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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.belemdosaofrancisco2016@outlook.com 

 

 

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 Atualidades Informática 
Básica 

Conhecimentos 
Específicos 

10 05 05 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

AUXILIAR  

DE  

CONTROLE 

INTERNO 

CARGO 

ESTADO DO PERNAMBUCO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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. 

 

 
 

 
01) Assinale a alternativa em que a oração não está 

no sentido denotativo: 

 

(A) A baleia é um mamífero. 

(B) Já lemos esta página do livro. 

(C) Meu irmão limpou a casa. 

(D) Você é o meu sol. 

 

02) Analise os itens a seguir: 

 

I. Conjunção é a palavra variável que liga duas 

orações ou duas palavras que tenham a mesma 

função na oração. 

II. As conjunções que ligam termos ou orações de 

idêntica função gramatical recebem o nome de 

coordenativas. 

III. As conjunções subordinativas ligam sempre 

orações sintaticamente dependentes, que ora 

exercem funções próprias de um substantivo 

(orações substantivas), ora exprimem uma 

circunstância adverbial (orações adverbiais). 

 

Quantos itens estão corretos? 

(A) zero 

(B) um 

(C) dois 

(D) três 

 

03) “__________ consiste no acréscimo simultâneo 

de um prefixo e um sufixo a um radical, de modo 

que a palavra não possa existir apenas com um 

ou outro.”  

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente o 

espaço em branco. 

(A) Derivação prefixal e sufixal 

(B) Derivação imprópria 

(C) Derivação regressiva 

(D) Derivação parassintética 

 

04) Aponte a oração coordenada sindética 

alternativa: 

 

(A) Ela sobe e desce o morro. 

(B) Paguei, mas não levei. 

(C) O infeliz não sossega, ou geme ou ri. 

(D) Saia logo, que eu preciso de você. 

05) Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A coesão textual é um recurso que diz 

respeito aos processos de desconstrução dos 

elementos da superfície textual, ou seja, 

representa a separação dos elos semântico-

morfológicos que se estabelecem entre as 

palavras, os períodos, os parágrafos de um 

texto. Tais elos se concretizam por meio dos 

mecanismos de substituição, repetição, 

associação de sentido entre as palavras, 

sequenciação, improvisação e campo lexical. 

(B) A finalidade da coesão é entrelaçar as várias 

partes do texto. Assim, afirmar que um texto 

está coeso significa admitir que suas partes 

estão ligadas entre si. 

(C) Os elementos de coesão são classificados 

como pronomes, preposições, advérbios e 

conjunções, eles são conectivos que ligam 

palavras, orações, frases e parágrafos ao 

longo do texto, estabelecendo diferentes tipos 

de relações, dando harmonia e sentido à 

estrutura/sequência do texto. 

(D) Para que o fazer textual seja coesivo, é 

necessário ressaltar a importância da 

continuidade, posto que é dela que as 

relações semânticas vão se estabelecendo, 

conceituando e criando forma. 

 

06) Marque a opção correta: 

 

(A) É proibida entrada de crianças 

desacompanhadas. 

(B) É preciso paciência para prosseguir. 

(C) Anexo ao requerimento, segue cópia 

autenticada do recibo de pagamento. 

(D) Segue incluso toda a documentação. 

 

07) Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Aqueles candidatos são os melhores possíveis. 

(B) Tentei conseguir o maior cômodo possível. 

(C) Consegui fazer o menor número de pontos 

possíveis. 

(D) Os dois autores defendem a melhor doutrina 

possível. 
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 O apanhador de desperdícios 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

(Manuel de Barros) 

 

08) Com base na leitura atenta do poema acima, 

julgue os itens a seguir: 
 

I. O eu - lírico do poema diz não gostar das palavras 

fatigadas de informar, que quer dizer que ele se 

considera um ser arcaico, que não busca usar bem 

as palavras. 

II. em contraponto, com as milhares de vozes do 

mundo de hoje, viciadas e escravizadas pela 

tecnologia. 

III. segundo o poema, as palavras do dia-a-dia estão 

desgastadas, e por isso, ao autor resta o silêncio 

para evitar desperdícios. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
 

09) Assinale a alternativa em que o autor fez uso do 

sentido denotativo no uso das palavras: 
 

(A) dou respeito às coisas desimportantes. 

(B) entendo bem o sotaque das águas. 

(C) não gosto das palavras fatigadas de informar. 

(D) uso a palavra para compor meus silêncios. 
 

10) A palavra informática é acentuada pela mesma 

regra ds palavra: 
 

(A) desperdício. 

(B) silêncio. 

(C) gráfica. 

(D) domínio.  

 

 

 

 
 

11) “Número de desempregados aumenta 27,4% 

em 2015 e chega a 8,6 milhões” Do UOL, em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, em 

15/03/2016. Com base na manchete em 

destaque, assinale a alternativa Incorreta: 

 

(A) O número médio de desempregados 

aumentou no ano passado, mas o de pessoas 

com trabalho ficou estável. 

(B) Segundo o IBGE, isso acontece porque a crise 

econômica leva quem não estava trabalhando 

a procurar emprego, para tentar ajudar na 

renda familiar. 

(C) O instituto considera desempregado quem não 

tem trabalho e procurou algum emprego 

durante todo ano que antecedeu à semana em 

que os dados foram coletados. 

(D) a taxa de desemprego interfere diretamente 

no salário médio dos trabalhadores, vez que a 

alta procura por emprego faz com que as 

pessoas submetam-se a salários mais baixos 

para ter a carteira assinada. 

 

12) No que tange ao aquecimento global, julgue 

os itens: 

 

I. Uma das consequências mais drásticas do 

aquecimento global é o derretimento pouco a 

pouco das calotas polares, camadas de gelo 

que cobrem os polos Sul e Norte (pontos 

extremos da superfície terrestre). O fenômeno 

também é observado em cadeias de 

montanhas como os Alpes, os Andes e o 

Himalaia. 

II. Essa variação traria a erosão e o alagamento 

de áreas de terra firme. Isso significa que 

ilhas e cidades litorâneas seriam totalmente 

inundadas. Assim, comunidades costeiras 

ficariam debaixo d’água. 

III. O efeito estufa é, tão somente, resultante do 

gás carbônico liberado com o derretimento de 

imensos depósitos que se encontram embaixo 

do Oceano Atlântico. Esse gás foi gerado pela 

decomposição de matéria orgânica há milhões 

de anos. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

ATUALIDADES 

QUESTÕES 11 A 15 
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13) Na noite de 13 de novembro de 2015, a cidade 

de Paris, capital da França, sofreu um dos mais 

expressivos atentados terroristas da história da 

Europa, o qual deixou 129 mortos e cerca de 350 

feridos. Sobre essa tragédia, analise as 

alternativas abaixo e marque a CORRETA: 
 

(A) os ataques terroristas, segundo o Estado 

Islâmico, se deu pelo fato da França abrigar a 

massa de imigrantes mulçumanos vindos da 

Síria. 

(B) o estado islâmico quer impedir que os refugiados 

mulçumanos sofram com práticas xenófobas , 

que culminam em milhares de mortes todos os 

anos na Europa. 

(C) Esses ataques ocorreram dez meses após o 

massacre de 07 de janeiro, ocorrido na redação 

do jornal satírico Charlie Hebdo, também situado 

em Paris, cujas ações foram diretamente 

associadas às sátiras que os cartunistas faziam 

com a figura de Jesus Cristo. 

(D) na carta em que o Estado Islâmico assume a 

autoria do atentado em Paris, Há constantes 

referências aos europeus não apenas como 

“pagãos” e “infiéis”, mas sobretudo como 

“cruzados”, isto é, uma referência ao símbolo da 

reconquista europeia dos territórios que foram 

ocupados pelos muçulmanos nos séculos VII e 

VIII. 
 

14) Sobre a fosfoetanolamina sintética, considerada a 

pílula do câncer, assinale a alternativa Incorreta: 
 

(A) apesar da afirmação de eficácia, não foram feitos 

estudos clínicos controlados em seres humanos, 

e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) não autorizou a produção da substância, 

que não pode ser, portanto, chamada de 

medicamento. Ao começar a distribuição, os 

pesquisadores possuíam apenas os resultados de 

estudos feitos em camundongos. 

(B) Apesar de ter sido distribuída por mais de 20 

anos pela USP, a substância não foi testada 

cientificamente em seres humanos. Isso significa 

que não se sabe se há riscos em relação ao uso 

do produto e se a “pílula do câncer” é realmente 

eficaz. 

(C) Diante da disputa judicial e da pressão da 

população, o governo anunciou, em novembro de 

2015, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) investiria 10 milhões de reais na 

pesquisa a respeito da fosfoetanolamina. Os 

primeiros resultados foram publicados em março 

de 2016. 

(D) No dia 18 de março de 2016, os primeiros 

resultados de testes in vitro com 

fosfoetanolamina sintética foram apresentados e 

demonstraram grande eficiência, o que possibilita 

que médicos do país inteiro possam receitar esse 

medicamento aos seus pacientes oncológicos. 

15) No fim do ano de 2015, Brasil criou lei para 

lidar com o Bullying nas escolas. Sobre esse 

assunto, julgue os itens: 

 

I. A lei aprovada define bullying como todo ato 

de violência física ou psicológica, intencional e 

repetitivo que ocorre com motivação evidente, 

praticado por indivíduo ou grupo, contra uma 

ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-

la ou agredi-la, causando dor e angústia à 

vítima, em uma relação de desequilíbrio de 

poder entre as partes envolvidas. 

II. Não há na lei menção ao cyberbullying, onde 

são usados os instrumentos da internet "para 

depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e 

dados pessoais com o intuito de criar meios 

de constrangimento psicossocial". 

III. A lei sugere que as escolas trabalhem com a 

prevenção do problema, já que muitos 

estabelecimentos de ensino não admitem a 

ocorrência do bullying entre seus alunos ou 

não sabe como tratar a questão.  

 

(A) apenas I e II estão corretos; 

(B) apenas I e III estão corretos; 

(C) apenas II e III estão corretos; 

(D) todos estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação aos conceitos de Internet e 

Intranet julgue os itens abaixo: 

 

I. O serviço ADSL é simétrico, ou seja, a 

velocidade de download é diferente da 

velocidade enviando dados. 

II. É necessária uma placa de rede para conectar 

um microcomputador à internet por meio de 

sistemas de banda larga como a ADSL. 

III. O serviço de ADSL é o nome dado aos 

sistemas de acesso em banda larga oferecidos 

pelas empresas de telefonia fixa. 

 

(A) Os itens I e II são falsos. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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17) Com relação ao correio eletrônico analise os itens 

abaixo: 

 

I. O Servidor de Saída de E-mails é também 

conhecido como servidor de envio ou servidor 

SMTP. 

II. O Servidor de Entrada de E-mails é também 

conhecido como servidor de recebimento, ou 

servidor POP. 

III. O programa que usa os serviços dos servidores 

de saída e entrada de e-mails é chamado cliente 

de correio eletrônico, ou cliente de e-mail. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

18) Com relação aos conceitos básicos de proteção e 

segurança analise os itens abaixo: 

 

I. A Confiabilidade descreve a condição em que 

um sistema de informações presta serviços com 

níveis de eficiência e eficácia aceitáveis. 

II. A Integridade é a garantia de que uma 

informação não foi alterada durante seu trajeto 

do emissor para o receptor ou durante o seu 

armazenamento. 

III. A Autenticidade é a garantia de que os dados 

só serão acessados por pessoas autorizadas, 

normalmente detentoras de login e senha que 

lhes concedem esses direitos de acesso. 
 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Com relação ao Microsoft Excel 2010 o comando 

CTRL + F3 irá: 
 

(A) Abrir o Gerenciador de Nomes. 

(B) Abrir a função Auto-soma. 

(C) Completar uma entrada de célula. 

(D) Inserir uma fórmula como fórmula de matriz. 

 

20) Com relação ao Microsoft Power Point 2010 

julgue os itens abaixo: 
 

I. A opção Configurar Apresentação de Slides 

está localizado na guia Design. 

II. A opção Estilos de Plano de Fundo está 

localizado na guia Design. 

III. As opções Localizar, Substituir e Selecionar 

está localizado na guia Inserir. 
 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

21) As Unidades de Controle Interno, para atingir 

as finalidades básicas, devem desempenhar, 

no mínimo, o seguinte conjunto de atividades 

essenciais: 

 

I. A avaliação do cumprimento das metas 

previstas no âmbito da entidade, que visa a 

comprovar a conformidade da sua execução, 

bem como a avaliação da execução das ações 

de governo que visa a comprovar o nível de 

execução das metas, o alcance dos objetivos e 

a adequação do gerenciamento; 

II. A avaliação da execução do orçamento que 

visa a comprovar a conformidade da execução 

com os limites e as destinações estabelecidas 

na legislação pertinente e o controle das 

operações de crédito, avais, garantias, direitos 

e haveres do respectivo ente federado, que 

visa a aferir a sua consistência e a adequação; 

III. A avaliação da gestão dos administradores 

públicos, que visa a comprovar a legalidade e 

a legitimidade dos atos e examinar os 

resultados quanto à economicidade, eficiência 

e eficácia da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial, de pessoal e demais sistemas 

administrativos e operacionais; 

IV. A avaliação das renúncias de receitas que visa 

avaliar o resultado da efetiva política de 

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base 

de cálculo que implique redução discriminada 

de tributos ou contribuições, e outros 

benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

22) Créditos adicionais especiais são destinados a 

atender despesas para as quais não haja 

dotação ou categoria de programação 

orçamentária específica na LOA. Todas abaixo 

são Características dos créditos especiais, 

EXCETO.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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(A) A abertura do crédito depende da indicação 

prévia da fonte de recursos para a realização da 

despesa;  

(B) São abertos automaticamente com a sanção e 

publicação da lei de autorização (lei especial), no 

caso da União. A Lei nº 4.320/64 não prevê esta 

hipótese; 

(C)  Existe a necessidade de autorização legislativa 

prévia para a sua abertura. Não pode ser na 

própria LOA. 

(D) Aplicam-se aos casos de despesas urgentes e 

imprevisíveis.  

 

23) Todas abaixo são características dos créditos 

adicionais extraordinários, EXCETO. 

 

(A) Imprevisibilidade do fato, que requer ação 

urgente do poder público;  

(B) A despesa está prevista no orçamento (LOA);  

(C) A abertura do crédito independe da indicação 

prévia da fonte de recursos para correr a 

despesa. Se quiser, o governo pode indicar a 

fonte de recursos, não existe proibição nesse 

sentido;  

(D) Não há necessidade de autorização legislativa 

prévia para a sua abertura e não pode ser 

autorizado na própria LOA. Assim, a autorização 

legislativa é a posteriori.  

 

24) Qual a denominação correta da operação 

realizada em que o crédito tenha sido aberto por 

meio de Medida Provisória? 

 

(A) Suplementar  

(B) Extraordinário  

(C) Adicional  

(D) Orçamentário 

 

25) Sobre os créditos adicionais assinale a alternativa 

CORRETA 

 

(A) Os créditos adicionais podem ter vigência 

plurianual.  

(B) A lei orçamentária anual pode trazer autorização 

para a abertura de créditos suplementares  

(C) O superávit orçamentário do exercício anterior é 

uma das fontes para abertura de créditos 

adicionais.  

(D) É vedada a abertura de crédito adicional 

extraordinário sem indicação dos recursos 

correspondentes. 

 

 

 

 

 

26) Existem diferentes tipos de orçamentos 

públicos como classificação. Assim o 

orçamento de desempenho: 

 

(A) Apresenta, além do objeto do gasto, o 

programa de trabalho, com o intuito de 

explicitar as ações orçamentárias. 

(B) Apresenta as despesas propostas justificadas 

mediante, por exemplo, análise de custo, 

finalidade e medidas de desempenho. 

(C) Integra planejamento e orçamento, com a 

definição de objetivos a serem alcançados. 

(D) Realiza previsão de receita e autorização de 

despesa, sendo que apenas o objeto do gasto 

é explicitado. 

 

27) Todas as afirmações abaixo tem como base a 

Lei 4.320/64. Todas estão corretas, EXCETO. 

 

(A) De acordo com a Lei no 4.320, de 1964, as 

despesas públicas são classificadas segundo 

as categorias econômicas, divididas em 

despesas correntes e de capital. Por sua vez, 

as despesas de capital são subdivididas em 

três grandes grupos: transferência de capital, 

de investimentos e de inversões financeiras. 

(B) O regime de adiantamento para a realização 

de despesas que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação, segundo a Lei 

n.º 4.320/64, é aplicável aos casos de 

despesas expressamente definidos em lei; 

(C) A liquidação da despesa, segundo os ditames 

da Lei n.º 4.320/94, consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor; 

(D) De acordo com a Lei n.º 4.320/64, quando 

uma Unidade da Administração Federal, que 

vise a objetivos comerciais, adquire um 

terreno para construir novas instalações, 

classificará esta despesa como inversões 

financeiras e aquisição de imóveis. 

 

28) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um 

dos instrumentos de planejamento previstos 

na Constituição Federal e também na 

legislação complementar. A elaboração desse 

instrumento contempla uma série de 

conteúdos que visam a dar suporte à 

elaboração e à execução do orçamento anual. 

Todos os conteúdos abaixo devem constar na 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentaria), 

EXCETO. 

 

(A) Anexo de metas fiscais, com a evolução do 

patrimônio líquido nos últimos três exercícios, 

destacando a origem e a aplicação dos 

recursos obtidos com a alienação de ativos. 
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(B) Demonstrativo da estimativa e compensação da 

renúncia de receita e da margem de expansão 

das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

(C) Demonstrativo da compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas definidos no plano plurianual. 

(D) Normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos, bem 

como metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subsequente. 

 

29) As afirmações abaixo se referem à lei de 

licitações, todas estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Segundo a Lei n.º 8.666/1993, nos projetos 

básicos e projetos executivos de obras e serviços 

será considerado principalmente o requisito 

funcionalidade e adequação ao interesse público. 

(B) Para os fins da Lei n.º 8.666/1993, consideram-

se serviços técnicos profissionais especializados 

os trabalhos relativos a patrocínio ou defesa de 

causas judiciais ou administrativas. 

(C) Em igualdade de condições, como critério de 

desempate nas licitações, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos no País, produzidos ou prestados por 

empresas brasileiras e produzidas ou prestadas 

por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

(D) Caracteriza situação de inexigibilidade de 

licitação a existência de fornecedor exclusivo do 

produto ou serviço 

 

30) Acerca da obrigatoriedade e das modalidades de 

licitação assinale a alternativa CORRETA 

 

(A) A tomada de preços é modalidade de licitação em 

que somente poderão participar oferecendo 

propostas às pessoas cadastradas no órgão ou 

entidade licitante antes da publicação do edital.  

(B) Ainda que não tenha sido convidada, a empresa 

previamente cadastrada poderá apresentar 

proposta na licitação, sob a modalidade convite.  

(C) A existência de uma primeira fase de habilitação 

preliminar é uma das características da 

concorrência pública.  

(D) Em face de situação de emergência ou de 

calamidade pública, a licitação é dispensável. 

 

 

 

 

 

 

 

31) Acerca do procedimento licitatório assinale a 

alternativa CORRETA 

 

(A) Lançamento de edital, habilitação, 

classificação, homologação e adjudicação são 

fases compreendidas no processo da 

concorrência.  

(B) No momento da abertura dos envelopes de 

habilitação, empresa licitante, sediada em 

município de estado da Federação, não pode 

arguir objeções ao edital.  

(C) Qualquer cidadão é parte legítima para 

impugnar edital de licitação que contenha 

irregularidade na aplicação de lei.  

(D) Em processo licitatório, a comissão de 

licitação pode utilizar-se de critérios subjetivos 

para o julgamento das propostas 

apresentadas por empresas que tenham filiais 

em mais de um estado da Federação.  

 

32) Existem princípios básicos que devem ser 

seguidos para elaboração e controle do 

orçamento, que estão definidas na 

Constituição, na Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964, no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Qual o princípio 

descrito no texto abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Unidade 

(B) Universalidade 

(C) Anualidade 

(D) Equilíbrio 

 

33) A execução da despesa orçamentária pública 

transcorre em três estágios, que conforme 

previsto na Lei nº 4.320/1964. Fase cuja 

despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação 

de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição é: 

 

(A) Empenho; 

(B) Licitação; 

(C) Liquidação; 

(D) Ordem de Pagamento; 

 

 

 

 

 

 

Estabelece um período limitado de tempo para as 

estimativas de receita e fixação da despesa, ou 

seja, o orçamento deve compreender o período 

de um exercício, que corresponde ao ano fiscal. 
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34) Ato administrativo é a declaração do Estado ou 

de quem o represente, que produz efeitos 

jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o 

regime jurídico de direito público e sujeita ao 

controle pelo Poder Público. São atributos 

(características) dos atos administrativos: 

 

I. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos; 

II. Autoexecutoriedade; 

III. Tipicidade; 

IV. Imperatividade 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) Apenas II, III e IV estão corretos 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos. 

 

35) Os atos administrativos são presumidos 

verdadeiros e legais até que se prove o contrário. 

Todas as afirmações sobre os atos 

administrativos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Ato administrativo vinculado é aquele que a lei 

estabelece os requisitos de sua realização 

(competência, finalidade, forma, motivo e obje-

to), dos quais não se pode afastar o administra-

dor, sob pena de nulidade do ato. 

(B) Haverá excesso de poder na prática do ato 

administrativo, quando o agente competente 

praticar o ato com finalidade diversa prevista na 

lei.  

(C) Os atos que possuem um comando geral e 

impessoal são chamados de normativos 

(D) Os atos administrativos que resultam da 

conjugação de vontade de órgãos diferentes são 

chamados de complexos 

 

36) A que requisitos ou elemento do ato o texto 

abaixo se refere?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Motivo 

(B) Forma 

(C) Finalidade 

(D) Objeto ou conteúdo 

 

37) De acordo com a Lei 4.320/64, a dívida 

flutuante compreende: 

 

I. Os restos a pagar, excluídos os serviços da 

dívida; 

II. Os serviços da dívida a receber; 

III.  Os depósitos; 

IV. Os débitos de tesouraria. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas 

 

38) A LRF, aprovada em 2000 pelo Congresso 

Nacional, introduziu novas responsabilidades 

para o administrador público com relação aos 

orçamentos da União, dos Estados e 

Municípios, como limite de gastos com 

pessoal, proibição de criar despesas de 

duração continuada sem uma fonte segura de 

receitas, entre outros. Todas as afirmações 

abaixo sobre essa lei estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Em consonância com a Lei nº 101/2000, são 

instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões 

simplificadas destes documentos. 

(B) De acordo com a Lei nº 101/2000, o Relatório 

de Gestão Fiscal deve conter indicação das 

medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 

ultrapassado qualquer dos limites 

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

(C) Por determinação constitucional, a Lei 

complementar n°101/2000 dispõe que a 

despesa total com o pessoal, em cada período 

de apuração e em cada ente da Federação, 

não poderá exceder aos percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir descriminados: 

União: 50%, Estados: 50% e Municípios: 

60%.  

(D) A Lei n° 101/2000 prevê que, quando o Poder 

Executivo ultrapassar 90% (noventa por 

cento) do limite definido para a despesa total 

com pessoal, ele será alertado pelo Tribunal 

de Contas. 

 

 

Consiste na situação de fato e de direito 

que gera a necessidade da Administração em 

praticar o ato administrativo. O pressuposto de 

direito é a lei que baseia o ato administrativo, ao 

passo que o pressuposto de fato corresponde as 

circunstancias, situações, acontecimentos, que 

levam a Administração a praticar o ato.  
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39) Todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A emissão de nota de empenho é dispensável em 

casos especiais previstos na legislação específica;  

(B) O estágio ou a fase que caracteriza a despesa 

executada no exercício é o da Ordem de 

Pagamento;  

(C) A liquidação da despesa, segundo os ditames da 

Lei n.º 4.320/94, consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor;  

(D) Constituem Restos a Pagar Processados, as 

despesas que foram Empenhadas, liquidadas e 

não pagas no exercício.  

 

40) No Brasil, a Lei n. 4.320/64, há mais de quarenta 

anos, estabelece as normas para a elaboração 

dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

assim como de suas autarquias e fundações De 

acordo com os dispositivos constantes nessa lei 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O regime contábil adotado para as despesas 

públicas é o de competência.  

(B) O superávit do orçamento corrente é considerado 

receita corrente.  

(C) O regime contábil adotado para as receitas 

públicas é o de caixa.  

(D) A Lei Orçamentária não pode incluir operações de 

crédito por antecipação de receita.  

 

 


