
 
1 

 

 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 
 

Concurso Público  

Edital Nº 01/2015 
 
 
 

Cód. 06 – Gestor de Políticas Públicas Regionais  
 
 
 
 

O Poder da Comunicação 
    
Nós seres humanos passamos tanto tempo preocupados em alcançar aquilo que não temos, que esquecemo-nos de olhar e 
valorizar o que temos. 
Somos seres extremamente privilegiados, pois nascemos com a capacidade de comunicação. 
Talvez as adversidades da vida, não nos permitiram até o momento perceber o quanto esta capacidade é importante para a 
nossa sobrevivência nesta terra. 
O que seria de nós se porventura, não pudéssemos nos comunicar com outros seres humanos? Como expressaríamos 
todos os nossos desejos e necessidades? Como exprimiríamos os nossos pensamentos e ideias? Com certeza não 
sobreviveríamos muitos dias. 
O que muitos de nós, seres humanos, ainda não entendemos é que essa capacidade além de nos ajudar a sobreviver nesta 
terra, tem bastante influência no alcance de nossos objetivos. Mas preste atenção, não basta apenas se comunicar, é 
preciso saber se comunicar. 
Do que adianta saber falar, se não usamos as palavras certas, no momento certo? Já ouvi várias pessoas repetindo a tal 
famosa frase: “Eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo o que você entende”. 
Não só discordo desta frase como também acredito que a mesma é sempre utilizada como escape. Afinal de contas, é bem 
mais fácil para o emissor, colocar a responsabilidade da mensagem no receptor, não é mesmo? 
Se quisermos ser, bem sucedidos em tudo o que fazemos é preciso aprender a responsabilizar-nos pelas mensagens por 
nós transmitidas. Quando realmente temos interesse em transmitir a mensagem de maneira correta, não só 
responsabilizamo-nos por aquilo que falamos, mas também por aquilo que o outro entende. A mensagem só é enviada 
corretamente, quando emissor e receptor encontram-se na mesma sintonia. Quando um fala e o outro entende. 
Precisamos ter bastante cuidado com a mensagem que estamos transmitindo para a nossa liderança. Quando falamos a 
mesma língua que a nossa família, nossos colegas de trabalho, amigos e liderança teremos como resultado o nosso 
crescimento e o alcance de nossos objetivos. Mas é preciso jamais esquecer qual é a nossa posição. Todo bom líder almeja 
uma equipe motivada, unida e que fale a mesma língua, porém é importante deixar claro que o intuito é alcançar os objetivos 
da empresa e não destituir o líder. 
Caso não aprendamos a passar a mensagem correta, nossos projetos correm grande risco de terminarem como a Torre de 
Babel. Inacabados. 
... 
Texto adaptado 

Mônica Bastos 
Disponível em: http://www.rhportal.com.br/ 

 
 
 

1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo. 
 
I- A comunicação é indispensável ao ser humano, pois, através dela, os indivíduos interagem com outros semelhantes 

e com o meio ao qual estão inseridos.  
II- Saber se comunicar, no entanto nem sempre é tarefa fácil; é preciso observação, discernimento, consenso para 

comunicar o que é preciso ser dito da maneira correta e no momento oportuno, respeitando o outro, as suas 
limitações, porque nem sempre o que comunicamos ou o que queremos comunicar vai chegar ao outro da maneira 
e na velocidade com a qual esperamos. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) As duas afirmações estão corretas. 
D) As duas afirmações estão incorretas. 

http://www.rhportal.com.br/
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2. De acordo com os três últimos parágrafos: 
 

 Saber se comunicar bem é um dos requisitos básicos para a maioria dos empregos. 

 No dia a dia de trabalho, a comunicação se faz presente o tempo inteiro. É de nossa responsabilidade transmitir a 
mensagem corretamente para que o receptor entenda. 

 Muitas vezes não é a falta de informações que prejudica a comunicação, mas a forma de transmissão que não é 
adequada. 

 Para que a comunicação seja adequada, deve-se investigar se a outra parte compreendeu a mensagem.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas três itens estão corretos. 
B) Apenas dois itens estão corretos. 
C) Apenas um item está correto. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 

3. Em todas as alternativas temos palavras acentuadas pela mesma regra, EXCETO: 
 
A) pudéssemos – expressaríamos – responsável. 
B) nós – já – só. 
C) até – você – também. 
D) várias – língua – líder. 
 

4. Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia. 
 
A) advertir. 
B) advinhar. 
C) admitir. 
D) admirável. 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta pontuação correta. 
 
A) Não só a comunicação verbal mas a não verbal que vai além da escrita, ou do próprio diálogo mas do toque, do 

olhar, dos gestos, faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir e escutar, também são importantes 
e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

B) Não só a comunicação verbal mas a não verbal, que vai além da escrita, ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais, e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir, e escutar, também são 
importantes e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

C) Não só a comunicação verbal, mas a não verbal, que vai além da escrita, ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir e escutar, também são importantes 
e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

D) Não só a comunicação verbal, mas a não verbal, que vai além da escrita ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber, ouvir e escutar, também são, 
importantes e, muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

 
6. “Mas é preciso jamais esquecer qual é a nossa posição.” (9º§). A palavra sublinhada, nessa frase, faz o plural da mesma 

forma que: 
 
A) pão.   
B) irmão.  
C) gratidão. 
D) cidadão. 
 

7. Colocando os verbos destacados no período abaixo no Pretérito Perfeito do Indicativo temos: 
 
“Nós seres humanos passamos tanto tempo preocupados em alcançar aquilo que não temos, que esquecemo-nos de 
olhar e valorizar o que temos.” 
 
A) passávamos – tínhamos – esquecíamo – tínhamos. 
B) passaremos – teremos – esqueceremo – teremos. 
C) passamos – tínhamos – esqueceremo – tivemos. 
D) passamos – tivemos – esquecemo – tivemos. 
 

8. A colocação pronominal está correta somente na alternativa: 
 
A) Falar sobre a comunicação em geral não é uma tarefa simples, pelo contrário, há muito que discutir e aprender 

nesse mundo incrível em que ela envolve-nos. 
B) Comunicar-se bem é atributo essencial para todo profissional. 
C) Se uma organização não trabalha bem a sua comunicação interna, como ela quer que o público externo veja-a com 

respeito. 
D) Se comunicando, você transmite ideias, faz solicitações, cria realidades, inventa. 
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9. Analise as frases abaixo. 
 
I- Fazem dias que fiz a entrevista. 
II- Espero que você seje aprovado no concurso. 
III- Se eles houvessem feito o gabarito correto, teriam sido aprovados. 
 
Assinale a alternativa que contém a concordância verbal correta. 
 
A) Apenas o item III está correto. 
B) Os itens I, II e III estão incorretos. 
C) Os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 

10. A regência verbal está correta na alternativa:  
 
A) É preferível ir a pé a ir de carro. 
B) Ela quer namorar com o meu irmão. 
C) Perdi a hora da entrevista porque fui à pé. 
D) Não pude fazer a prova do concurso porque era de menor. 
 

11. Os botões da figura abaixo fazem parte da Guia _______ do Word 2010. 
 
 
A) Revisão 
B) Exibição 
C) Inserir 
D) Referências 
 
 

12. Ativando a célula B6 e clicando no botão            na janela do Excel, obtém-se o seguinte resultado (Média):  
 
 
 
 
A) 104. 
B) 96. 
C) 56. 
D) 21. 
 
 
 
 
 
 

13. Os botões representados nas figuras fazem parte da janela do PowerPoint 2010. Identifique o que corresponde ao 
comando de espaçamento entre caracteres. 
 
Atende ao enunciado o botão número: 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 

14. Identifique as figuras abaixo que representam botões do Access 2010, preenchendo os parênteses com os números 
correspondentes.   
 
(  ) Formulário.    
(  ) Relatório.    
(  ) Assistente de consulta.   
 
O preenchimento correto está na sequência: 
 
A) 2, 3, 1. 
B) 2, 1, 3. 
C) 1, 3, 2. 
D) 3, 2, 1. 
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15. Sobre o uso da internet é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 
 
(  ) Link é um recurso que permite o deslocamento entre páginas da web sem necessidade de digitar um endereço.  
(  ) A navegação com guias é um recurso da maioria dos navegadores que permite a abertura de vários sites na mesma 

janela do navegador, possibilitando alternar entre elas clicando nas que desejar exibir.  
(  ) Webmail é um serviço de e-mail que permite ao usuário, usando um navegador conectado à internet, enviar e 

receber e ler mensagens no próprio servidor, sem necessidade de baixá-las no computador.  
 
Atendendo ao enunciado a sequência correta é: 
 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V. 
 

Clues to How an Electric Treatment for Parkinson’s Work 
 

In 1998, Dr. Philip A. Starr started putting electrodes in people’s brains. A neurosurgeon at the University of California, San 
Francisco, Dr. Starr was treating people with Parkinson’s disease, which slowly destroys essential bits of brain tissue, robbing 
people of control of their bodies. At first, drugs had given his patients some relief, but now they needed more help. After the 
surgery, Dr. Starr closed up his patients’ skulls and switched on the electrodes, releasing a steady buzz of electric pulses in 
their brains. For many patients, the effect was immediate. “We have people who, when they’re not taking their meds, can be 
frozen,” said Dr. Starr. “When we turn on the stimulator, they start walking.” First developed in the early 1990s, deep brain 
stimulation, or D.B.S., was approved by the Food and Drug Administration for treating Parkinson’s disease in 2002. Since its 
invention, about 100,000 people have received implants. While D.B.S. doesn’t halt Parkinson’s, it can turn back the clock a 
few years for many patients. Yet despite its clear effectiveness, scientists like Dr. Starr have struggled to understand what 
D.B.S. actually does to the brain. “We do D.B.S. because it works,” said Dr. Starr, “but we don’t really know how.” In a recent 
experiment, Dr. Starr and his colleagues believe they found a clue. D.B.S. may counter Parkinson’s disease by liberating the 
brain from a devastating electrical lock-step. 

http://www.nytimes.com/2015/04/16/science/ (adapted) 
 
 

16. According to the text, choose the correct alternative to answer the following question: “Who is Philip A. Starr?” 
 
A) A patient. 
B) A teacher. 
C) A neurosurgeon. 
D) A counter.  
 

17. The simple past tense form of: “When we turn on the stimulator, they start walking.” is:  
 
A) When we turns on the stimulator, they starts to walk. 
B) When we turned on the stimulator, they started walking. 
C) When we turned on the stimulator, they start walking. 
D) When we did turn on the stimulator, they did started walking. 
 

18. The interrogative form of: “For many patients, the effect was immediate.” is: 
 
A) For many patients, has the effect be immediate? 
B) The immediate was effective, for many patients? 
C) Was the effect immediate, for many patients? 
D) For many patients, have the effects being immediate? 
 

19. The negative form of: “In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues believe they found a clue.” is: 
 

A) In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues don’t believe they don’t found a clue. 
B) Dr. Starr and his colleagues didn’t believe they didn’t find a clue, in a recent experiment. 
C) Dr. Starr and his colleagues don’t believe they didn’t found a clue, in a recent experiment. 
D) In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues don’t believe they didn’t find a clue. 
 

20. The future form of: “We do D.B.S. because it works, but we don’t really know how.” is: 
 
A) We will do D.B.S. because it will work, but we won’t really know how. 
B) We will do D.B.S. because it works, but we can’t really know how. 
C) We would do D.B.S. because it would work, but we would really know how. 
D) We would do D.B.S. because it works, but we don’t really know how. 
 

http://health.nytimes.com/health/guides/disease/parkinsons-disease/overview.html?inline=nyt-classifier
http://www.nytimes.com/ref/health/healthguide/esn-parkinsons-ess.html
http://www.nytimes.com/ref/health/healthguide/esn-parkinsons-ess.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nn.3997
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nn.3997
http://www.nytimes.com/2015/04/16/science/
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21. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 

As pessoas ___________ de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços _____________ 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
______________ contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 

A) jurídicas / privados / progresso 
B) físicas / públicos/ regresso 
C) jurídicas / públicos/ regresso 
D) físicas / privados / regresso 
 

22. Leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas dando valores, (V) verdadeiro ou (F) valso e, em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 

De acordo com a CF/88, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 
 

(  ) o prazo de duração do contrato. 
(  ) os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 
(  ) a remuneração do pessoal. 
 

A) V, V, F. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, F, F. 
 

23. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de: 
 

I- legalidade. 
II- tempestividade. 
III- eficiência. 
IV- impessoalidade. 
V- publicidade. 
VI- moralidade. 
VII- oportunidade. 
 

Com base nas informações acima, indique a alternativa correta. 
 

A) Apenas as afirmativas IV e VII estão incorretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II, III, V, VI e VII estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas.   
D) Apenas as afirmativas II e VII estão incorretas. 
 

24. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo. 
 

A Lei ___________ institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, das autarquias, _____________ 
as em regime especial, e das fundações públicas federais. 
 

A) 8.112/90 – inclusive 
B) 8.112/90 – exceto  
C) 8.666/93 – inclusive  
D) 8.666/93 – exceto  
 

25. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, 
bagagem e bens pessoais. À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte 
para a localidade de origem, dentro do prazo de: 
 

A) 06 meses, contado do óbito. 
B) 04 meses, contado do óbito. 
C) 12 meses, contado do óbito. 
D) 03 meses, contado do óbito. 
 

26. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de ______ em relação à hora normal de trabalho. Somente 
será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e _____________, respeitado o limite 
máximo de ___ hora(s) por jornada. 
 

A) 50% – estáveis – 1  
B) 40% – temporárias – 1  
C) 50% – temporárias – 2  
D) 35% – estáveis – 2  
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27. Para o primeiro período aquisitivo de férias do servidor público serão exigidos 12 meses de exercício. As férias poderão 
ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. O 
pagamento da remuneração das férias será efetuado até: 
 
A) 3 dias antes do início do respectivo período. 
B) 2 dias antes do início do respectivo período. 
C) 4 dias antes do início do respectivo período. 
D) 5 dias antes do início do respectivo período. 
 

28. Os servidores públicos têm como dever: 
 
I- Observar as normas legais e regulamentares. 
II- Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
III- Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 

houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 
IV- Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 
V- Manter conduta incompatível com a moralidade administrativa. 
VI- Tratar com urbanidade as pessoas. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e V, apenas. 
B) Estão incorretas as afirmativas IV, V e VI, apenas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas.   
D) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e VI, apenas. 
 

29. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
Todas as ___________ relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as ___________ que as atenderão, 
constarão da lei orçamentária anual. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e 
nas de __________ adicional. 
 
A) despesas – receitas – crédito 
B) despesas – receitas – débito 
C) receitas – despesas – crédito 
D) receitas – reservas – débito 
 

30. Declara a Lei Complementar Nº 101/00 que se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos: 
 
A) quarenta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação administrativa, segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias. 
B) quarenta dias subsequentes, limitação de desempenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias. 
C) trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 
D) sessenta dias subsequentes, limitação de movimentação orçamentária, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 
 

31. De acordo com a Lei Complementar Nº101/00 a dívida pública consolidada ou fundada, tem como definição: 
 
A) o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 

de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 
inferior a doze meses. 

B) o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses. 

C) o montante total, apurado com duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses. 

D) o montante total, apurado com duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de débito, para amortização em prazo inferior 
a doze meses. 

 
32. Refinanciamento da dívida mobiliária refere-se à: 

 
A) emissão de títulos para recebimento do principal acrescido da atualização monetária. 
B) emissão de títulos para pagamento do principal reduzido da atualização monetária. 
C) emissão de títulos para recebimento do principal reduzido da atualização monetária. 
D) emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 
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33. A Lei da Responsabilidade Fiscal proclama que: “O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e 
da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de 
todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, 
visando à”: 
 

I- harmonização e coordenação entre os entes da Federação. 
II- disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na 

arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. 
III- adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e 

demonstrativos de gestão fiscal de que trata a Lei Complementar Nº 101/00, normas e padrões mais simples para 
os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social. 

IV- divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 
 

Está correto afirmar que: 
 

A) todas as afirmativas estão corretas. 
B) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D) todas as afirmativas estão incorretas. 
 

34. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 

Os contratos ___________ da administração regem-se pelo Código Civil ou Comercial, os contratos ____________ da 
administração, ao contrário, pelas características especialíssimas de que se revestem, estão sujeitos a regime 
autônomo, ____________, que ultrapassa ou exorbita as normas do direito comum, o que é evidente, porque as 
pessoas públicas, quando contratam , não se encontram na mesma situação que o simples particulares. 
 

A) privados – públicos – atípico  
B) privados – públicos – típico  
C) públicos – privados – típico  
D) públicos – privados – atípico  
 

35. Analise as afirmativas dando valores, (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
 

(  ) A execução do contrato administrativo pode ser alterada por acontecimentos, alheios à vontade das partes 
contratantes, mas que tornam impossível o cumprimento das obrigações contratuais. Fenômenos da natureza, 
incêndios, epidemias, greves que afetam a vida social, enfim, fatos que, comprovados, resultarem de causas 
estranhas à vontade dos contratantes e forem, além disso, imprevisíveis e inevitáveis diante das possibilidades 
técnicas do momento, que configuram a denominada força maior.   

(  ) A força maior libera da responsabilidade a parte que deixa de cumprir as obrigações no contrato. 
(  ) Se a força maior desaparecer, a parte contratante volta à normalidade, assumindo a responsabilidade pelas 

obrigações convencionadas no contrato.  
 

A) F, V, V. 
B) F, F, F. 
C) V, F, F. 
D) V, V, V. 
 

36. São fases da licitação: 
 

I- publicação do edital. 
II- apuração da idoneidade. 
III- julgamento das propostas. 
IV- adjudicação. 
 

Está correto afirmar que: 
 

A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D) todas as afirmativas estão corretas. 
 

37. Convite é a modalidade de licitação: 
 

A) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação em número mínimo de dois, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados, e convocados por escrito, no mínimo, com três dias de antecedência. 

B) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação em número máximo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito, no mínimo, com dois dias de antecedência. 

C) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação em número mínimo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito, no mínimo, com três dias de antecedência. 

D) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação em número máximo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados, e convocados por escrito ou verbalmente, no mínimo, com trinta dias de antecedência. 
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38. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar: 
 
A) ao Ministério da Defesa, para a disponibilidade dos bens do indiciado. 
B) ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
C) à Secretaria da Segurança Pública, para a disponibilidade dos bens do indiciado. 
D) à Secretaria do Planejamento e Gestão, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 

39. Analise as afirmativas dando valores, (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 

compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
(  ) A declaração dos bens do agente público compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e 

qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, 
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob 
a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

(  ) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente 
público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
 

40. Leia as afirmativas. 
 
I- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir 

somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante às regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da 
Constituição Federal. 

II- A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 
ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor 
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

III- Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza 
apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 
serviços públicos. 

IV- O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 
tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 

 
Com base nas informações acima, indique a alternativa correta. 
 
A) Estão todas as afirmativas incorretas. 
B) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
C) Apenas as afirmativas I e IV estão incorretas. 
D) Estão todas as afirmativas corretas. 
 

41. A hierarquia de necessidades de Abraham Maslow é uma teoria clássica de motivação, composta pelas necessidades: 
 
A) fisiológica, social, e autoconfiança apenas. 
B) social, segurança e estima apenas. 
C) fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. 
D) segurança, autoconfiança e autorrealização apenas. 
  

42. São características dos líderes carismáticos: 
 
1- visão e articulação. 
2- risco pessoal. 
3- sensibilidades às necessidades dos liderados. 
4- comportamentos não convencionais. 
 
Com base nas informações acima, está correto afirmar que: 
 
A) apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
B) apenas a afirmativa 3 está correta. 
C) apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. 
D) as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37§4


 
9 

 

43. Os desafios do PPA Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC são: 
 
A) Infraestrutura Regional; Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental; Desenvolvimento Econômico Regional; 

Inclusão Social e Direitos Humanos e; Gestão e Administração. 
B) Infraestrutura Regional; Desenvolvimento Urbano e Gestão Financeira; Desenvolvimento Econômico Metropolitano; 

Inclusão Social e Direitos Humanos e; Gestão e Administração. 
C) Infraestrutura Metropolitana; Desenvolvimento Urbano e Gestão Comercial; Desenvolvimento Econômico Regional; 

Inclusão Social e Direitos Humanos e; Gestão e Administração. 
D) Infraestrutura Metropolitana; Desenvolvimento Urbano e Gestão Comercial; Desenvolvimento Turístico Regional; 

Inclusão Social e; Gestão e Ação. 
  

44. O programa de resíduos sólidos do PPA Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC tem como ações 
prioritárias: 
 
I- Implantar coleta seletiva em 100% da região. 
II- Adotar soluções regionais compartilhadas na gestão de resíduos. 
III- Promover a educação ambiental junto à população. 
IV- Erradicar moradias em áreas de risco alto e muito alto. 
 
Estão corretas: 
 
A) as afirmativas I, III e IV, apenas. 
B) as afirmativas I, II e III, apenas. 
C) as afirmativas II e III, apenas. 
D) as afirmativas I e IV, apenas. 
 

45. O indicador do programa de Drenagem Urbana do PPA Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é: 
 
A) a politica habitacional integrada. 
B) o sistema produtivo e projeto turístico, apoiados. 
C) a redução de manchas de alagamento. 
D) a solução metropolitana adotada.  
 

46. Com base no PPA Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC incentivar a adoção de métodos construtivos 
sustentáveis é uma ação prioritária do programa de: 
 
A) Politica Urbana e Habitacional Regional. 
B) Modernização da Gestão dos Resíduos Sólidos. 
C) Educação para a criatividade e a inovação. 
D) Desenvolvimento Territorial integrado, com diversificação e inovação tecnológica. 
 

47. Com relação ao PPA Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, podemos afirmar que a ação de prevenção 
é um indicador do programa de: 
 
A) Desenvolvimento econômico e turismo. 
B) Segurança urbana com cidadania e monitoramento integrado regional. 
C) Inclusão dos direitos humanos. 
D) Drenagem urbana. 
 

48. São ações prioritárias do programa de desenvolvimento econômico e turismo do PPA Regional do Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC: 
 
I- Implantar programa de infraestrutura e inovação para o desenvolvimento econômico e tecnológico. 
II- Implementar alternativas de desenvolvimento e manejo sustentável nas áreas de mananciais. 
III- Implantar o circuito turístico do Grande ABC. 
IV- Promover o turismo de negócios e eventos. 
 
Com base nas informações acima, está correto afirmar que: 
   
A) todas as afirmativas estão incorretas. 
B) apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
C) apenas a afirmativa IV está incorreta. 
D) todas as afirmativas estão corretas. 
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49. O PPA Regional do Grande ABC tem como objetivo no programa das políticas sociais e afirmativas de: 
 
A) ampliar as políticas sociais em territórios de maiores desigualdades, com a consolidação das políticas sociais, 

integrando o cidadão e sua autonomia e combatendo todas as formas de discriminação. 
B) simplificar as políticas universais em territórios de maiores desigualdades, com a integração das políticas sociais, 

valorizando a cidadania e autonomia dos indivíduos e combatendo qualquer forma de discriminação. 
C) consolidar as políticas sociais em territórios de maiores desigualdades, com a fiscalização das políticas públicas, 

integrando o cidadão e sua autonomia e combatendo qualquer forma de discriminação. 
D) ampliar as políticas universais em territórios de maiores desigualdades, com a integração das políticas públicas, 

valorizando a cidadania e autonomia dos indivíduos e combatendo todas as formas de discriminação. 
 

50. O indicador do programa de gestão e desenvolvimento institucional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC tem 
como finalidade: 
 
A) os contratos de programas. 
B) a integração das políticas públicas. 
C) as redes integradas. 
D) os projetos para competências criativas. 
 
 
 




