamente na demonstração do 
resultado, somente precisa ser imediatamente reconhecida quando o ativo tenha sido reavaliado.  

48. Pode ser objeto de delegação: 

(A) A Ordenação de despesas. 

(B) O Poder de Polícia. 

(C) A decisão de recursos administrativos. 

(D) A edição de um ato de caráter normativo. 

(E) As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

49. De acordo com a Lei Federal nº 9.784/99 que regula os processos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Federal, julgue as afirmativas abaixo quanto aos legitimados como interessados no 
processo administrativo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses individuais. 

II. As pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no 
exercício do direito de representação. 

III. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. 

IV Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela 
decisão a ser adotada.  

 

(A) Apenas uma afirmativa está correta. 

(B) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

(C) Apenas três afirmativas estão corretas. 

(D) Todas estão incorretas. 

(E) Todas estão corretas. 

50. Ainda em relação ao que dispõe a Lei nº 9.784/99, assinale a opção correta. 

(A) a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade. 

(B) de acordo com o princípio da segurança jurídica, a Administração Pública interpretará a norma 
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, permitida 
aplicação retroativa de nova interpretação. 

(C) somente é permitido atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse 
direto ou indireto na matéria. 

(D) quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente deverá, 
mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes 
da decisão do pedido, independente de prejuízo para a parte interessada. 

(E) a avocação de competência não poderá, sob qualquer hipótese, ser atribuída a órgão hierarquicamente 
inferior. 
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