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Este caderno de questões está assim constituído:  
DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa  
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Conhecimentos Específicos 
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30 
Total de questões 70 

 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CADERNO DE PROVAS e FOLHA DE RESPOSTAS com CANHOTO DE 
IDENTIFICAÇÃO); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal. 
 

• A FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser identificada, assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra, rasura 
e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação), cabendo ao 
candidato rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. 

 
• Verifique na Folha de Respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre a FOLHA 

DE RESPOSTAS. É vedada a substituição da FOLHA DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato, 
tendo em vista sua codificação. 

 
• A FOLHA DE RESPOSTAS, único documento válido para a correção da prova, deverá ser preenchida com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Será atribuída 
nota zero à resposta que, na folha de respostas, estiver em desconformidade com as instruções, não estiver 
assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura.  

 
• Se a FOLHA DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; 

as demais ficam em branco. 
 
• Neste momento, se ainda não o fez, PREENCHA seus dados no Canhoto de Identificação constante da 

FOLHA DE RESPOSTAS.  
 
• Durante a realização da prova, não serão permitidos o manuseio e a consulta de qualquer espécie de material ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) 
hora contada do seu efetivo início, podendo levar consigo o caderno de provas. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS e o seu CANHOTO DE 

IDENTIFICAÇÃO devidamente preenchido e assinado. A não entrega da folha de respostas, a falta de assinatura, no 
local apropriado e/ou a falta de identificação correta no Canhoto de Identificação, implicará automática eliminação do 
candidato do Concurso Público. 

• Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar 
os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento 
poderão retirar-se do local. 

 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 

prévia. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 
Descoberto povo pré-colombiano governado por mulheres 

 
Técnica moderna de análise de DNA mitocondrial revela 

que os Chaco, povo próspero que habitava o Novo México 
em 1000 a.C., eram comandados por mulheres. 

 
Três mil adornos feitos de conchas do Pacífico e 

13 mil miçangas e pingentes de turquesa. Era essa a 
decoração de apenas um dos 14 mortos encontrados em 
uma cripta funerária que data de 1000 a.C. em um cânion 
no Novo México, no sul dos EUA. Pertencente à cultura 
pré-colombiana dos Chaco, o mausoléu, repouso eterno 
das maiores autoridades políticas e sociais do povo do 
deserto, _________ gerações de uma só família – que, 
agora se sabe, passou o poder de mãe para filha, e não 
de pai para filho, por aproximadamente 330 anos.  

O segredo para revelar essa dinastia matriarcal 
centenária só pode ser detectado no microscópio: no ser 
humano, o DNA principal, que fica no núcleo celular, é 
uma mistura do código genético dos pais da criança, mas 
o DNA de nossas mitocôndrias (organela responsável pela 
respiração da célula) _______ só da mãe.  

Ou seja: em governos hereditários patriarcais, 
cada rei ou imperador carrega em suas mitocôndrias o 
DNA das mulheres de uma família diferente. Já nos 
matriarcais, as organelas se __________ idênticas 
geração após geração. 

Segundo a revista NewScientist, os Chaco eram 
sofisticados do ponto de vista tecnológico: adaptaram-se 
ao clima quente e seco do deserto construindo 
reservatórios e sistemas de irrigação, conectaram seus 
vilarejos com uma rede de estradas e construíram prédios 
com centenas de “apartamentos”. Apesar disso, não 
desenvolveram o próprio método de escrita – motivo pelo 
qual não se conhecia, até hoje, sua organização política.  

A cripta em questão, cuja investigação foi liderada 
por Douglas J. Kennett, da Universidade Estadual da 
Pensilvânia, era parte de um conjunto habitacional de 650 
cômodos chamado Pueblo Bonito, uma construção 
monumental para os padrões da época. Além desse 
conjunto, havia outros 12, mas nenhum tão grande – é 
provável que cada “condomínio” desses fosse dominado 
por uma família diferente, mas que todos mantivessem 
relações sociais e comerciais.  

No artigo, os pesquisadores afirmam que uma 
seca duradoura pode ter posto fim ao próspero reino 
indígena. O desmatamento decorrente da ocupação da 
área, por exemplo, teria aumentado a erosão do solo e 
criado problemas para a agricultura. Sem registros 
escritos, porém, é impossível ter certeza.  

 
http://super.abril.com.br/historia/descoberto-povo-... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) contêm - vêm - mantêm 
b) contém - vêm - mantém 
c) contêm - vem - mantêm 
d) contém - vem - mantêm 
e) contém - vem - mantém 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os Chaco, primeiros colombianos a viver em um 

cânion no Novo México, tinham um poder matriarcal, 
passado de mãe para filha. 

(---) Todo rei ou imperador foi governado por uma mulher 
em alguma geração de sua família. 

(---) O povo Chaco era analfabeto, motivo pelo qual nunca 
conseguiu se organizar politicamente. 

(---) Como não se tem registros escritos dos Chaco, não 
se pode afirmar com certeza o que pôs fim ao seu 
povo, ainda que pesquisadores afirmem que eles 
podem ter sido vítimas de uma seca duradoura. 

 
a) E - E - E - C. 
b) C - E - C - E. 
c) E - C - E - C. 
d) C - E - E - C. 
e) C - C - C - C. 
 

3) Em “Segundo a revista NewScientist, os Chaco eram 
sofisticados do ponto de vista tecnológico...”, a conjunção 
sublinhada inicia uma oração subordinada: 
 
a) Em que se indica uma hipótese ou uma condição 

necessária para que seja realizado ou não o fato 
principal. 

b) Em que se exprime a conformidade de um pensamento 
com o da oração principal. 

c) Indicadora de circunstância de tempo. 
d) Denotadora de causa. 
e) Que liga duas orações, a segunda das quais justifica a 

ideia contida na primeira. 
 

4) Considerando-se as possibilidades de substituição do 
termo sublinhado em “Sem registros escritos, porém, é 
impossível ter certeza.”, analisar os itens abaixo: 
 
I - No entanto. 
II - Por conseguinte. 
III - Contudo. 
IV - Porquanto. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

5) Assinalar a alternativa que apresenta o verbo 
empregado no mesmo tempo e modo verbal que o verbo 
sublinhado em “Era essa a decoração de apenas um 
dos...”: 
 
a) “... passou o poder de mãe para filha...” 
b) “... que fica no núcleo celular...” 
c) “... motivo pelo qual não se conhecia...” 
d) “... teria aumentado a erosão do solo...” 
e) “... que cada ‘condomínio’ desses fosse dominado...” 
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6) Em relação à fonologia, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Encontro vocálico: ditongo decrescente. 
(2) Encontro vocálico: ditongo crescente. 
(3) Dígrafo. 
(4) Encontro consonantal. 
 
(---) Quente.  
(---) Cripta.  
(---) Mausoléu.  
(---) Conchas.  
(---) Reino.  
 
a) 4 - 4 - 2 - 4 - 3. 
b) 3 - 4 - 2 - 4 - 1. 
c) 1 - 3 - 1 - 4 - 1. 
d) 3 - 4 - 2 - 3 - 2. 
e) 3 - 4 - 1 - 3 - 1. 
 
 
7) Em relação à acentuação viciosa, analisar os itens 
abaixo, considerando-se a exata pronúncia das palavras e 
sua classificação quanto ao acento tônico, evitando-se 
uma silabada, denominação dada ao erro de prosódia: 
 
I - São oxítonas: “ruim”, “mister”, “Nobel”, “ureter” etc. 
II - São paroxítonas: “ibero”, “rubrica”, “avaro”, “ciclope”, 

“misantropo” etc. 
III - São proparoxítonas: “ômega”, “ágape”, “aerólito”, 

“ínterim”, “arquétipo” etc. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 
 
8) Quanto à classificação das palavras sublinhadas, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Adjetivo.  
(2) Advérbio.  
(3) Substantivo. 
 
(---) “... a decoração de apenas um dos...” 
(---) “O desmatamento decorrente da ocupação...” 
(---) “... dominado por uma família diferente...” 
 
a) 1 - 1 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 2 - 1 - 1. 
 
 

9) Considerando-se as relações estabelecidas pelas 
preposições entre o termo regente e o termo regido, 
assinalar a alternativa em que a preposição sublinhada 
estabelece relação de finalidade: 
 
a) Esta é uma obra do autor mineiro. 
b) O gado morreu com a seca. 
c) O momento é propício para vender imóveis. 
d) Ela ficou em estado de choque. 
e) Os dois se dirigiram para a saída do local. 
 
 
10) A única oração que admite uso de crase é: 
 
a) O dia a dia dela é intenso. 
b) Isso passará a ser regra de agora em diante. 
c) O setor funciona de segunda a sábado. 
d) Estão todos rindo a toa com o aumento de salário. 
e) O recado será repassado a todos. 
 

11) De acordo com a norma padrão da língua, em qual 
alternativa a frase NÃO apresenta erro ? 
 
a) Diga se há algo para mim fazer. 
b) Assisti à peça bastantes vezes. 
c) Aqueles dois não têm ideias a fins. 
d) Todos ali estavam mau-humorados. 
e) Sabe aonde fica a secretaria do curso? 
 

12) Em “... no ser humano, o DNA principal, que fica no 
núcleo celular, é uma mistura...”, o pronome relativo pode 
ser substituído, sem alteração de sentido ou incorreção 
gramatical, por: 
 
a) O qual. 
b) Em que. 
c) Onde. 
d) A qual. 
e) No qual. 
 

13) Marcar C para as frases com concordância nominal ou 
verbal Certa, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Devem fazer horas que estou esperando o resultado 

do exame. 
(---) Hajam vista as reações, o comentário do professor foi 

infeliz para o momento. 
(---) Queremos que as questões da prova sejam o mais 

fáceis possível.  
(---) Choveu ofertas nas lojas de eletrodomésticos. 
 
a) E - E - E - C.  
b) E - C - E - C. 
c) C - E - E - E. 
d) E - C - C - E. 
e) C - E - E - C. 
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14) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ave símbolo da Argentina, os ______________ são 
aqueles pássaros que conseguem manipular barro, 
construindo ninhos nos troncos das árvores. 
 
a) joãos-de-barros 
b) joãos-de-barro 
c) joões-de-barros 
d) joão-de-barros 
e) joões-de-barro 
 

15) Considerando-se a representação semântica da 
palavra “vendo” no contexto da tirinha abaixo, é 
CORRETO afirmar que ocorre: 
 

 
 
a) Denotação. 
b) Conotação. 
c) Homonímia.  
d) Homofonia. 
e) Sinonímia. 
   

Raciocínio Lógico e Matemático 
 
16) A soma da idade de dois colegas de trabalho (Carlos e 
Daniel) é igual a 60 anos. Sabe-se que Carlos é mais 
velho que Daniel. Ao se dividir o resultado da soma das 
suas idades em duas partes, tais que o produto de uma 
idade pelo quadrado da outra seja máximo, é CORRETO 
afirmar que a idade de Daniel é: 
 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 22 anos. 
d) 24 anos. 
e) 26 anos. 
 

17) A função f(x) = -2x² + 10x representa o faturamento de 
certa empresa, em que, ao ser representado no plano 
cartesiano, o eixo x representa o tempo em anos, e o eixo 
y, o faturamento em milhares de reais. Com base nessas 
informações, a partir de qual tempo o faturamento desta 
empresa começou a cair e quanto foi o valor do 
faturamento no primeiro ano, respectivamente? 
 
a) 1 ano, R$ 8.000,00. 
b) 1 ano e 6 meses, R$ 10.000,00. 
c) 2 anos, R$ 12.000,00. 
d) 2 anos e 6 meses, R$ 8.000,00. 
e) 3 anos, R$ 15.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Certa árvore de determinada espécie foi plantada na 
região central de Caxias do Sul, e sabe-se que essa 
determinada espécie cresce de acordo com a função 

3t
6t20)t(h

+
+

= , em que h representa a altura da árvore, em 

metros, e t, o tempo em anos desde que foi plantada. 
Considerando-se que não foram e não serão realizadas 
podas, qual é a altura máxima que essa árvore poderá 
atingir? 
 
a) 20m 
b) 23m 
c) 26m 
d) 29m 
e) 32m 
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19) O setor administrativo de determinada autarquia é 
composto por 4 Assistentes de Planejamento, que 
deverão votar em um dos 10 funcionários do setor 
operacional para participar de certa conferência. 
Considerando-se que os Assistentes de Planejamento são 
representados pelo conjunto A = {1, 2, 3, 4}, que os 
funcionários do setor operacional são representados pelo 
conjunto B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, e que o resultado 
da votação foi expresso pela função f(x): A → B, definida 
por }1x2y|BxA)y,x{()x(f +=∈= , assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Um dos funcionários do setor operacional recebeu dois 

votos. 
b) O conjunto domínio é representado por D = {3, 5, 7, 9}. 
c) O conjunto imagem é representado por I = {1, 2, 3, 4}. 

d) A representação gráfica é  

 

e) O diagrama da votação é 
 

 

 
 
 

20) Em certa aula de matemática, o professor solicitou 
que as alunas Amanda, Bianca e Daniela analisassem o 
gráfico da função f(x) = x – 2, representado abaixo, e 
dessem alguma informação. Considerando-se esse 
gráfico e as informações dadas pelas alunas, é 
CORRETO afirmar que: 
 

 
 
•  Amanda disse que, quando x se aproxima de 4 pela 

esquerda ou pela direita, f(x) se aproxima de 2. 
•  Bianca disse que, quando x se aproxima de -4 pela 

direita, f(x) se aproxima de 6, sendo assim pode ser 
representado por 6)x(flim

4x
=

−−→
. 

•  Daniela disse que 2)x(flim
0x

−=
→

. 

 
a) Somente a informação de Amanda está correta. 
b) Somente a informação de Bianca está correta. 
c) Somente as informações de Bianca e Daniela estão 

corretas. 
d) Somente as informações de Amanda e Daniela estão 

corretas. 
e) Nenhuma das informações está correta. 
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21) Certo Assistente de Planejamento realizou uma 
pesquisa com 120 funcionários de determinada empresa, 
com o objetivo de identificar em qual das três cidades 
(Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador) eles gostariam de 
trabalhar. Sabe-se que todos os funcionários 
entrevistados escolheram ao menos uma das três cidades 
e que o resultado da pesquisa foi que 90 entrevistados 
escolheram o Rio de Janeiro, 68, Fortaleza, 72, Salvador, 
12, somente o Rio de Janeiro e Fortaleza, 14, somente o 
Rio de Janeiro e Salvador, 16, somente Salvador e 
Fortaleza, 6, somente Fortaleza, 30, somente o Rio de 
Janeiro e 8, somente Salvador. Com base nessas 
informações, quantos entrevistados responderam que 
gostariam de trabalhar nas três cidades? 
 
a) 16 
b) 28 
c) 34 
d) 42 
e) 50 
 
 
22) Dois contadores (Fernando e Gabriel) realizaram a 
prova objetiva de certo concurso público para o cargo de 
Assistente de Planejamento e, ao verificarem a pontuação 
e a quantidade de acertos nas disciplinas de português e 
matemática, constataram que Fernando acertou 4 
questões de português e 3 de matemática e obteve 9 
pontos de nota, e que Gabriel acertou 2 questões de 
português e 1 de matemática e obteve 4 pontos de nota. 
Considerando-se que as questões de português e as de 
matemática possuíam pesos diferentes, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Se um deles tivesse acertado somente 6 questões de 

português e 5 questões de matemática, deveria obter 
como nota 15 pontos. 

b) Para que um dos candidatos obtivesse uma nota igual a 
10 pontos nestas duas disciplinas de modo que tivesse 
acertado maior quantidade de questões de português, 
ele deveria ter acertado 5 questões de português e 2 de 
matemática. 

c) Supondo-se que a prova fosse composta por 20 
questões de matemática, logo a pontuação máxima que 
o candidato poderia obter nesta disciplina seria de 20 
pontos.  

d) A razão entre o peso de cada questão de matemática e 
o peso de cada questão de português é igual a 1/5. 

e) O peso de cada questão de matemática é maior do que 
o peso de cada questão de português. 

 
 
23) O número de inscrição dos candidatos em certo 
concurso público é dado em progressão geométrica, de 
modo que o primeiro candidato recebeu a numeração 7, e 
o sexto candidato, a numeração 7.168. Sendo assim a 
diferença entre o número de inscrição do quarto e o 
terceiro candidato é igual a: 
 
a) 265 
b) 287 
c) 304 
d) 336 
e) 378 

RASCUNHO 
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24) A quantidade de vagas para o cargo de Assistente de 
Planejamento em certo concurso público é representada 
pelo cofator a22 da matriz A de lei de formação  
(aij)3x3 = 2i - 6j. Ao todo, há quantas vagas para o cargo de 
Assistente de Planejamento nesse concurso público? 
 
a) 8 
b) 12 
c) 26 
d) 34 
e) 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25) Em determinado concurso público, para o cargo de 
Assistente de Planejamento com 20 candidatos inscritos, 
sabe-se que 9 candidatos são formados em Ciências 
Contábeis, 6, em Administração, e 5, em Direito. Com 
base nessas informações, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Organizando-se uma única fila com 4  candidatos, de 

modo que o primeiro da fila seja formado em 
Administração, há a possibilidade de formar essa fila 
de 36.200 modos diferentes. 

(---) Considerando-se os candidatos formados em Direito 
e em Administração, é possível formar 460 comissões 
diferentes compostas por 3 candidatos formados em 
Direito e 3 formados em Administração. 

(---) Considerando-se os candidatos formados em 
Ciências Contábeis, é possível formar 80 comissões 
diferentes compostas por 4 candidatos. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informática 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

26) Em relação ao software, analisar a sentença abaixo: 
 
Software pode ser definido como os programas que 
comandam o funcionamento de um computador (1ª parte). 
Software de programação é o conjunto de ferramentas 
que permitem ao programador desenvolver sistemas 
informáticos, geralmente usando linguagens de 
programação e um ambiente virtual de desenvolvimento 
integrado (2ª parte). A placa-mãe é um exemplo de 
software (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 
27) Considerando-se as opções do Painel de Controle do 
Windows e suas respectivas funções, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Sistema. 
(2) Ferramentas Administrativas. 
(3) Personalização. 
 
(---) Exibir informações sobre o computador e alterar 

configurações de hardware, desempenho e conexões 
remotas. 

(---) Definir ferramentas administrativas para o 
computador. 

(---) Alterar as imagens, as cores e os sons no 
computador. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
e) 3 - 1 - 2. 
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28) Um usuário está executando uma apresentação no 
modo de exibição de tela inteira no PowerPoint. 
Considerando-se o exposto, é CORRETO afirmar que, 
para: 
 
a) Exibir um slide preto vazio, o usuário pode pressionar a 

tecla C do teclado. 
b) Exibir um slide branco vazio, o usuário pode pressionar 

a tecla E do teclado. 
c) Finalizar a apresentação, o usuário pode pressionar 

Esc ou ponto-final. 
d) Retornar ao primeiro slide, o usuário pode pressionar 

1+Enter. 
e) Exibir o menu de atalho, o usuário pode pressionar 

Shift+F11. 
 

29) No Excel, o erro #VALOR! ocorre quando: 
 
a) Um número é dividido por zero. 
b) Um valor não está disponível para uma função ou 

fórmula. 
c) É usado o tipo errado de argumento ou operando. 
d) São inseridos valores numéricos inválidos em uma 

fórmula ou função. 
e) Uma coluna não é larga o bastante ou quando é usada 

uma data ou hora negativa. 
 

30) Uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil 
de ser descoberta (forte) e fácil de ser lembrada. Não 
convém que o usuário crie uma senha forte se, quando for 
usá-la, não conseguir recordá-la. Também não convém 
que o usuário crie uma senha fácil de ser lembrada se ela 
puder ser facilmente descoberta por um atacante. Com 
base nisso, o usuário deve usar os seguintes elementos 
na elaboração de suas senhas: 
 
I - Números aleatórios: quanto mais ao acaso forem os 

números usados melhor, principalmente em sistemas 
que aceitem exclusivamente caracteres numéricos. 

II - Grande quantidade de caracteres: quanto mais longa 
for a senha mais difícil será descobri-la. Apesar de 
senhas longas parecerem, a princípio, difíceis de serem 
digitadas, com o uso frequente elas acabam sendo 
digitadas facilmente. 

III - Diferentes tipos de caracteres: quanto mais 
“bagunçada” for a senha mais difícil será descobri-la. 
Deve-se procurar misturar caracteres, como números, 
sinais de pontuação e letras maiúsculas e minúsculas. 
O uso de sinais de pontuação pode dificultar bastante 
que a senha seja descoberta, sem necessariamente 
torná-la difícil de ser lembrada. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
   

Legislação 
 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  
Considerar a Constituição Federal para responder às 
questões de nº 31 e nº 32. 
  
31) No que diz respeito à repartição de receitas tributárias, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Pertencem aos Municípios _____ do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 
 
a) 15% 
b) 18% 
c) 20% 
d) 25% 
e) 50% 
 

32) Em relação aos servidores públicos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 

estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 

II - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

III - É facultativa a avaliação especial de desempenho do 
servidor público estatutário para a aquisição de 
estabilidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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Considerar a Lei nº 8.666/1993 - Lei das Licitações 
para responder às questões de nº 33 e nº 34. 
  
33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_____________ é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 dias. 
 
a) Tomada de preços 
b) Concurso 
c) Convite 
d) Leilão 
e) Concorrência 
 
 
34) Os contratos administrativos poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, unilateralmente pela 
Administração quando: 
 
I - Houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
II - Necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei das 
Licitações. 

III - Necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens.  
 

Considerar a Lei Complementar nº 3.673/1991 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Caxias do 
Sul para responder às questões de nº 35 e nº 36. 
  
35) Analisar os itens abaixo: 
 
I - A frequência do servidor será controlada pelo ponto, ou 

pela forma determinada, quanto aos servidores não 
sujeitos ao ponto. 

II - Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o 
comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se 
verifica, diariamente, a sua entrada e saída. 

III - Os Secretários Municipais e titulares de Autarquias e 
Fundações poderão, atendendo à natureza de 
determinados serviços ou em circunstâncias especiais, 
autorizar horário de trabalho diferente do normal para 
um dado órgão, para determinadas atividades ou 
mesmo para um servidor, desde que seja cumprido o 
número de horas semanais estabelecido. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

36) Analisar a sentença abaixo: 
 
O adicional noturno integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária, para efeito de cálculo de 
benefício de aposentadoria e pensão, pela média das 
contribuições efetuadas (1ª parte). Os servidores que 
exercerem suas atividades em contato com explosivos ou 
materiais inflamáveis, em condições de periculosidade, 
terão direito a uma gratificação adicional de 30% sobre o 
vencimento básico que perceberem (2ª parte). O servidor 
convocado para prestação de plantão ou serviço 
extraordinário que não seja realizado em domingos e 
feriados civis e religiosos perceberá um adicional 
correspondente à retribuição devida pelo trabalho 
cumprido em horário normal, acrescida, no mínimo, de 
50%, e será pago por hora de trabalho efetivamente 
realizado (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
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Considerar a Lei Complementar nº 241/2005, que 
dispõe sobre a organização da previdência social dos 
servidores públicos do Município de Caxias do Sul, 
para responder às questões de nº 37 e nº 38. 
  
37) O auxílio-doença prestado aos servidores públicos de 
cargo efetivo, vedada qualquer percepção cumulativa, 
será assumido pelo(a): 
 
a) INSS. 
b) FAPS. 
c) Tesouro municipal. 
d) SAMAE. 
e) FAS. 
 
 
38) No que diz respeito à pensão por morte, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Extingue-se o direito ao recebimento de pensão para 

o filho, de qualquer condição, aos 21 anos de idade ou 
emancipado, exceto se inválido. 

(---) A pensão não poderá ser concedida por morte 
presumida do segurado, ainda que mediante 
declaração da autoridade judiciária. 

(---) A pensão ficará extinta ao findar o direito do último 
pensionista remanescente. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
  
Considerar o Decreto Municipal nº 17.752/2015, que 
aprova o Regulamento do Estágio Probatório a que 
estão sujeitos os servidores públicos municipais, para 
responder às questões de nº 39 e nº 40. 
  
39) O processo de avaliação de Estágio Probatório será 
protelado, gerando sua suspensão, na ocorrência das 
seguintes hipóteses, quando em período superior a 30 
dias: 
 
I - Licença para tratamento de saúde. 
II - Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
III - Acidente de trabalho. 
 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) Analisar a sentença abaixo: 
 
As avaliações do Estágio Probatório serão realizadas pela 
chefia imediata do servidor avaliado, desde que este seja 
detentor de cargo de provimento efetivo, detentor de 
Função Gratificada e possua estabilidade no cargo 
(1ª parte). É de competência da Seção de Avaliação do 
Estágio Probatório coordenar todo o processo de 
avaliação do Estágio Probatório (2ª parte). Compõem as 
Comissões Centrais de Avaliação do Estágio Probatório 
nas Autarquias e Fundações três servidores estáveis 
indicados pela autoridade competente e dois servidores 
estáveis indicados pelo Sindicato dos Servidores 
Municipais (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Conforme Programa 
 

41) De acordo com a Constituição Federal, compete aos 
Municípios instituir impostos sobre: 
 
I - Propriedade predial e territorial urbana. 
II - Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos. 
III - Propriedade territorial rural. 
 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 
42) Em relação à despesa, conforme a Lei nº 4.320/1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O empenho da despesa cujo montante não se possa 

determinar deverá ser realizado por meio de empenho 
global. 

(---) Para cada empenho será extraído um documento 
denominado “nota de empenho” que indicará o nome 
do credor, a representação e a importância da 
despesa, bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 

(---) O pagamento da despesa só será efetuado quando 
ordenado após sua regular liquidação. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
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43) Segundo a Lei nº 8.666/1993 - Lei das Licitações, a 
duração dos contratos administrativos ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto 
quanto aos relativos, entre outros: 
 
I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 

metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 
poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no 
ato convocatório. 

II - À prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a 60 meses. 

III - Ao aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início 
da vigência do contrato. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 
44) A Lei nº 8.666/1993 - Lei das Licitações dispõe que: 
“constitui motivo para rescisão do contrato a não 
liberação, por parte da Administração, de área, local ou 
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto” (artigo 78, inciso XVI). 
Essa previsão legal corresponde a qual das hipóteses que 
justificam a inexecução do contrato? 
  
a) Fato do príncipe. 
b) Força maior. 
c) Caso fortuito. 
d) Fato da administração. 
e) Interferências imprevistas. 
 

45) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal, deve conter anexo de metas 
fiscais e anexo de riscos fiscais: 
 
a) Plano Plurianual. 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Lei Orçamentária Anual. 
d) Lei Orgânica do Município. 
e) Código Tributário Nacional. 
 

46) Segundo a Lei nº 10.028/2000, são considerados 
crimes contra as finanças públicas, EXCETO: 
 
a) Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha 

sido constituída contragarantia em valor igual ou 
superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. 

b) Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 
cancelamento do montante de restos a pagar inscrito 
em valor superior ao permitido em lei. 

c) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 
interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. 

d) 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. 

e) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previamente empenhada 
ou que exceda a limite estabelecido em lei. 

 

47) Com base na Lei nº 10.520/2002, que institui a 
modalidade de licitação denominada pregão, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O que define a possibilidade de utilização da 

modalidade pregão não é a natureza do objeto da 
contratação, e sim o valor do contrato. 

b) A modalidade pregão para a aquisição de bens e 
serviços comuns somente pode ser utilizada na esfera 
Estadual e Municipal. 

c) Não havendo pelo menos três ofertas com diferença de 
até 10% em relação à mais baixa, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de três, efetuar 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos. 

d) Bens e serviços comuns são os bens e serviços 
ordinários, sem peculiaridades e com características 
técnicas especiais.  

e) A modalidade pregão sempre adota como critério de 
julgamento a melhor técnica e o menor preço da 
proposta. 

 
 



 
 
 

11  www.objetivas.com.br 
 

48) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011, que 
regula o acesso a informações, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Sem prejuízo da segurança e da proteção das 

informações e do cumprimento da legislação aplicável, 
o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o 
próprio requerente possa pesquisar a informação de 
que necessitar. 

(---) Quando não for autorizado o acesso por se tratar de 
informação total ou parcialmente sigilosa, o 
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade 
de recurso, prazos e condições para sua interposição, 
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 
competente para sua apreciação.  

(---) Quando se tratar de acesso à informação contida em 
documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, 
com certificação de que esta confere com o original. 
Na impossibilidade de obtenção de cópias, o 
interessado poderá solicitar que a reprodução seja 
feita por outro meio que não ponha em risco a 
conservação do documento original, sempre a 
expensas da Administração e sob supervisão de 
servidor público. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 
49) A certidão, que é uma cópia de informações 
registradas em algum livro em poder da Administração, 
geralmente requerida pelo administrado que tenha algum 
interesse nessas informações, ou o atestado, que é uma 
declaração da Administração referente a uma situação de 
que ela toma conhecimento em decorrência de uma 
atuação de seus agentes cujo conteúdo nos dois casos é 
declaratório, são exemplos de: 
 
a) Atos punitivos. 
b) Atos negociais. 
c) Atos ordinatórios. 
d) Atos normativos. 
e) Atos enunciativos. 
 
 
50) Enquanto os requisitos dos atos administrativos 
constituem condições que devem ser observadas para sua 
válida edição, os atributos podem ser entendidos como as 
características inerentes aos atos administrativos. O 
atributo pelo qual o Poder Público exerce com agilidade 
suas atribuições, sendo este seu principal fundamento 
tendo em conta a defesa do interesse público, denomina-
se: 
 
a) Presunção de legitimidade. 
b) Tipicidade. 
c) Imperatividade. 
d) Autoexecutoriedade. 
e) Discricionariedade. 
 
 

51) A extinção do ato administrativo quando o seu 
beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria 
permanecer atendendo, como exigência para a 
manutenção do ato e de seus efeitos, funcionando, no 
mais das vezes, como uma sanção para aquele particular 
que deixou de cumprir as condições exigidas para a 
manutenção de um determinado ato, denomina-se: 
 
a) Revogação. 
b) Cassação. 
c) Caducidade. 
d) Convalidação. 
e) Anulação. 
 
 
52) A possibilidade de exigência de garantia dos licitantes 
integra a fase de habilitação do procedimento licitatório, 
especificamente a comprovação de qualificação 
econômico-financeira. Com base na Lei nº 8.666/1993 - 
Lei das Licitações, quanto à exigência de garantia, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
A garantia prestada pelos licitantes, quando o objeto da 
licitação for a celebração de contratos de obras, serviços e 
compras, é limitada a ____ do valor estimado do objeto da 
contratação e será prestada nas mesmas modalidades e 
segundo os mesmos critérios previstos para a garantia 
passível de ser exigida na celebração dos contratos 
administrativos. 
 
a) 1% 
b) 2% 
c) 4% 
d) 5% 
e) 10% 
 
 
53) Em relação às autarquias, analisar a sentença abaixo: 
 
As autarquias integram a Administração Indireta, 
representando uma forma de descentralização 
administrativa mediante a personificação de um serviço 
retirado da administração centralizada. Por esse motivo, 
em regra, somente devem ser outorgados serviços 
públicos típicos às autarquias, e não atividade econômicas 
em sentido estrito, ainda que estas possam ser 
consideradas de interesse social (1ª parte). Os bens das 
autarquias são considerados bens públicos, gozando dos 
mesmos privilégios atribuídos aos bens públicos em geral, 
como a imprescritibilidade e a impenhorabilidade 
(2ª parte). A imunidade tributária de que as autarquias 
gozam também alcança a exploração de atividades 
estranhas aos seus fins próprios, desde que a renda 
decorrente dessa exploração seja integralmente destinada 
à manutenção ou ampliação das finalidades essenciais da 
entidade (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
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54) A despesa pública pode ser definida sob dois 
aspectos fundamentais: aspecto geral e aspecto 
específico. Quanto ao aspecto específico, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Designa o conjunto dos dispêndios do Estado no 

atendimento dos serviços e encargos assumidos no 
interesse da população. 

b) É a aplicação de certa quantia, em dinheiro, por parte 
da autoridade ou agente público competente dentro de 
uma autorização legislativa. 

c) Corresponde a todos os ingressos disponíveis para 
cobertura das despesas orçamentárias e operações 
que, mesmo não havendo ingresso de recursos, 
financiam despesas orçamentárias. 

d) É a despesa proveniente de bens pertencentes ao 
patrimônio do Estado. 

e) É aquela despesa executada por entidades privadas e 
que consta na previsão orçamentária aprovada por ato 
de conselho superior ou outros procedimentos internos 
para sua consecução. 

 

55) As despesas empenhadas não pagas até o dia 31 de 
dezembro do mesmo exercício financeiro, processadas ou 
não, são consideradas:  
 
a) Dívida fundada. 
b) Despesas do exercício seguinte. 
c) Dívida ativa. 
d) Restos a pagar. 
e) Sub-repasse. 
 

56) Sobre suprimento de fundos, analisar os itens abaixo: 
 
I - São despesas passíveis de realização por meio de 

suprimento de fundos aquelas de pequeno vulto, assim 
entendidas, cujo valor em cada caso não ultrapasse o 
limite estabelecido em lei. 

II - O prazo de aplicação do suprimento não deve exceder 
a 60 dias, nem ultrapassar o exercício financeiro, 
devendo a prestação de contas da importância aplicada 
até 31 de dezembro ser apresentada até o dia 15 de 
janeiro subsequente. 

III - Não se dará suprimento de fundos ao servidor já 
responsável por três suprimentos.  

IV - O servidor que receber suprimento de fundos está 
obrigado a prestar contas de sua aplicação no prazo 
assinalado pelo ordenador de despesa. Caso contrário, 
será instaurada Tomada de Contas Especial para 
apuração das responsabilidades, sem prejuízo de 
outras providências administrativas e imposição das 
penalidades cabíveis. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

57) Consideram-se despesas obrigatórias de caráter 
continuado aquelas derivadas de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período: 
 
a) Superior a dois exercícios. 
b) Entre um e três exercícios. 
c) Entre um e dois exercícios. 
d) Inferior a um exercício. 
e) Inferior a dois exercícios. 
 

58) A Lei de Responsabilidade Fiscal determina limites no 
gasto com pessoal. No que se refere aos Municípios, o 
percentual dos limites globais de receita é de 54%. A 
mesma Lei determina que, quando se atingir 95% desse 
percentual máximo, o ente sofrerá algumas vedações. 
Sobre essas vedações, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento 
de servidores das áreas de educação, saúde e 
segurança. 

(---) Alteração de estrutura de carreira que implique 
aumento de despesa. 

(---) Criação de cargo, emprego ou função. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

59) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______________ são despesas orçamentárias 
destinadas a atender a despesas de investimentos ou 
inversões financeiras de outras esferas de governo ou de 
entidades privadas sem fins lucrativos, utilizados(as) para 
transferências de capital, derivadas diretamente da lei 
orçamentária. 
 
a) Subvenções 
b) Convênios 
c) Contribuições 
d) Auxílios 
e) Transferências 
 



 
 
 

13  www.objetivas.com.br 
 

60) Sobre os objetivos do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP), marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Estabelecer normas e procedimentos para o registro 

contábil. 
(---) Criar, extinguir, especificar, desdobrar, detalhar e 

codificar contas. 
(---) Viabilizar a consolidação das contas públicas.  
 
a) C - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - C. 
 

61) A Constituição Federal determina que a lei 
orçamentária anual compreenderá três tipos de 
orçamento. São eles: 
 
a) O fiscal, o de investimento e o de seguridade social. 
b) O fiscal, o de investimento e o de infraestrutura. 
c) O fiscal, o de investimento e o de segurança pública. 
d) O fiscal, o de infraestrutura e o de seguridade social. 
e) O orçamentário, o de investimento e o de infraestrutura. 
 

62) No orçamento público, há um princípio que é 
considerado indispensável para o controle parlamentar 
sobre as finanças públicas. De acordo com esse princípio, 
o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do 
Estado. Trata-se do princípio do(a): 
 
a) Unidade. 
b) Não afetação da receita. 
c) Exclusividade. 
d) Orçamento bruto. 
e) Universalidade. 
 

63) Sobre a baixa de ativos intangíveis, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O ativo intangível pode ser baixado quando não há 

expectativa de benefícios econômicos futuros ou 
serviços potenciais com a sua utilização. 

II - O ativo intangível não pode ser baixado em nenhuma 
hipótese. 

III - Uma das formas das baixas possíveis do ativo 
intangível é por ocasião de sua alienação. 

IV - Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo 
intangível devem ser determinados pela diferença entre 
o valor líquido da alienação, se houver, e o valor 
contábil do ativo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 
 

64) Por força de lei, a avaliação dos elementos 
patrimoniais obedece, no caso dos bens móveis e 
imóveis, ao valor da aquisição ou ao custo de produção ou 
de construção. Com o passar do tempo, é necessário que 
se realize a reavaliação desses bens, resultando dessa 
reavaliação uma valorização ou uma desvalorização do 
bem. A desvalorização pode ocorrer por depreciação, 
amortização e exaustão. Considerando-se as formas de 
desvalorização dos bens, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Depreciação. 
(2) Exaustão. 
(3) Amortização. 
 
(---) É a desvalorização que ocorre com a diminuição do 

valor de ativo intangível. 
(---) É a desvalorização que ocorre com a diminuição do 

valor dos elementos do ativo imobilizado onde existam 
recursos naturais, como reservas florestais, minas, 
poços de petróleo etc., o que, em razão de sua 
exploração, reduz a quantidade do volume potencial 
estimado. 

(---) É a desvalorização que ocorre com a diminuição do 
valor do ativo imobilizado, proveniente do uso que 
provoca a diminuição da vida útil, quer por ação 
natural, quer pela obsolescência. 

 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 2 - 3 - 1. 
 

65) A demonstração contábil aplicada ao setor público que 
evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, 
detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando 
o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, 
é chamada de: 
 
a) Balanço patrimonial. 
b) Balanço financeiro. 
c) Balanço orçamentário. 
d) Demonstração das variações patrimoniais. 
e) Demonstração do fluxo de caixa. 
 

66) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) é um detalhamento das contas que compõem o 
patrimônio líquido. A análise dos itens que afetam o PL 
identifica: 
 
a) A capacidade de pagamento de longo prazo e o nível 

de serviços ofertados à população. 
b) A posição financeira no longo prazo, atuando como 

uma medida de segurança financeira. 
c) O risco financeiro da entidade ou a dependência a 

capitais de terceiros. 
d) Se o montante de recursos disponível é suficiente para 

atender imediatamente às obrigações de curto prazo. 
e) Quanto do resultado líquido foi distribuído na forma de 

dividendos. 
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67) Considerando-se as políticas alocativas, distributivas e 
de estabilização, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Função alocativa. 
(2) Função distributiva. 
(3) Função de estabilização. 
 
(---) Decorre do reconhecimento de que o mercado é 

geralmente eficiente para produzir, mas não o é para 
distribuir. 

(---) Implica a ação de políticas monetárias, fiscal e 
cambial, a fim de suavizar os ciclos econômicos e de 
evitar ou atenuar os efeitos de crises econômicas. 

(---) Caracteriza-se como a intervenção do governo para 
impedir ou reduzir a produção de certos bens e 
serviços e estimular a de outros. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

68) Considera-se tributação equitativa vertical aquela que 
tem por objetivo: 
 
a) A mudança na distribuição de renda real privada 

induzida pelo imposto. 
b) Distribuir a carga tributária de maneira justa entre 

pessoas com diferentes capacidades de pagar. 
c) Determinar a medida em que as incidências legal e 

econômica diferem entre si. 
d) Distribuir a carga tributária de acordo com os insumos 

que as pessoas fornecem ao processo de produção. 
e) Entender como as fontes e as aplicações da renda são 

afetadas. 
 

69) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) ________________ é a aptidão econômica e jurídica 
de que desfruta o ente público para, de acordo com a 
confiança de que possa gozar perante outros entes 
públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, ou junto 
ao povo, obter os recursos de que necessita para atender 
às despesas do interesse público, mediante a promessa 
de reembolso.  
 
a) endividamento público 
b) dívida ativa 
c) empréstimo público 
d) crédito público 
e) orçamento participativo 
 

70) As garantias para a obtenção de empréstimos 
públicos são a característica substancial que leva 
confiança ao subscritor ou lhe convence da opção pelo 
investimento. Considerando-se as formas de garantia de 
empréstimos públicos, numerar a 2ª coluna de acordo com 
a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Garantias reais. 
(2) Garantias vinculadas. 
(3) Empréstimos indexados. 
 
(---) Quando o valor para o resgate é vinculado ao preço 

de determinados produtos ou serviços, à determinada 
moeda estrangeira forte, ao câmbio da data do 
resgate. 

(---) Aqueles(as) vinculados(as) a bens do seu patrimônio, 
mediante lei ou resolução que determine seus limites 
e condições de autorização. 

(---) Quando se compromete determinada renda tributável 
do Estado, vinculando-a ao pagamento do 
empréstimo. 

 
a) 3 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 2 - 1 - 3. 
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