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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

CONTROLADOR  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma instrução 

possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um ciclo 
de instrução sendo executado de forma em fila. 
Ou seja, é uma técnica de ajudar o processador 
a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre o 

botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de funções. 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 
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18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise os 

itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de abrir 

outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia inserida 

em muitos dos principais sites para aprimorar 

a experiência de navegação. Entretanto pode 

representar riscos à segurança e tornar o 

computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) De acordo com a Constituição Federal de 

1988,  todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I. As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar 

seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

II. É assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem.  

III. É inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último 

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual 

penal. 

IV. Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, 

dependendo de autorização, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

 

22) São espécies de Receitas Correntes: 

 

I. Tributária. 

II. De contribuições. 

III. Patrimonial. 

IV. Agropecuária. 

V. Industrial. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 
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23) É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 

uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte: 

 

(A) Contribuição de Melhoria. 
(B) Imposto 

(C) Taxa. 
(D) Tarifa. 
 
24) Para os efeitos do imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana , entende-se como 
zona urbana a definida em lei municipal; 
observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 
(dois) dos incisos seguintes, construídos ou 
mantidos pelo Poder Público: 
 

1. Escola primária ou posto de saúde a uma 

distância máxima de 3 (três) quilômetros do 
imóvel considerado. 

2. Rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar. 

3. Sistema de esgotos sanitários. 
4. Meio-fio ou calçamento, com canalização de 

águas pluviais. 
5.  Abastecimento de água. 
 

A soma dos números corretos é: 
 

(A) 10 
(B) 15 
(C) 13 
(D) 12 
 

25) A respeito da contabilidade pública, assinale a 
opção ERRADA. 

 

(A) A contabilidade pública, além de registrar todos 
os fatos contábeis (modificativos, permutativos 
e mistos), registra os atos potenciais 
praticados pelo administrador, mas que não 
poderão alterar qualitativa e quantitativamente 

o patrimônio. 
(B) O objetivo da Contabilidade Pública é o de 

fornecer aos gestores informações atualizadas 
e exatas para subsidiar as tomadas de 
decisões, aos órgãos de controle interno e 
externo para o cumprimento da legislação e às 
instituições governamentais e particulares 

informações estatísticas e outras de interesse 
dessas instituições. 

(C) O objeto de qualquer contabilidade é o 
patrimônio. A contabilidade pública não está 

interessada somente no patrimônio e suas 
variações, mas, também, no orçamento e sua 
execução (previsão e arrecadação da receita e 

a fixação e a execução da despesa). 
(D) A Contabilidade Pública registra a previsão da 

receita e a fixação da despesa, estabelecidas 
no Orçamento Público aprovado para o 
exercício, escritura a execução orçamentária 
da receita e da despesa, faz a comparação 

entre a previsão e a realização das receitas e 
despesas, controla as operações de crédito, a 
dívida ativa, os valores, os créditos e 
obrigações, revela as variações patrimoniais e 
mostra o valor do patrimônio. 

26) Acerca dos aspectos relacionados à 

Contabilidade Pública, observe os itens a 

seguir. 
 

I. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

- LRF (Lei Complementar 101/2000), a 

contabilidade pública alçou uma maior 

importância e valorização. 

II. Define-se Contabilidade Pública como sendo o 

ramo da contabilidade que registra, controla e 

demonstra a execução dos orçamentos, dos 

atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio 

público e suas variações. 

III. A Contabilidade Pública - seja na área Federal, 

Estadual, Municipal ou no Distrito Federal - tem 

como base a Lei 4.320, de 17 de março de 

1964, que instituiu normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. 
 

É certo o que se indica em: 
 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) I e III 

(D) I 

  

27) Os bens imóveis da Administração Pública, cuja 

aquisição haja derivado de procedimentos 

judiciais ou de dação em pagamento, poderão 

ser alienados por ato da autoridade 

competente, observadas as seguintes regras: 
 

I. Adoção do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de concorrência ou leilão. 

II. Avaliação dos bens alienáveis. 

III. Comprovação da necessidade ou utilidade da 

alienação. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 
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28) A base de cálculo do imposto é: 

 

I. Quando se trate de produto apreendido ou 

abandonado, levado a leilão, o preço da 

arrematação. 

II. Quando a alíquota seja específica, a unidade de 

medida adotada pela lei tributária. 

III. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço 

normal que o produto, ou seu similar, 

alcançaria, ao tempo da importação, em uma 

venda em condições de livre concorrência, para 

entrega no porto ou lugar de entrada do 

produto no País. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

 

29) São Receitas de Capital:  

 

I. As provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de dívidas 

e da conversão, em espécie, de bens e direitos. 

II. Os recursos recebidos de outras pessoas de 

direito público ou privado, destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas de 

Capital. 

III. O superávit do Orçamento Corrente.  

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) III 

(C) I, II e III 

(D) II 

 

 

30) Acerca dos direitos e garantias fundamentais 

expressos na Constituição Federal de 1988, 

indique a opção INCORRETA. 

 

(A) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

(B) Aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas 

obras, transmissível aos herdeiros por dez 

anos. 

(C) A lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua 

utilização, bem como proteção às criações 

industriais, à propriedade das marcas, aos 

nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e 

o desenvolvimento tecnológico e econômico do 

País. 

(D) A lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o terrorismo e os definidos como 

crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitirem. 

 

31) São espécies de despesas correntes: 

 

I. Despesas de Custeio. 

II. Transferências de Capital. 

III. Transferências Correntes. 

IV. Inversões Financeiras. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

32) Acerca da competência tributária, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) A atribuição constitucional de competência 

tributária compreende a competência 

legislativa plena, ressalvadas as limitações 

contidas na Constituição Federal, nas 

Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) O não-exercício da competência tributária não 

a defere a pessoa jurídica de direito público 

diversa daquela a que a Constituição a tenha 

atribuído. 

(C) Constitui delegação de competência o 

cometimento, a pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos. 

(D) A competência tributária é indelegável, salvo 

atribuição das funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, 

atos ou decisões administrativas em matéria 

tributária, conferida por uma pessoa jurídica de 

direito público a outra. 
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33) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de 

Orçamento que visem a: 

 

I. Conceder dotação superior aos quantitativos 

previamente fixados em resolução do Poder 

Legislativo para concessão de auxílios e 

subvenções. 

II. Conceder dotação para o início de obra cujo 

projeto não esteja aprovado pelos órgãos 

competentes. 

III. Alterar a dotação solicitada para despesa de 

custeio, salvo quando provada, nesse ponto a 

inexatidão da proposta. 

IV. Conceder dotação para instalação ou 

funcionamento de serviço que esteja 

anteriormente criado. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

 

34) O agrupamento de serviços subordinados ao 

mesmo órgão ou repartição a que serão 

consignadas dotações próprias constitui o (a): 

 

(A) Unidade orçamentária. 

(B) Auxílios para Inversões Financeiras. 

(C) Constituição de Fundos Rotativos. 

(D) Serviços em Regime de Programação Especial. 

 

35) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

conceder-se-á mandado de injunção: 

 

(A) Sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. 
(B) Quando visar anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 

(C) Para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 

(D) Para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público. 

 

36) A fixação dos padrões de vencimento e dos 

demais componentes do sistema 

remuneratório observará: 

 

I. Os requisitos para a investidura. 

II. A natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

III. As peculiaridades dos cargos. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I e III 

 

37) O servidor público estável só perderá o cargo: 

 

(A) Mediante procedimento de avaliação periódica 

de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

(B) Em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado. 

(C) Mediante processo administrativo em que lhe 

seja assegurada ampla defesa. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

38) De acordo com a Constituição Federal de 

1988,  invalidada por sentença judicial a 

demissão do servidor estável, será ele 

_________________, e o eventual ocupante 

da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 

origem, sem direito a indenização, aproveitado 

em outro cargo ou posto em disponibilidade 

com remuneração proporcional ao tempo de 

serviço.  

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Reconduzido. 

(B) Revertido. 

(C) Reintegrado. 

(D) Promovido. 
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39) Ao servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de 

mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 

disposições, SALVO: 

 

(A) Investido no mandato de Prefeito, será 

afastado do cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(B) Tratando-se de mandato eletivo federal, 

estadual ou distrital, ficará afastado de seu 

cargo, emprego ou função. 

(C) Em qualquer caso que exija o afastamento para 

o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 

serviço será contado para todos os efeitos 

legais, inclusive para promoção por 

merecimento. 

(D) Para efeito de benefício previdenciário, no caso 

de afastamento, os valores serão determinados 

como se no exercício estivesse. 

 

 

40)  Classificam-se como Inversões Financeiras as 

dotações destinadas a: 

 

I. Aquisição de móveis, ou de bens de capital já em 

utilização. 

II. Constituição ou aumento do capital de entidades 

ou emprêsas que visem a objetivos comerciais 

ou financeiros, inclusive operações bancárias 

ou de seguros. 

III. Aquisição de títulos representativos do capital 

de empresas ou entidades de qualquer espécie, 

já constituídas, quando a operação não importe 

aumento do capital. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 




