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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

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) Em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais 

contidos na Constituição, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar. 

B) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às 
participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, excluindo as 
atividades desportivas. 

C) São assegurados, nos termos da lei, o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes, ressalvadas as respectivas 
representações sindicais e associativas. 

D) A Lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio permanente 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. 

 

22) Acerca do imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
A) Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 

compete ao Estado da situação do bem, ou ao 

Distrito Federal. 

B) Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, 

compete ao Estado onde se processar o inventário 

ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 

Distrito Federal. 

C) Terá competência para sua instituição regulada por 

lei complementar: se o doador tiver domicilio ou 

residência no exterior; se o de cujus possuía bens, 

era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior. 

D) Terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado 

Federal. 

 
23) São cargos privativos de brasileiros natos, de acordo 

com a Constituição Federal de 1988, EXCETO: 

 

A) De Presidente e Vice-Presidente da República; 

B) De Deputado Federal; 

C) De Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

D) De carreira diplomática; 

24) Quando permitida na licitação a participação de 

empresas em consórcio, observar-se-ão algumas 

normas. Em relação a elas, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Comprovação do compromisso público ou particular 

de constituição de consórcio, subscrito pelos 

consorciados. 

B) Indicação da empresa responsável pelo consórcio 

que deverá atender às condições de liderança, 

facultativamente fixadas no edital. 

C) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos 

atos praticados em consórcio, tanto na fase de 

licitação quanto na de execução do contrato. 

D) Impedimento de participação de empresa 

consorciada, na mesma licitação, através de mais de 

um consórcio ou isoladamente. 

 

25) Em relação ao que contém no Anexo de Metas 

fiscais, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Avaliação do cumprimento das metas relativas aos 

dois últimos anos anteriores. 

B) Demonstrativo das metas anuais, instruído com 

memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-as com as 

fixadas nos quatro exercícios anteriores, e 

evidenciando a consistência delas com as premissas 

e os objetivos da política econômica nacional. 

C) Evolução do patrimônio líquido, nos últimos quatro 

exercícios, destacando a origem e a aplicação dos 

recursos obtidos com a alienação de ativos. 

D) Demonstrativo da estimativa e compensação da 

renúncia de receita e da margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

26) Sobre obrigação tributária, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A obrigação tributária é principal ou acessória. 

B) A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com 

o crédito dela decorrente. 

C) A obrigação acessória decorre da legislação tributária 

e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

D) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

observância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) No que diz respeito à Execução Orçamentária e do 

Cumprimento das Metas, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Se verificado, ao final de um trimestre, que a 

realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 

Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 

próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subsequentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios 

fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

B) No caso de restabelecimento da receita prevista, 

ainda que parcial, a recomposição das dotações 

cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 

proporcional às reduções efetivadas. 

C) Não serão objetos de limitação às despesas que 

constituam obrigações constitucionais e legais do 

ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 

serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 

D) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, 

o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 

cumprimento das metas fiscais de cada 

quadrimestre, em audiência pública na comissão 

referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 

municipais. 

 

28) Julgue os itens colocando (V) para verdadeiro e (F) 

para falso e assinale a alternativa correta. 
 

A base de cálculo do imposto é: 

 

I – (___) Quando a alíquota seja específica, a unidade de 

medida adotada pela lei tributária. 

II – (___) 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. 

III – (___) Quando se trate de produto apreendido ou 

abandonado, levado a leilão, o preço da 

arrematação. 
 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 

29) Conforme a Lei n° 4.320/64, compreenderá os 

créditos e valores realizáveis independentemente de 

autorização orçamentária e os valores numerários: 
 

A) Ativo Circulante. 

B) Ativo Financeiro. 

C) Ativo Realizável a Longo Prazo. 

D) Ativo Permanente. 

30) Conforme Resolução CFC nº 1.129, registra, 

processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos 

possam produzir modificações no patrimônio da 

entidade do setor público, bem como aqueles com 

funções específicas de controle: 

 

A) Sistema Orçamentário. 

B) Sistema Financeiro. 

C) Sistema Patrimonial. 

D) Sistema de Compensação. 

 

31) Em relação à demonstração do resultado do 

exercício, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A demonstração do resultado tem por objetivo 

fornecer aos usuários os dados básicos e essenciais 

à análise da informação do resultado. Por isso, ela 

deve ser estruturada de modo a atender as ópticas 

societária, tributária, ressalvadas as sociedades 

corporativas.  

B) Pode ser definida como a apresentação, em forma 

extensa, das operações realizadas pela empresa 

durante um período, demonstradas de forma a 

destacar o resultado líquido do período. 

C) As contas que compõem a demonstração do 

resultado não são periódicas, o que significa que a 

cada período contábil os saldos dessas contas não 

são encerrados para se apurar o resultado através da 

confrontação ordenada e sucessiva dos saldos. 

D) Enquanto o balanço patrimonial representa uma 

imagem congelada em um determinado momento, a 

demonstração do resultado do exercício se relaciona 

com um dado intervalo de tempo, ou período, 

mostrando, ao final, se a empresa gerou lucro ou 

prejuízo nesse período.  

 

32) Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita própria, para executar 

atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada. Esse 

conceito se refere à: 

 

A) Autarquia. 

B) Empresa Pública. 

C) Sociedade de Economia Mista. 

D) Fundação Pública. 

 

33) Através da fiscalização externa contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito 

federal, a competência para adotar o ato de sustação 

de contrato administrativo pertence ao: 
 

A) Congresso Nacional. 

B) Chefe do Poder Executivo. 

C) Tribunal de Contas da União. 

D) Senado Federal. 
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34) Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O Estado quem assume essa posição declara e 

manifesta cumprimento de providências para fazer 

valer a lei, também sujeitas à regulação por parte do 

Poder Judiciário. 

B) É uma declaração do Estado ou de quem o 

represente, que produz efeitos jurídicos imediatos 

com observância da lei, sob regime jurídico de direito 

público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.  

C) Constitui uma manifestação bilateral de vontade da 

Administração Pública que, agindo nessa qualidade, 

adquire, resguarda, transfira e modifique, extinga e 

declare direitos.  

D) O exercício da Administração pode ser traduzido pela 

edição de ato administrativo, já que ele positiva essa 

função tanto pelo Poder Executivo, quanto pelos 

Legislativo e Judiciário. 

 

35) No que diz respeito à ética e à cidadania, julgue os 

itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I – (___) A origem da palavra cidadania vem do latim 

civitas, que quer dizer cidade. A palavra cidadania foi 

usada na Roma antiga para indicar a situação política 

de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha 

ou podia exercer. 

II – (___) A cidadania expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de participar 

ativamente da vida e do governo de seu povo.  

III – (___) Cidadão é aquele indivíduo no gozo dos direitos 

civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de 

seus deveres para com este, ou habitante da cidade, 

indivíduo, homem, sujeito. 

 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 

36) De acordo com a Constituição Federal de 1988, para 

a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios deverão ser 

observados todos os requisitos abaixo, exceto: 

 

A) Dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal. 

B) Consulta prévia à população do Estado interessado, 

mediante plebiscito. 

C) Divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal. 

D) Formalização por meio de lei estadual. 

37) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de 

Orçamento que visem a: 

 

A) Conceder dotação para o início de obra cujo projeto 

esteja aprovado. 

B) Conceder dotação superior aos quantitativos 

previamente fixados em resolução do Poder 

Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 

C) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio 

quando provada a inexatidão da proposta. 

D) Conceder dotação para instalação de serviço em 

funcionamento. 

 

38) Segundo a Lei 4.320/67, entende-se por 

transferência voluntária a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 

título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, desde que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde. Para a realização de transferência 

voluntária, o beneficiário deverá comprovar que: 

 

A) Encontra-se em dia quanto ao pagamento de 

tributos, empréstimos e financiamentos devidos a 

todos os entes políticos. 

B) Cumpre os limites constitucionais relativos à 

assistência social e à saúde. 

C) Observa os limites de inscrição em Despesas de 

Exercício Anteriores e de despesa total com serviços. 

D) Observa os limites das dívidas consolidada e 

mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita. 

 

39) O poder concedente poderá intervir na concessão, 

com o fim de assegurar a adequação na prestação 

do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. De 

acordo com a Lei 8.987/95, é requisito prévio à 

intervenção na concessão o seguinte: 

 

A) Instauração de procedimento administrativo para 

comprovar as causas determinantes da medida. 

B) Decreto do poder concedente, que conterá a 

designação do interventor, o prazo da intervenção e 

os objetivos e limites da medida. 

C) Finalizar a intervenção em até 180 (cento e oitenta) 

dias. 

D) Prestação de contas pelo interventor. 

 

40) Não integra o conceito de Administração Pública em 

sentido formal a seguinte entidade abaixo: 

 

A) Concessionária de serviço público. 

B) Empresa Pública. 

C) Agência Executiva. 

D) Fundação Pública. 
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41) O Município de Serelepe publicou edital de um 

pregão a fim de adquirir fornecedor de produtos de 

limpeza para a prefeitura. No edital, estava 

estipulado que seria cobrada uma taxa referente ao 

fornecimento do edital, valor esse não superior ao 

custo de sua reprodução gráfica. Ainda, o edital 

dispunha que aos interessados caberia uma garantia 

de 3% sobre o valor da proposta. Nessa situação, é 

correto afirmar que: 

 

A) Há ilegalidade no procedimento, uma vez que, 

apesar de ser hipótese de pregão e a taxa para 

fornecimento do edital ser permitida, não é possível a 

exigência de garantia de proposta. 

B) Há ilegalidade no procedimento, uma vez que os 

editais devem ser livres de taxas ou emolumentos, 

cabendo ao Poder Público disponibilizá-los 

gratuitamente. 

C) Há ilegalidade no procedimento, uma vez que a 

compra de produtos de limpeza refere-se a serviço 

técnico especializado, devendo, portanto, ser 

precedida preferencialmente pela modalidade 

concurso. 

D) O procedimento encontra-se de acordo com a Lei 

10.520/02, bem como com a Lei 8.666/93. 

 

42) Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Somente são bens públicos integralmente sujeitos ao 

regime jurídico dos bens públicos os bens 

pertencentes a pessoas jurídicas de direito público. 

B) Quanto à titularidade, os bens públicos são 

classificados em federais, estaduais, distritais ou 

municipais. 

C) Os bens públicos de uso comum devem ser 

gratuitamente usufruídos pela população, estando 

sujeitos ao poder de polícia do Estado. 

D) Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 

observadas as exigências em lei. 

 

43) O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição. Sobre o empenho, é 

incorreto afirmar que: 

 

A) Em casos especiais previstos na legislação 

específica, será dispensado o empenho de despesa. 

B) O empenho da despesa não poderá exceder o limite 

dos créditos concedidos. 

C) Em regra, é vedado aos Municípios empenhar, no 

último mês do mandato do Prefeito, mais do que o 

duodécimo da despesa prevista no orçamento 

vigente. 

D) É permitido o empenho global de despesas 

contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

44) As variações patrimoniais são transações que 

promovem alterações nos elementos patrimoniais da 

entidade do setor público. No setor público, a 

contratação de operações de crédito é classificada 

como: 

 

A) Variação Quantitativa Aumentativa. 

B) Variação Qualitativa. 

C) Variação Quantitativa Diminutiva. 

D) Variação Mista. 

 

45) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas. 

Sobre essa demonstração contábil na Administração 

Pública, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou 

falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a 

ordem correta das respostas: 

 

(__) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas 

detalhadas por categoria econômica e origem, 

especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 

para o exercício, a receita realizada e o saldo. 

(__) O Balanço Patrimonial é composto por um único 

quadro que evidencia a movimentação financeira das 

entidades do setor público. 

(__) O superávit financeiro não é receita do exercício de 

referência, pois já o foi em exercício anterior, mas 

constitui disponibilidade para utilização no exercício 

de referência. 

 

A) V – V – V 

B) V – F – V 

C) F – V – F 

D) F – F – F 

 

46) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas. 

Compõe o Balanço Orçamentário da Administração 

Pública todos os quadros abaixo, EXCETO: 

 

A) Quadro Principal. 

B) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não 

Processados. 

C) Quadro da Execução dos Restos a Pagar 

Processados. 

D) Quadro das Contas de Compensação. 

 

47) O controle exercido entre os órgãos de cada entidade 

da administração pública indireta que sejam 

escalonados verticalmente é denominado: 

 

A) Controle Externo. 

B) Controle Hierárquico. 

C) Controle Finalístico. 

D) Controle Disciplinar. 
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48) Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais 

definidos na Constituição Federal de 1988, é 

incorreto afirmar: 

 

A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer; 

B) As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente; 

C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; 

D) A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas dependem de autorização, sendo 

permitida a interferência estatal em seu 

funcionamento; 

 

49) Conforme o disposto na Constituição Federal de 

1988 é inviolável o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade: 

 

A) Apenas aos brasileiros natos; 

B) Aos brasileiros natos e naturalizados, somente; 

C) Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País; 

D) Apenas aos brasileiros natos e aos estrangeiros 

residentes no País; 

 

50) Assinale a assertiva que corresponde a um imposto 

cuja instituição é de competência dos Estados e do 

Distrito Federal: 

 

A) Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, 

de quaisquer bens ou direitos; 

B) Imposto sobre a propriedade rural; 

C) Imposto sobre produtos industrializados; 

D) Imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana; 

 

51) Acerca dos atos administrativos, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) A edição de atos de caráter normativo não pode ser 

objeto de delegação; 

B) A forma é o modo pelo qual o ato administrativo se 

exterioriza; 

C) Nos atos discricionários, os elementos forma e objeto 

podem ser discricionários; 

D) Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 

quando neguem, limitem ou afetem direitos ou 

interesses;  

52) Assinale a opção na qual a licitação NÃO é 

dispensável, segundo a Lei nº 8.666/1990: 

 

A) Na contratação de fornecimento ou suprimento de 

energia elétrica e gás natural com concessionário, 

permissionário ou autorizado, segundo as normas da 

legislação específica; 

B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

C) Quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento; 

D) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 

objetos históricos, sem a necessidade de 

autenticidade certificada, e independentemente de 

serem compatíveis ou inerentes às finalidades do 

órgão ou entidade; 

 

53) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não 

constitui motivo para rescisão do contrato 

administrativo, conforme a Lei nº 8.666/1990: 

 

A) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 

B) A paralisação da obra, do serviço ou do 

fornecimento, com justa causa e prévia comunicação 

à Administração; 

C) A alteração social ou a modificação da finalidade ou 

da estrutura da empresa, que prejudique a execução 

do contrato; 

D) A decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil;  

 

54) Acerca dos bens dos Estados enumerados no texto 

constitucional, assinale a alternativa que não contém 

um bem pertencente aos Estados: 

 

A) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito; 

B) As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 

estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 

domínio da União, Municípios ou terceiros; 

C) As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 

União; 

D) Os terrenos da marinha e seus acrescidos; 

 

55) O patrimônio é composto por elementos positivos e 

negativos, que representarão a situação financeira 

das entidades. Assinale a alternativa que representa 

a composição do patrimônio das entidades: 

 

A) Ativo diferido, ativo a realizar e receitas; 

B) Caixa, Imobilizado e estoque de mercadorias; 

C) Bens, Direitos e obrigações; 

D) Direitos e obrigações; 
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56) Em relação ao princípio da prudência é correto 

afirmar: 

 

A) O princípio da prudência determina a adoção do 

maior valor para o ativo e do menor para o passivo, 

sempre que se apresentem alternativas igualmente 

válidas para a quantificação das mutações 

patrimoniais que alterem o patrimônio líquido; 

B) O princípio da prudência determina a adoção do 

menor valor para os componentes do ativo e do 

maior para os do passivo, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente válidas para a 

quantificação das mutações patrimoniais que alterem 

o patrimônio líquido; 

C) O princípio da prudência defende que a empresa 

deve ser avaliada e escriturada na suposição de que 

a entidade não será extinta, está em funcionamento 

contínuo; 

D) O princípio da prudência determina a adoção do 

menor valor para os componentes do ativo e do 

maior para os do passivo, somente quando a 

entidade estiver em processo de falência; 

 

57) Os bens podem ser divididos em corpóreos e em 

incorpóreos, estes também são chamados de bens 

intangíveis. São bens registrados contabilmente 

como bens intangíveis: 

 

A) Caixas, Terrenos, estoques e veículos; 

B) Marcas, Patentes, Softwares, e propriedades 

intelectuais; 

C) Fornecedores, duplicatas a receber, Empréstimos e 

Imóveis; 

D) Bancos, Clientes, aplicações financeiras e Servidões; 

 

58) Acerca da definição de Ativo, assinale a alternativa 

correta: 

 

A) É um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera 

que resultem futuros benefícios econômicos para a 

entidade; 

B) É um recurso controlado por terceiros como resultado 

de eventos passados e do qual não se espera que 

resultem futuros benefícios econômicos para a 

entidade; 

C) É um recurso derivado de clientes como resultado de 

eventos passados e do qual não se espera que 

resultem futuros benefícios econômicos para a 

entidade; 

D) São obrigações a valor presente do qual se espera 

que resultem em benefícios futuros para a entidade; 

59) O patrimônio das entidades está passível de 

alterações desde a sua constituição. Com isso 

existem situações que irão afetar ou não o patrimônio 

das entidades. Deste modo, é correto afirmar: 

 

A) Os atos contábeis são acontecimentos que provocam 

alterações no patrimônio das entidades, seja de 

forma aumentativa, diminutiva ou qualitativa; 

B) Os fatos contábeis são acontecimentos que ocorrem 

na entidade, no entanto não acarretam em variações 

patrimoniais; 

C) Os fatos contábeis poderão ser: modificativos, mistos 

ou qualitativos; 

D) Os atos contábeis, mesmo que não sejam relevantes, 

deverão ser apresentados em notas explicativas; 

 

60) A escrituração contábil é uma técnica utilizada para 

registrar os acontecimentos na entidade. Acerca 

desta técnica contábil NÃO é correto afirmar: 

 

A) A escrituração contábil deve ser em moeda corrente 

nacional; 

B) Somente documentos internos poderão ser utilizados 

como base para os registros; 

C) Deve ocorrer em ordem cronológica de dia, mês e 

ano; 

D) Poderá ser baseada em elementos que comprovem 

ou evidenciem fatos contábeis; 

 

 


