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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão e detenção, 

nos termos da lei. 

B) 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, omitirem-se. 

C) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático. 

D) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos 

da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido. 

 

22) Sobre os direitos e garantias fundamentais, julgue os 

itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

II. 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. 

III. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

inclusive para caráter paramilitar. 

 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 

23) São aquelas de eficácia imediata, ou seja, são 

normas autoaplicáveis, pois não necessitam de 

autorização legislativa nem tampouco de 

complementação para produzir todos os seus efeitos 

jurídicos: 
 

A) Eficácia plena 

B) Contida  

C) Limitada 

D) Programática 

24) Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 

dele defender. 

B) A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e 

disporá sobre o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. 

C) Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 

penas da lei. 

D) Nas empresas de mais de duzentos e cinquenta 

empregados, é assegurada a eleição de um 

representante destes com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores. 

 

25) Sobre a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados e os Municípios, todos autônomos, 

com exceção do Distrito Federal e dos Territórios. 

B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-

se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 

formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente 

interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar. 

C) O Distrito Federal é a Capital Federal. 

D) Os Territórios Federais integram a União, e sua 

criação, transformação em Estado ou reintegração ao 

Estado de origem serão reguladas em lei ordinária. 

 

26) Sobre a ação direta de inconstitucionalidade, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A petição indicará o dispositivo da lei ou do ato 

normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do 

pedido em relação a cada uma das impugnações e o 

pedido, com suas especificações. 

B) A petição inicial, acompanhada de instrumento de 

procuração, quando subscrita por advogado, será 

apresentada em duas vias, devendo conter cópias da 

lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos 

necessários para comprovar a impugnação. 

C) A petição inicial inepta, não fundamentada e a 

manifestamente improcedente serão liminarmente 

indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que 

indeferir a petição inicial. 

D) Proposta a ação direta, admitir-se-á desistência. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) A respeito da Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Salvo no período de recesso, a medida cautelar na 

ação direta será concedida por decisão da maioria 

absoluta dos membros do Tribunal, após a audiência 

dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou 

ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se 

no prazo de dez dias. 

B) O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-

Geral da União e o Procurador-Geral da República, 

no prazo de cinco dias. 

C) No julgamento do pedido de medida cautelar, será 

obrigatória sustentação oral aos representantes 

judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos 

responsáveis pela expedição do ato, na forma 

estabelecida no Regimento do Tribunal. 

D) Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá 

deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos 

ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato 

normativo impugnado. 

 

28) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

 

A) Proteção à infância e à juventude  

B) Sistemas de poupança, captação e garantia da 

poupança popular; 

C) Sistemas de consórcios e sorteios 

D) Registros públicos 

 

29) Em relação aos Estados Federados, julgue os itens e 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.  

B) São reservadas aos Estados as competências que 

não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

C) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

permissão, os serviços locais de gás canalizado, na 

forma da lei, vedada a edição de medida provisória 

para a sua regulamentação. 

D) Os Estados poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar 

a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. 

30) A respeito do Ministério Público, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O Ministério Público da União tem por chefe o 

Procurador-Geral da República, nomeado pelo 

Presidente da República dentre integrantes da 

carreira, maiores de trinta anos, após a aprovação de 

seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, 

permitida a recondução. 

B) A destituição do Procurador-Geral da República, por 

iniciativa do Presidente da República, deverá ser 

precedida de autorização da maioria relativa do 

Senado Federal. 

C) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 

Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre 

integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, 

para escolha de seu Procurador-Geral, que será 

nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para 

mandato de dois anos, permitida a recondução. 

D) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 

Federal e Territórios poderão ser destituídos por 

deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, 

na forma da lei complementar respectiva. 

 

31) A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como um de seus fundamentos: 

 

A) A democracia 

B) A cidadania 

C) Os valores monetários do trabalho 

D) O singularismo político 

 

32) De acordo com a Constituição Federal, a República 

Federativa do Brasil buscará: 

 

I. A integração econômica dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações; 

II. A integração política dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-

americana de nações; 

III. A integração social e cultural dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações. 

 

Qual alternativa apresenta todas as informações corretas? 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 
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33) Qual alternativa apresenta informação verdadeira a 

respeito das Normas constitucionais de eficácia 

plena? 

 

I. São revestidas de todos elementos necessários à sua 

executoriedade, tornando possível sua aplicação de 

maneira direta, imediata e integral; 

II. São aquelas que dependendo da integração da lei. 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão corretas 

 

34) Assinale a alternativa que apresenta  a informação 

verdadeira sobre as normas constitucionais de 

eficácia contida: 
 

I. Não contêm os elementos necessários para sua 

executoriedade, assim enquanto não forem 

complementadas pelo legislador a sua aplicabilidade é 

mediata, mas depois de complementadas tornam-se 

de eficácia plena; 

II. Produzem a plenitude dos seus efeitos, mas pode ter o 

seu alcance restringido. 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

35) Qual alternativa não apresenta um dos nomes 

recebidos pelas normas que fazem previsão de um 

órgão ou entidade ou uma instituição, mas a sua real 

existência ocorre com a lei que vai dar corpo? 
 

A) Normas de princípio programático  

B) Normas de princípio institutivo 

C) Normas de princípio organizativo 

D) Normas de princípio orgânico 

 

36) As normas programáticas têm eficácia jurídica 

imediata, direta e vinculante em alguns casos, 

EXCETO: 

 

A) Estabelecem um dever para o legislador ordinário 

B) Condicionam a legislação futura, com a 

consequência de serem inconstitucionais as leis ou 

atos que as ferirem. 

C) Informam a concepção do Estado e da sociedade e 

inspiram sua ordenação jurídica, mediante a 

atribuição de fins sociais, proteção dos valores da 

justiça social e revelação dos componentes do bem 

comum. 

D) Condicionam a atividade vinculada da Administração 

e do Judiciário. 

 

37) Analise as informações abaixo a respeito das normas 

programáticas: 

 

I -  "Estabelecem apenas uma finalidade, um princípio, 

mas não impõe propriamente ao legislador a tarefa 

de atuá-la, mas requer uma política pertinente à 

satisfação dos fins positivos nela indicados”; 

II - "Impõem ao Estado o cumprimento de certos fins, a 

consecução de certas tarefas de forma a realizar 

certos princípios ou objetivos, fazendo surgir, por 

consequência, a necessária proteção dos interesses 

subjetivos que daí dimanam, proteção esta que pode 

ocorrer ora de modo direto, quando o interesse geral 

coletivo fica em segundo plano; ora indiretamente, 

quando o interesse coletivo encontra-se em primeiro 

plano, e o individual só será protegido reflexamente, 

em decorrência da promoção do interesse geral.” 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

38) Dentre os métodos de controle jurisdicional de 

constitucionalidade no direito comparado, não 

podemos mencionar o: 

 

A) Método misto 

B) Método austríaco 

C) Método difuso 

D) Método alemão 

 

39) O momento de controle de constitucionalidade 

exercido após existência do ato no mundo jurídico é 

denominado: 

 

A) Controle prévio 

B) Controle repressivo 

C) Controle preventivo 

D) Controle pontual 

 

40) De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de 

Orçamento, a discriminação da despesa, far-se-á, no 

mínimo, por: 

 

A) Demanda 

B) Elementos 

C) Valores 

D) Propostas 
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41) De acordo com a Lei 4.320/1964, integrarão a Lei de 

Orçamento: 

 

A) Quadros demonstrativos da receita e planos de 

aplicação dos fundos especiais; 

B) Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação; 

C) Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho 

do Governo, em termos de realização de obras e de 

prestação de serviços; 

D) Sumário geral da despesa por fontes e da receita por 

funções do Governo; 

 

42) É vedado ao município quando atingir o limite 

prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

EXCETO: 

 

A) Criação de cargo, emprego ou função; 

B) Alteração de estrutura de carreira que implique 

aumento de despesa; 

C) Provimento de cargo público, ressalvada a reposição 

decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança;  

D) Concessão de reajuste de remuneração, 

independente de sentença judicial; 

 

43) É exemplo de Outras Receitas Correntes: 

 

A) Operações de Crédito; 

B) Multas; 

C) Receitas de Serviços Industriais; 

D) Dividendos; 

 

44) São tipos de ações do Governo na Estrutura 

Programática, exceto: 

 

A) Projetos; 

B) Operações Especiais; 

C) Programas; 

D) Atividades; 

 

45) De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, não é 

subsistemas de contas utilizados na Contabilidade 

Pública: 
 

A) Orçamentário; 

B) Patrimonial; 

C) De compensação; 

D) Financeiro; 

46) Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A função econômica da contabilidade é controlar o 

patrimônio; 

B) O exercício social terá duração de um ano e a data 

do inicio será fixada no estatuto; 

C) A sociedade de grande porte não está obrigada a 

publicar as suas demonstrações;  

D) A Análise de Balanço não é uma técnica contábil; 

 

47) Sobre o Patrimônio Líquido é CORRETO afirmar: 

 

A) A integralização do Capital Social não aumenta o 

valor do Patrimônio Líquido; 

B) A capitalização não altera o valor do Patrimônio 

Líquido quantitativamente; 

C) Capital Autorizado é sinônimo de Capital Social; 

D) A conversão de dívida dos sócios em Capital não 

aumenta o Patrimônio Líquido; 

 

48) Sobre os Princípios de Contabilidade, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A)  A observância dos Princípios de Contabilidade não 

constitui condição de legitimidade das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

B) O Princípio da Continuidade está atrelado ao 

Princípio da Competência; 

C) No Princípio da Oportunidade é necessário ponderar 

entre a oportunidade e a confiabilidade da 

informação; 

D) O Princípio da Competência pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de receitas e 

despesas correlatas; 

 

49) Assinale a alternativa correta sobre o Plano de 

Contas: 

 

A) A conta Duplicatas Aceitas por Terceiros é emitida 

pelo devedor; 

B) Nota Promissória é um título de crédito de natureza 

comercial; 

C) A conta Caixa é exemplo de conta unilateral; 

D) A conta Nota Promissória Emitida é sinônima de Nota 

Promissória a pagar; 

 

50) Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 

elaborar as seguintes demonstrações financeiras, 

EXCETO: 

 

A) Demonstração dos fluxos de caixa; 

B) Demonstração das origens e aplicações de recursos; 

C) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

D) Demonstração do Resultado do Exercício; 
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51) Quais são os juros simples de R$ 2.000,00, à taxa de 

6% ao ano, em 2 anos e 6 meses? 

 

A) R$ 2.312,00; 

B) R$ 300,00; 

C) R$ 3000,00;  

D) R$ 312,00; 

 

52) Uma duplicata, de valor nominal de R$ 10.000,00 

será descontada 2 meses antes do vencimento, à 

taxa de 24% ao ano. Se for utilizado o desconto 

simples bancário, o valor de resgate será de:  

 

A) R$ 400,00; 

B) R$ 385,00; 

C) R$ 9.600,00;  

D) R4 9.615,00; 

 

53) O desconto comercial simples de um título cinco 

meses antes do seu vencimento é de R$ 1.100,00. 

Considerando a taxa de 2% ao mês, obtenha o valor 

correspondente no caso de um desconto racional 

simples: 

 

A) R$ 1.100,00; 

B) R$ 1.200,00; 

C) R$ 1.000,00; 

D) R$ 900,00; 

 

54) Qual o montante de um capital de R$ 10.000,00 

aplicado a uma taxa de 10% ao ano, utilizando juros 

compostos, durante um período de tempo de 2 anos: 

 

A) R$ 12.100,00; 

B) R$ 12.000,00; 

C) R$ 11.000,00; 

D) R$ 12.200,00; 

 

55) Qual a taxa mensal do investimento de R$ 100,00 

que rendeu um juro composto de R$ 21,00, num 

período de tempo de 2 meses: 

 

A) 10%; 

B) 20%; 

C) 5%; 

D) 4%; 

 

56) Conjunto de dados ou observações, recolhidos a 

partir de um subconjunto da população, que se 

estuda com o objetivo de tirar conclusões para a 

população de onde foi recolhida, é o conceito de: 
 

A) Amostra; 

B) Censo; 

C) Universo Estatístico; 

D) Estatística; 

57) São exemplos de medidas de tendência central, 

exceto:  

 

A) Média; 

B) Mediana; 

C) Moda; 

D) Desvio Padrão; 

 

58) Em uma competição de sinuca com 10 participantes, 

com a mesma probabilidade de vencer. O número de 

diferentes maneiras para a classificação dos três 

primeiros lugares é: 

 

A) 504; 

B) 720; 

C) 810; 

D) 1000;  

 

59) Assinale a alternativa correta: 

 

A) A soma dos quadrados dos desvios é máxima em 

relação à média; 

B) A variância e o desvio padrão são medidas de 

tendência central; 

C) A média, a mediana e a moda são medidas de 

dispersão; 

D) A soma dos desvios em relação à média é sempre 

zero; 

 

60) As variáveis qualitativas se dividem em: 

 

A) Discreta e Aberta; 

B) Ordinal e Contínua; 

C) Ordinal e Nominal; 

D) Discreta e Contínua; 

 

 


