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A 

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

 

B C

A 

 

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.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específico 

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. 

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, 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

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.                                                                 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16)  Analise o texto abaixo: 

 

"A proliferação desse tipo de ameaça à segurança 

on-line resultou em situações de crise para várias 

empresas em todo o mundo, que agora devem 

redobrar seus esforços para se proteger e manter a 

confiança e a lealdade dos clientes. A batalha não é 

fácil, especialmente porque os avanços tecnológicos 

permitem que criminosos cibernéticos exercitem cada 

vez mais sua criatividade. O setor de software perdeu 

mais de US$ 51 bilhões em 2009 com a ação 

pirataria, diz um estudo feito pelo IDC e pela 

Business Software Alliance (BSA). De acordo com o 

informe da Javelin Strategy and Research, 8,1 

milhões de pessoas foram vítimas de roubos de 

identidade em 2010, e os prejuízos gerais com fraude 

nesse ano totalizam US$ 37 bilhões". 
 

Fonte: ARGENTI, P. A. "Comunicação empresarial - 

A construção da identidade, imagem e reputação" - 6. 

ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014 

 

Com base nestas informações é possível entender que 

o texto trata sobre: 

 

A) Phishing, técnica na qual e-mails falsos podem ser 

encaminhados em nome de terceiros solicitando 

dados pessoais sob o pretexto de atualizar o seu 

cadastro on-line. 

B) Hoax, no qual "boatos cibernéticos" são repassados 

de pessoas para pessoas. 

C) Spyware, no qual os dados digitados pelo usuário são 

gravados por bandidos. 

D) Backdoor, técnica na qual uma entrada é deixada no 

computador, de modo a torná-lo vulnerável para 

ataques ou invasões. 

 

17)  "Um sistema de informação é um conjunto de 

componentes inter-relacionados, desenvolvidos para 

________, _______, ________ e ____________ 

informação para facilitar a coordenação, o controle, a 

análise, a visualização e o processo decisório". Qual 

alternativa completa correta e respectivamente as 

lacunas? 

 

A) Coletar/ analisar/ separar/ distribuir. 

B) Analisar/processar/ armazenar/arquivar. 

C) Coletar/ processar/ armazenar/ distribuir. 

D) Analisar/ coletar/ separar/ arquivar. 

 

 

 

18)  No PowerPoint 2013, a ferramenta que permite 

aplicar cores em objetos a partir de outros é 

denominada: 

 

A) Conta gotas. 

B) Pincel. 

C) Cópia. 

D) Balde. 

 

19)  Analise as informações abaixo a respeito do 

navegador Firefox: 

 

I. "É um dos navegadores mais utilizados e também um 

dos que mais respeitam os padrões Web"; 

II. "Mantém distintos modos segundo o grau de validade 

de uma página"; 

III. "Provê complementos de uso geral para melhorar as 

capacidades iniciais do navegador, sendo uma delas 

o acesso às características das páginas visitadas". 

 

Qual alternativa apresenta todas as informações 

verdadeiras? 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

20)  Com relação a um firewall, qual alternativa 

apresenta informação INCORRETA? 

 

A) Um firewall deve garantir um nível extra de 

segurança para qualquer sistema. 

B) Todo o tráfego de dados entre uma LAN e a Internet 

deve passar por ele. 

C) Pode ser implementado pela junção de hardware e 

software, ou somente hardware. 

D) Pode ser implementado mediante cinco soluções 

distintas. 

     INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  De acordo com a Lei nº 9.637/98, são necessários 

alguns requisitos específicos para que as entidades 

privadas referidas no artigo 1º desta Lei habilitem-se 

à qualificação como organização social; dentre eles, 

comprovar o registro de seu ato constitutivo, 

dispondo sobre algumas situações, não sendo uma 

delas a contida na alternativa: 

 

A) Natureza financeira de seus objetivos relativos à 

respectiva área de atuação. 

B) Finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de 

investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades. 

C) Previsão de participação, no órgão colegiado de 

deliberação superior, de representantes do Poder 

Público e de membros da comunidade, de notória 

capacidade profissional e idoneidade moral. 

D) Composição e atribuições da diretoria. 

 

22)  Com relação ao Termo de Parceria, presente na Lei 

nº 9.790/99, é incorreto afirmar que: 

 

A) O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre 

o Poder Público e as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público discriminará direitos, 

responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

B) A execução do objeto do Termo de Parceria será 

acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder 

Público da área de atuação correspondente à 

atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas 

Públicas das áreas correspondentes de atuação 

existentes, em cada nível de governo. 

C) A celebração do Termo de Parceria será precedida de 

consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das 

áreas correspondentes de atuação existentes, nos 

respectivos níveis de governo. 

D) Caso a organização adquira bem móvel com recursos 

provenientes da celebração do Termo de Parceria, 

este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 

 

23)  De acordo com a Lei nº 11.107/05, para o 

cumprimento de seus objetivos, o consórcio público 

poderá: 

 

I – Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 
natureza, receber auxílios, contribuições e 

subvenções sociais ou econômicas de outras 

entidades e órgãos do governo; 
II – Nos termos do contrato de consórcio de direito 

público, promover desapropriações e instituir 

servidões nos termos de declaração de utilidade ou 
necessidade pública, ou interesse social, realizada 

pelo Poder Público;  
 

 

 

 

 
III – Ser contratado pela administração direta ou indireta 

dos entes da Federação consorciados, sendo 

necessária a realização de uma licitação. 
 

Qual alternativa apresenta somente informações 

verdadeiras? 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

24)  "_____________________ é a faculdade de que 

dispõe a Administração Pública para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 

individuais, em benefício da coletividade ou do 

próprio Estado". Dentre os poderes administrativos, 

qual completa corretamente a lacuna? 

 

A) Poder de Polícia. 

B) Poder Vinculado. 

C) Poder Hierárquico. 

D) Poder Discricionário. 

 

25)  De acordo com a Lei Federal nº 12.462/11, o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) não 

tem por objetivo: 

 

A) Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e 

a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

B) Promover a troca de experiências e tecnologias em 

busca da melhor relação entre custos e benefícios 

para o setor público. 

C) Incentivar a inovação tecnológica. 

D) Ampliar a eficácia nas contratações públicas e a 

competitividade entre os licitantes. 

 

26)  Qual poder é que geralmente apresenta como 

características principais a inicialidade, a 

incondicionalidade e a limitação? 

 

A) Poder constituinte derivado. 

B) Poder constituinte originário. 

C) Poder constituinte analítico. 

D) Poder constituinte provisório. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  A obtenção do melhor resultado com o uso racional 

dos meios disponíveis à Administração é uma 

característica do princípio: 

 

A) Da legalidade. 

B) Da impessoalidade. 

C) Da moralidade. 

D) Da eficiência. 

 

28)  As regras gerais para o bom funcionamento do 

Sistema Financeiro Nacional são determinadas 

pelos(as): 

 

A) Unidades operadoras. 

B) Órgão normativos. 

C) Entidades supervisoras. 

D) Comissão complementar. 

 

29)  Entidades que podem propor uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI)? 

 

A) Presidente da República. 

B) Procurador-Geral da República. 

C) Membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 

D) Partido político com representação no Congresso 

Nacional. 

 

30)  Um elemento subjetivo da obrigação tributária é 

composto por: 

 

A) Sujeitos da relação jurídica tributária. 

B) Elementos materiais. 

C) Componentes espaciais. 

D) Partes quantitativas. 

 

31)  Sujeito ativo da obrigação é: 

 

A) A pessoa jurídica de direito público, titular da 

competência para exercer o seu cumprimento. 

B) A pessoa que tenha interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal. 

C) A pessoa jurídica de direito público, titular da 

competência para exigir o seu cumprimento. 

D) A pessoa que tenha interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação acessória. 

 

32)  O imposto, de competência dos Estados, sobre a 

transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 

relativos tem como fato gerador: 

 

I - A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 
domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física, como definidos na lei civil; 
II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 

 

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 

 

33)  Dentre as principais fontes formais primárias do 

Direito tributário, qual aquela que representa o 

veículo mais apto a introduzir no sistema jurídico 

tributário as normas de incidência dos tributos? 

 

A) Lei Constitucional. 

B) Lei Ordinária. 

C) Lei Complementar. 

D) Le i Delegada. 

 

34)  De acordo com a Lei nº 10.887/04, aos dependentes 

dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 

aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a 

partir da data de publicação desta Lei, será concedido 

o benefício de pensão por morte, que será igual: 

 

I. À totalidade dos proventos percebidos pelo 

aposentado na data anterior à do óbito, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social, acrescida de 60% da 

parcela excedente a este limite;  

II. À totalidade da remuneração do servidor no cargo 

efetivo na data anterior à do óbito, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social, acrescida de 60% da 

parcela excedente a este limite, se o falecimento 

ocorrer quando o servidor ainda estiver em 

atividade. 

 

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. 
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35)  De acordo com a Lei nº 10.028/00, qual alternativa 

apresenta informação incorreta a respeito do que 

constitui infração administrativa contra as leis de 

finanças públicas? 

 

A) Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo 

e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, 

nos prazos e condições estabelecidos em lei. 

B) Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos 

prazos da lei, a execução de medida para a redução 

do montante da despesa parcial com pessoal que 

houver excedido a repartição por Poder do limite 

máximo. 

C) Deixar de expedir ato determinando limitação de 

empenho e movimentação financeira, nos casos e 

condições estabelecidos em lei. 

D) Propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não 

contenha as metas fiscais na forma da lei. 

 

36)  Com relação ao capítulo I (Da programação da 

despesa) do título VI (Da Execução do orçamento) da 

Lei Federal nº 4.320/64, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Imediatamente após a promulgação da Lei de 

Orçamento e com base nos limites nela fixados, o 

Poder Executivo aprovará um quadro de cotas 

semestrais da despesa que cada unidade orçamentária 

fica autorizada a utilizar. 

B) A fixação das cotas atenderá aos seguintes objetivos 

de assegurar às unidades orçamentárias, em tempo 

útil a soma de recursos necessários e suficientes a 

melhor execução do seu programa atual de trabalho e 

manter, durante o exercício, na medida do possível, o 

equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa 

realizada, de modo a reduzir ao máximo eventuais 

insuficiências de tesouraria. 

C) A programação da despesa orçamentária levará em 

conta os débitos adicionais e as operações extra 

orçamentárias. 

D) As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o 

exercício, observados o limite da dotação e o 

comportamento da execução orçamentária. 

 

37)  Sabe-se que determinado ente político autorizou a 

criação de uma entidade da administração indireta 

por meio da edição de uma lei específica, cujo capital 

social pertence exclusivamente ao Poder Público. 

Nesse caso, podemos afirmar que houve a criação de: 

A) Fundação Pública 

B) Agência Reguladora 

C) Empresa Pública 

D) Sociedade de Economia Mista 

38)  Em relação aos Poderes Administrativos, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

  

I. A aplicação de sanções administrativas pode 

relacionar-se ao poder hierárquico ou ao poder de 
polícia. 

II. O Poder Regulamentar, privativo do Chefe do Poder 

Executivo, só poderá ser exercido sobre leis 
administrativas. 

III. Os atos praticados pela Administração Pública no 
exercício do Poder de Polícia devem estar dentro dos 

limites legais. 

  

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

  

39)  Sobre a caducidade de contrato de concessão de 

serviço público, é correto afirmar que: 

  

A) Equivale à reversão da concessão oriunda do advento 

do termo contratual. 

B) Tem como fundamento a inexecução total ou parcial do 

contrato por parte da concessionária; deve a 

Administração conceder prazo para correção das falhas 

encontradas antes de decreta-la. 

C) É baseado unicamente no interesse público, não 

havendo vício ou ilegalidade na atuação da 

concessionária; deverá existir lei autorizativa 

específica para tanto e prévio pagamento de 

indenização. 

D) Dera direito ao concessionário de indenização de 

investimentos relativos aos bens reversíveis que não 

foram depreciados ou amortizados e de lucros 

cessantes. 

  

40)  Em relação à organização político-administrativa do 

Estado, assinale a alternativa CORRETA: 

  

A) A república possui como características básicas as 

seguintes: eletividade – direta ou indireta -, 

temporalidade no exercício do poder, interdependência 

entre os poderes e responsabilidade do governante. 

B) A Constituição Federal de 1988 traz expressivas 

características do federalismo assimétrico, como forma 

de redução das desigualdades internacionais e 

regionais. 

C) Ao distribuir as competências públicas entre os 

diversos entes políticos, a Carta Magna lhes outorgou 

autonomia para a atuação no âmbito das respectivas 

áreas, assegurando, dessa forma, o equilíbrio 

federativo. 

D) O Estado Brasileiro possui como regime de governo o 
sistema presidencialista.  
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