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Edital de Abertura do Concurso Público
Prefeitura de Seropédica - RJ no 02/2015

I nst it ut o Bra sile iro de Educ a ç ã o e Ge st ã o

CARGO

Fiscal de Ordem Pública
CADERN O DE PROV A

Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.
2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.
7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 02/2015 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ibeg.org.br.
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as vírgulas originais, poderia ser substituída pela oração que está a 75
quilômetros da cidade do Rio.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03

Leia o texto seguinte para responder às questões de 01 a 07.
Texto I- Nei Lopes
Nei Lopes está de bem com a vida. No sossego de seu sítio em Seropédica, a 75 quilômetros da cidade do Rio, ele pode dar vazão às múltiplas paixões que o movem. Compositor de samba, incansável pesquisador
da cultura afro-brasileira e da história do subúrbio carioca, romancista,
enciclopedista, e que também cultua orixás, nunca esteve tão produtivo.
Quase nada o tira do sério. A exceção: a resistência de alguns setores da sociedade às políticas de inserção social dos negros, sua principal
bandeira ideológica. O debate público é acalorado, já rendeu acusações de
racismo de parte a parte e foi um dos temas da conversa que tivemos com
ele, num agradável encontro no sítio. Nei tem críticas de sobra à forma
como a cultura negra é deixada de lado em nome de um “elogio à mestiçagem”, que, segundo ele, camufla a desigualdade racial ainda existente.
Afiado nas argumentações como é afinado na música, este é o
resumo de sua formação. Caçula de 13 irmãos, foi o único a completar
o primário e ir além: formou-se em Direito e chegou a advogar por oito
anos. “Chateado” com a morosidade e a ineficácia do Judiciário, seguiu
“naturalmente” o caminho da música, há décadas trilhado em sua família
por tios e irmãos. Daí para escritor, livre-pensador, militante social e, agora, debatedor político.
Por onde quer que passe, deixa marcas perenes. Do seu “terreiro”, o autor de obras referenciais como o samba “Senhora liberdade” e a
“Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana” saúda a negritude e pede
passagem.
Rodrigo Elias e Vivi Fernandes de Lima. Disponível em:<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/
entrevista/nei-lopes>. Acesso em: 10 jul. 2015, fragmento.

(a) é facultativo.

(b) seria viável caso o substantivo “políticas” fosse substituído por programas.

(c) seria inviável caso o substantivo “políticas” fosse substituído por suas
políticas.

(d) seria obrigatório caso o substantivo “políticas” fosse substituído por
aqueles projetos.

(e) seria proibido caso o substantivo “resistência” fosse substituído por
dedicação.
QUESTÃO 04

Acerca dos aspectos morfossintáticos referentes ao período “O debate público é acalorado, já rendeu acusações de racismo de parte a parte e foi um
dos temas da conversa que tivemos com ele, num agradável encontro no
sítio.”, assinale a alternativa correta.

(a) O período é constituído por quatro orações coordenadas.

(b) Apenas na última oração, é apresentado um predicado que não faz
referência ao sujeito “O debate público”, que aparece no início do período.
(c) Em pelo menos uma das orações, ocorre predicado verbo-nominal.

QUESTÃO 01
A partir das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alternativa correta.

(a) O texto não esclarece quais são as “múltiplas paixões” de Nei Lopes.

(b) Embora seja a sua principal bandeira ideológica, a resistência de alguns setores da sociedade às políticas de inserção social dos negros é a
única coisa que tira Nei Lopes do sério.

(c) Na passagem “Afiado nas argumentações como é afinado na música”,
os autores fazem um elogio à desenvoltura demonstrada por Nei Lopes
ao argumentar.
(d) Nei Lopes, apesar de ser o 13º filho, foi o único a completar o primário
e a cursar Direito.

(e) Nei Lopes desistiu da carreira de advogado por se considerar um profissional ineficaz.
QUESTÃO 02

Com base na norma padrão e nos elementos que constituem a coesão do
trecho “Nei Lopes está de bem com a vida. No sossego de seu sítio em
Seropédica, a 75 quilômetros da cidade do Rio, ele pode dar vazão às múltiplas paixões que o movem.”, assinale a alternativa correta.

(a) Os pronomes “seu”, “ele” e “o” retomam termos diferentes.

(b) O pronome “que” se refere ao termo “múltiplas”, portanto poderia ser
substituído por as quais.
(c) A omissão do pronome “ele” comprometeria a coesão textual.

(d) O 2º período poderia ser introduzido pela conjunção adversativa Entretanto, pois o sentido original do trecho seria preservado.
(e) A passagem “a 75 quilômetros da cidade do Rio”, desde que mantidas
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No trecho “a resistência de alguns setores da sociedade às políticas de
inserção social dos negros”, o uso do sinal indicativo de crase

(d) Os verbos “rendeu” e “tivemos” são intransitivos.

(e) Ao se referir ao termo “ele”, o adjetivo “agradável” funciona como predicativo do sujeito.
QUESTÃO 05

Caso os autores, em conformidade com as regras prescritas pela norma
padrão sobre regência e concordância, resolvessem substituir o verbo
destacado, no trecho “foi um dos temas da conversa que tivemos com ele”,
por

(a) rir, a nova redação deveria ser foi um dos temas da conversa da qual
rimos com ele.

(b) enaltecer, a nova redação deveria ser foi um dos temas da conversa
com a qual enaltecemos com ele.

(c) analisar, a nova redação deveria ser foi um dos temas da conversa as
quais analisamos com ele.

(d) atentar, a nova redação deveria ser foi um dos temas da conversa para
as quais atentamos com ele.

(e) organizar, a nova redação deveria ser foi um dos temas da conversa na
qual organizamos com ele.
QUESTÃO 06

Considerando as questões morfossintáticas, assinale a alternativa que reproduz com uma mensagem coerente com o trecho “Nei tem críticas de
sobra à forma como a cultura negra é deixada de lado”.

(a) Nei tem críticas de sobra à forma como se deixa de lado a cultura negra.
(b) Nei tem críticas de sobra à forma como se tinha deixado de lado a
cultura negra.
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(c) Nei tem críticas de sobra à forma como tem deixado de lado a cultura
negra.

(a) dissertativo, pois está centrado na análise das causas e consequências
relacionadas ao drama vivido pela personagem principal.

(e) Nei tem críticas de sobra à forma como a cultura negra tinha sido deixada de lado.

(c) narrativo, pois apresenta como estrutura principal uma sequência de
acontecimentos, que se desenvolvem em um determinado tempo e em
certo espaço, em torno da vida da personagem Zilda.

(d) Nei tem críticas de sobra à forma como deixa de lado a cultura negra
foi deixada de lado.
QUESTÃO 07

O vocábulo destacado, em “Por onde quer que passe, deixa marcas perenes.”, é sinônimo de

(a) insignificantes.
(b) efêmeras.

(d) narrativo, pois tem como foco principal defender a opinião dos autores sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres da Baixada Fluminense.

(e) descritivo, pois registra os aspectos positivos e negativos da vida na
Baixada Fluminense.
QUESTÃO 09

(c) brandas.

Analisando a linguagem utilizada pelos autores, é possível afirmar que

(d) invisíveis.

(a) a função referencial é predominante, já que o propósito principal do
texto é a informação objetiva e impessoal da realidade.

(e) perpétuas.
Leia o texto seguinte para responder às questões de 08 a 14.

(b) a conotação se faz presente nos versos “Cinco bocas pra comer”, “Catando a vida pelas patas” e “Dando tapas no destino”.
(c) a função emotiva prevalece no texto, pois ocorrem várias passagens
que têm como finalidade emocionar o leitor.

Texto II- Baixada News*

(d) a presença da denotação ao longo de todo o texto revela o destaque
dado à função poética.

Zilda é uma mulher
que mora na Baixada Fluminense
Mãe de cinco filhos
Cinco bocas pra comer
Seu ex-marido trabalhava
Como trocador de ônibus
Trocou Zilda por uma dama
Que passou pela roleta.

(e) o texto é um exemplo do emprego da função apelativa, já que está
intensamente marcado por construções linguísticas que revelam uma relação de diálogo entre os emissores e os receptores da mensagem.
QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que, de acordo com as regras sobre o uso da vírgula
prescritas pela norma padrão, reproduz o sentido integral dos versos “Zilda é uma mulher/ que mora na Baixada Fluminense/ Mãe de cinco filhos”.

A vida já não era fácil
Com a ajuda dele lá
Agora Zilda tá sozinha
Com os filhos pra criar
Às cinco horas ela acorda
E prepara o café
Depois com outros pescadores
Vai pro mangue de Magé.

(a) Mãe de cinco filhos, Zilda, é uma mulher, que mora na Baixada Fluminense.

(b) Zilda é uma mulher que mora na Baixada Fluminense, porém é mãe
de cinco filhos.

Aos 28 anos, Zilda diz
Que é dona de si mesma
Não pensa muita coisa
Não espera nada de ninguém
Catando a vida pelas patas

(c) Por ser moradora da Baixada Fluminense, Zilda, é uma mulher que
tem cinco filhos.

(d) Zilda, mãe de cinco filhos, é uma mulher que mora na Baixada Fluminense.

Dando tapas no destino
Arregaça as mangas no mangue
Paciência em cada gota de sangue.

(e) Zilda é uma mulher que mora na Baixada Fluminense, e tem cinco filhos.
QUESTÃO 11

A vida já não era fácil
Com a ajuda do marido
Mas ela sabe não pensar
No que podia ter sido
Às cinco horas ela acorda
E prepara o café
Depois com outros pescadores
Vai pro mangue de Magé.

De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta.

(a) O verso “Trocou Zilda por uma dama” (1ª estrofe) poderia ser reescrito assim: A trocou por uma dama.

*Do inglês, “notícia”.
Samuel Rosa e Chico Amaral. Disponível em: <http://letras.mus.br/skank/80794/>. Acesso em: 10 jul. 2015,
fragmento.

QUESTÃO 08
Do ponto de vista da tipologia textual, o texto lido é, predominantemente,

IBEG

(b) descritivo, pois tem como interesse apenas registrar os traços que caracterizam física e emocionalmente a personagem principal.

(b) Caso os autores decidissem alterar o horário em que Zilda acorda, a
nova redação para o verso “Às cinco horas ela acorda” (2ª estrofe) poderia
ser Ao meio-dia e meio ela acorda.

(c) Se a oração “Agora Zilda tá sozinha” (2ª estrofe) fosse transposta para
a forma negativa e, no lugar do vocábulo destacado, fosse empregado o
verbo encontrar-se, seria possível a redação Agora Zilda não se encontra
sozinha.
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(d) Se o verbo destacado no verso “Que é dona de si mesma” (3ª estrofe)
fosse substituído por lembrar-se, a nova redação deveria ser Que lembra-se de si mesma.

(d)

(e) O vocábulo destacado no verso “Não pensa muita coisa” (3ª estrofe)
poderia ser substituído por menas.

(e)

QUESTÃO 12

QUESTÃO 16

Do ponto de vista sintático, a oração destacada, no trecho “Aos 28 anos,
Zilda diz/ Que é dona de si mesma”, desempenha, em relação à anterior,
a função de

Identifique entre os itens abaixo qual é o ícone resposável por abrir a janela de impressão dos títulos no Microsof Excel 2010.

(a) objeto direto.

(b) objeto indireto.

(b)

(c) sujeito.

(d) complemento nominal.
(e) aposto.

(c)
(d)

QUESTÃO 13

Quanto à acentuação gráfica dos vocábulos empregados no texto, assinale
a alternativa correta.

(a) O vocábulo “ônibus” é acentuado por ser um paroxítono terminado
em “us”.
(b) A regra que orienta a acentuação de “já” não é a mesma que justifica
o acento em “lá”.

(c) Não deve ser acentuada a forma correspondente ao plural do vocábulo
“fácil”.
(d) Apesar de ser derivado do vocábulo “café”, o substantivo cafezinho
não é acentuado.
(e) Assim como “Magé”, o vocábulo magéense é acentuado.
QUESTÃO 14

As alternativas a seguir apresentam redações construídas a partir do verso “Arregaça as mangas no mangue”. Entretanto, em apenas uma delas
todos os vocábulos em destaque estão grafados corretamente. Assinale-a.

(a) Desbota as mangas no gabide.

(b) Espedaça as mangas na gaveta.
(c) Tinge as mangas no caxote.

(e)
QUESTÃO 17
No Microsof Word 2010 temos vários atalhos que ajudam a ganhar tempo
durante o processo de trabalho. Qual o atalho responsável por abrir a Janela de SALVAR COMO?

(a) F9

(b) F10
(c) F11

(d) F12

(e) Shift + S

QUESTÃO 18

No Microsof Word 2010 temos a função de Blocos de Construção, que
tem a função de montar o documento a partir de galerias de peças predefinidas. O usuário tem a opção de atribuir novos itens a essa galeria,
selecionando o item desejado e abrindo a janela de Criar Novo Bloco de
Construção. Sendo assim, qual o comando listado abaixo é o responsável
por abrir a janela Criar Novo Bloco de Construção?

(a) Alt+N

(d) Custura as mangas no almoxarifado.

(b) Alt+Ctrl+N

(e) Umedece as mangas no varal.

(c) Alt+M

INFORMÁTICA

(d) Alt+F3

QUESTÃO 15
Qual dos itens a seguir é o responsável por adicionar um novo comentário
ao item selecionado no Microsoft Excel 2010?

(a)

(a)

(e) F3

QUESTÃO 19

No Microsoft Windows 7, qual o atalho responável por exibir a caixa de
propriedades de um item selecionado?

(a) Alt + Enter

(b)

(b) Alt + Shift + Enter
(c) Shift + Enter

(c)
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(d) Ctrl + Enter

(e) Alt + Ctrl + Enter

(d) Fazem fronteira com o estado do Rio de Janeiro os estados de Minas
Gerais, Bahia, e São Paulo ao sul.
(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

No Microsoft Windows 7 temos ferramentas de ajuda de utilização do
Windows com o objetivo de facilitar o uso do computador pelos usuários.
Assim sendo, qual dos comandos abaixo é o responsável por Abrir a Central de Facilidade de Acesso?

(a) Tecla do logotipo do Windows + A
(b) Tecla do logotipo do Windows + F

(a) O governo da Venezuela considera o governo Colombiano aliado das
FARC, e entende que esse seria um braço do governo para manter exércitos em regiões de difícil acesso, mas com potencial econômico grande,
principalmente pela produção de narcóticos.

(c) Tecla do logotipo do Windows + M
(d) Tecla do logotipo do Windows + E

(e) Tecla do logotipo do Windows + U

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 21

Durante o ano de 2015, um número sem precedentes de refugiados e migrantes está tentando chegar à Europa em embarcações superlotadas e
perigosas, controladas por traficantes de pessoas. Com a morte por afogamento de aproximadamente 1.700 refugiados e migrantes somente este
ano (2015), uma emergência humanitária está se expandindo no Mediterrâneo. No final de 2014, a Itália e a União Européia decidiram pôr fim à
Mare Nostrum, a operação humanitária da marinha italiana que resgatou
mais de 166.000 pessoas em apenas um ano, e a substituiu por outra operação muito menor denominada Triton, cujo objetivo é patrulhar principalmente as fronteiras perto da terra firme, em vez de salvar vidas em
mar aberto.
(Fonte: Anistia Internacional. 2015. Adaptado).

Sobre a onda de refugiados que a Europa está vivenciando é correto afirmar:

(a) Os refugiados são, em sua grande maioria, cidadãos advindos da Coréia do Norte, buscando melhores condições de vida e distanciamento do
regime comunista praticado em sua terra natal.
(b) Os países mais impactados pela recente crise migratória pelo mediterrâneo são Itália e Grécia, que se configuram como portas de entrada
da União Européia. Alemanha, Áustria e Suécia, por sua vez os principais
países de destino dos refugiados após a entrada no continente europeu.

(c) A suspensão da operação humanitária da Marinha italiana, “Mare Nostrum”, em 2014, ocorreu principalmente pelo fato de que a operação em si
acabava funcionando como um fator de atração de refugiados, na medida
em que fornecia condições de recepção para os imigrantes.
(d) A operação Tritão é uma operação de busca e salvamento que tem
como objetivo patrulhar uma área de cerca de 100 milhas náuticas na região do mar mediterrâneo.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 22

Sobre os aspectos da geografia do Estado do Rio de Janeiro e do Município
de Seropédica, assinale a alternativa correta:

(a) O Município de Seropédica possui uma população inferior a 200.000
habitantes.

(b) O Rio de Janeiro é o maior estado da região sudeste em dimensões
territoriais.
(c) O estado do Rio não faz parte do bioma da Mata Atlântica brasileira.
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Acerca da crise diplomática entre Colômbia, Equador e Venezuela, agravada pela operação do Exército colombiano que provocou a morte de Raúl
Reyes, tido como líder número dois na hierarquia das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), em território equatoriano, em 2008, é
correto afirmar que:

(b) A Venezuela, em resposta ao conflito, fechou as fronteiras com o Equador, país onde Raúl Reyes foi morto em função de ação orquestrada pela
Colômbia.

(c) A Venezuela, por meio de seus representantes, sustenta que as Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia tem um projeto político legítimo,
que assemelha ao seu próprio socialismo bolivariano, e já propôs inclusive que as FARC não fosse mais considerada um grupo terrorista internacional.
(d) Países como o Brasil e Argentina mantiveram uma postura inerte
quando à resolução da crise diplomática, uma vez que Venezuela e Colômbia não mantém relações comerciais significativas nem com o Brasil, nem
com a Argentina.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 24

Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Seropédica são condições de elegibilidade para o exercício do mandato de Vereador:

(a) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos militares e
políticos, o alistamento militar e eleitoral, o domicílio eleitoral em qualquer município do Estado do Rio de Janeiro, a filiação partidária, a idade
mínima de dezoito anos e ser alfabetizado.

(b) A nacionalidade brasileira ou de países do Mercosul, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento militar, o domicílio eleitoral na
circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de vinte anos e ser alfabetizado.

(c) A nacionalidade brasileira com nascimento em Seropédica – RJ, o
pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezoito
anos e ser alfabetizado.
(d) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o
alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezesseis anos e ser semi-alfabetizado.

(e) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o
alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezoito anos e ser alfabetizado.
QUESTÃO 25
A Lei Municipal nº 011/1997 institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Seropédica – RJ. Sobre o referido dispositivo legal, assinale a alternativa correta:

(a) A posse do servidor ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contado da
publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado.
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(b) A posse em cargo público dependerá de posterior inspeção médica
oficial.

(c) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

(d) O funcionário estável poderá perder o cargo independente de haver
sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar, desde que comprovada a fraude por instância superior do Município.
(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 26

Ainda sobre a Lei Municipal nº 011/1997 do Município de Seropédica - RJ
assinale a alternativa que não se configure como uma possibilidade que
poderá gerar a vacância:

(a) Exoneração.
(b) Demissão.

(e) Falecimento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 27

O modelo de administração pública no qual não se faz clara distinção entre o patrimônio público e os bens privados de seus administradores é:

(a) Modelo estruturalista.

Dada a diferenças entre a função política, ou de governo, e a função administrativa, não se refere à função política a função:

(a) de execução.

(b) de planejamento.
(c) de direção.

(d) de coordenação.
(e) de comando.

QUESTÃO 31

(b) Na classificação por fontes, o objetivo é identificar origem da receita
no momento em que ingressa no patrimônio público.
(c) Na classificação por categoria econômica, as receitas são classificadas
como correntes e de capital.

(d) As receitas correntes têm origem na realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens
e direitos, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado com destino a atender despesas classificadas como de capital, além
do superávit do Orçamento corrente nos termos legais.

(e) O superávit do orçamento corrente constitui-se do saldo positivo apurado com base nas receitas e despesas correntes.

(b) Modelo patrimonialista.
(c) Modelo gerencial.

QUESTÃO 32

(d) Modelo racional.

Sobre os princípios orçamentários, assinale a alternativa correta:

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 28

Uma das disfunções do modelo burocrático diz respeito ao surgimento de
excesso de regras e exigências para a realização das atividades. Tal fato
contribui para as práticas:

(a) de coerção.

(b) de nepotismo.

(c) de garantias de bom funcionamento do serviço público.
(d) de melhorias de atendimento.

(a) O princípio da unidade trata que o orçamento deve ser elaborado para
um determinado período, que geralmente é de um ano.

(b) O princípio da universalidade determina que o orçamento deve ser
elaborado pelo valor bruto.
(c) O princípio da exclusividade propõe que a lei orçamentária deverá
conter toda e qualquer informação relevante, inclusive assunto não ligado
à estimativa de receita e fixação de despesa.
(d) O princípio da não afetação das receitas trata da periodicidade na qual
o orçamento deverá ser elaborado.

(e) O princípio da especialização traz que as receitas e despesas devem
aparecer no orçamento de forma discriminada, de forma a demonstrar
claramente a sua origem e aplicação.
QUESTÃO 33

QUESTÃO 29

O ato de distribuir competências no âmbito da sua própria estrutura, pela
Administração Pública, buscando eficiência na prestação de serviço para
a sociedade, é denominado:

(a) Privatização.

(c) Reengenharia de processos.

IBEG

QUESTÃO 30

(a) A classificação institucional indica o responsável pela arrecadação.

(d) Licença.

(b) Redistribuição.

(e) Desconcentração.

Acerca da classificação das receitas, adotada na Contabilidade pública, assinale a alternativa incorreta:

(c) Aposentadoria.

(e) de corrupção.

(d) Descentralização.

A contabilidade, além do papel de registrar o patrimônio das organizações, e suas alterações, contribui para a tomada de decisão dos administradores. Sobre esses conceitos, assinale a alternativa incorreta:

(a) O Balanço Patrimonial reflete a posição financeira da empresa em um
determinado momento.

(b) Denomina-se passivo exigível a toda obrigação da empresa com terceiros.
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(c) O passivo, seja ele exigível ou não, representa a aplicação do capital
da empresa.

(d) O Patrimônio Líquido evidencia os recursos dos proprietários aplicados na empresa.

(e) Nos termos contábeis, direitos são bens da empresa em posse de terceiros.
QUESTÃO 34

A função de auditoria interna, auditor interno ou auditoria interna, referem-se:

(a) À função ou pessoas de uma entidade que executem atividades de asseguração e consultoria projetadas para avaliar e melhorar a eficácia da governança, dos processos de controle interno e gestão de risco da entidade.

(b) À função ou pessoas de uma entidade que executem atividades de asseguração e consultoria projetadas para avaliar e melhorar a eficácia da
governança, dos processos de controle externo da entidade.

(c) À função ou pessoas externas à entidade que executem atividades de
asseguração e consultoria projetadas para avaliar, melhorar, corrigir e punir, no caso de falhas reiteradas, os processos de controle interno e gestão
de risco da entidade.
(d) Aos locais da empresa que executem atividades de contabilidade e
finanças da organização.
(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 35

(a) Bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de
mercado.

(b) Bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade sejam difíceis de serem definidos pelo edital, e tenham fornecedores restritos no
mercado.

(c) Bens e serviços cujos padrões de desempenho sejam facilmente auferidos, e tenham pequena quantidade de fornecedores no mercado.

(d) Bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade sejam imprecisos e necessitem de especificação detalhadas, difíceis de mercado.
(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 38

Acerca da modalidade de licitação pregão, instituída pela Lei 10.520/02,
assinale a alternativa incorreta:

(a) É vedada a exigência de garantia proposta.

(b) São aplicadas subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei 8.666/93.
(c) A fase interna do pregão iniciará com a convocação dos interessados.

(d) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade.

(e) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro
não estiver fixado no edital.

São atividades relacionadas ao controle interno, exceto:

QUESTÃO 39

(a) Avaliação do controle interno.

(b) Análise da informação operacional e financeira.
(c) Revisão das atividades operacionais.

(d) Revisar a observância das legislações e regulamentações.

(e) Alterar os fluxos dos processos existentes, quando considerar conveniente.
QUESTÃO 36

Acerca dos crimes e das penas previstas na Lei nº 8.666/93, assinale a
alternativa incorreta:

Acerca dos conceitos relacionados ao Direito Tributário, constitui situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência:

(a) O fato gerador da obrigação principal.
(b) O crédito tributário.

(c) A alíquota de imposto.
(d) A taxa.

(e) Tríbutos.

QUESTÃO 40

(a) Constitui crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade.

Acerca dos limites do poder de tributar, tratados na Constituição Federal
em seu art. 150, assinale a alternativa incorreta:

(c) Constitui crime impedir, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração,
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito no processo licitatório.

(b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

(b) Não constitui crime admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.

(d) Afastar, ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave
ameaça, fraude, ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, constitui
crime, tipificado na Lei 8.666/93 .

(e) Constitui crime admitir à licitação empresa ou profissional declarado
inidôneo.
QUESTÃO 37

A Lei nº 10520/02, tem por objetivo instituir a modalidade de licitação
denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, que são
definidos por:

IBEG

(a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

(c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
utilizar tributo com efeito de confisco.

(d) É facultado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão.

(e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público.
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