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Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:  
Nome do(a) Candidato(a) Nº de inscrição 
  

 

Este caderno de questões está assim constituído:  
DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
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Matemática 
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Conhecimentos Específicos: 
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Total de questões 60 
 
INSTRUÇÕES: 
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• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 
• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 

RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre 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 do cartão de respostas. 
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• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Língua Portuguesa 

  
Até a minha adolescência, toda véspera de prova 

de matemática era um pesadelo. Perdia o sono, tinha 
dores no peito, recusava qualquer atividade que não fosse 
estudar equações e transformava a vida da minha família 
em um inferno. Só de pensar que teria que interagir com 
números sem ajuda de ninguém acelerava meu coração, 
minhas mãos tremiam e suava frio. 

Tinha colocado na cabeça que não era uma 
pessoa matemática e ponto. Minha praia eram as letras, 
interpretação, literatura, idiomas, história – números só se 
fossem romanos, ________, apesar de serem números, 
continuavam sendo letras. Acreditava que meu cérebro 
não era capaz de ler algarismos. 

Mas minhas notas mostravam o contrário, meu 
cérebro conseguia decodificá-los. Na época, meus pais 
achavam que esse “auê” era apenas exagero, nem 
imaginavam que matemática pudesse doer. E dói. 

Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos 
Estados Unidos, comprovaram que conexões neurais 
relacionadas ____ dor são ativadas quando pensamos em 
números. Se eu fizesse parte dos voluntários da pesquisa, 
provavelmente seria diagnosticada com o que eles 
chamam de HMA (High Math Anxiety), ansiedade 
matemática elevada. 

Nas horas que _______ a prova, minha mãe dizia 
que, se eu estudasse e me concentrasse naquelas 
equações e teoremas, o pavor passaria. O conselho 
estava certo: os pesquisadores descobriram que os 
sentimentos de apreensão, pânico e tensão acontecem 
quando cogitamos resolver os problemas matemáticos, 
não quando, de fato, calculamos. No momento em que 
sentamos a bunda na cadeira para determinar ângulos, 
catetos ou os valores de x, y ou z, nosso cérebro se ocupa 
e não sentimos mais os efeitos da ansiedade. 

Os cientistas também explicam o porquê de 
pessoas avessas aos números continuarem sempre com 
o estigma de pessoas “não matemáticas”. Além do 
bloqueio emocional, isso ocorre porque fugimos de todas 
as situações em que precisamos calcular – colamos na 
escola, passamos a conta do bar para um amigo, 
contratamos um contador para fazer nosso imposto de 
renda – esses escapes impedem que nossas habilidades 
numéricas melhorem e que encaremos o medo de 
números. 
 

http://super.abril.com.br/ciencia/... - adaptado. 

 

1) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - A primeira lacuna deve ser preenchida com “por que”. 
II - A segunda lacuna deve ser preenchida com “à”.  
III - A terceira lacuna deve ser preenchida com 

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

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
Alguns dos motivos para as pessoas continuarem a serem 
consideradas não matemáticas são: colar na escola, 
passar a conta do bar para um amigo e contratar um 
contador para fazer o imposto de renda, e isso impede o 
desenvolvimento das habilidades numéricas (1ª parte). 
Segundo pesquisa realizada, as conexões neurais 
relacionadas à dor são ativadas quando pensamos em 
números (2ª parte). O texto está redigido em primeira 
pessoa do singular (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

3) Em relação à escrita dos períodos, assinalar a 
alternativa em que há erro, segundo a gramática 
normativa de língua portuguesa: 
 
a) Apesar dos problemas de álgebra, geometria e 

logaritmos exigirem respostas exatas, as formas para 
encontrá-las não precisam ser herméticas. 

b) Faça os cálculos e ignore o quão difícil eles parecem 
ser – mais papel e menos pressão. 

c) Até os erros tem sua função: ensinar às crianças como 
lidar com desafios e dificuldades. 

d) Não é só ter a experiência de falhar, mas de poder 
fazê-lo em um ambiente seguro, para que a experiência 
possa ensinar algo. 

e) Ser sempre popular, só tirar notas boas e nunca sofrer 
na escola não ajuda ninguém a crescer de verdade. 
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4) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - O segundo grupo, depois de muitos erros, recebia 

orientação de um professor e, surpresa: tiveram 
resultados muito melhores do que a outra turma. 

II - Eles precisam organizar e analisar mentalmente três 
coisas: o que já sabem, as limitações daquele 
conhecimento e, principalmente, o que não sabem. 

III - O estudo concluiu que, ao falhar, os alunos ativam 
uma parte do cérebro que possibilita um aprendizado 
mais profundo. 

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

5) Quanto à regência dos termos sublinhados, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Você precisa se concentrar em suas tarefas. 
II - Ateste por escrito sua sabedoria. 
III - O juiz absolveu o réu. 
IV - Lembre de tirar o calçado embarrado antes de entrar 

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

Matemática 

  
6) Em consulta com determinado gerente bancário, certo 
cliente deseja aplicar o valor de R$ 75.000,00, por um 
período de 10 anos, e foram apresentados a ele dois tipos 
de investimento, conforme segue:  
 

 Investimento A: Taxa de juros simples de 0,14% ao mês. 

 Investimento B: Taxa de juros compostos de 0,12% ao 
mês. 

 
Com base nessas informações, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Optando por qualquer um dos investimentos, ao final 

da aplicação o montante deverá ser superior a 
R$ 90.000,00. 

(---) Optando pelo investimento B, ao final do período o 
valor da aplicação terá rendido R$ 2.500,00 a mais do 
que se estivesse optado pelo investimento A. 

(---) O rendimento referente aos juros pelo investimento A, 
ao final da aplicação, será igual a R$ 12.600,00. 

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

7) Sabe-se que determinado título bancário no valor de 
R$ 880,00 é descontado à taxa de 0,2% ao dia, faltando 
32 dias para o seu vencimento. Com base nisso, é 
CORRETO afirmar que o valor do desconto simples 
comercial e o valor atual comercial do título são 
respectivamente: 
 
a) R$ 56,32 e R$ 828,66. 
b) R$ 24,50 e R$ 823,68. 
c) R$ 69,65 e R$ 810,35. 
d) R$ 56,32 e R$ 823,68. 
e) R$ 77,48 e R$ 802,52. 
 

 
RASCUNHO 
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8) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Determinado produto tem preço de custo de 

R$ 140,00 e é vendido por R$ 210,00. Sendo assim a 
porcentagem do lucro sobre o preço de custo é de 
50%. 

(---) Determinado produto tem preço de venda de 
R$ 250,00 e preço de custo de R$ 175,00. Sendo 
assim a porcentagem do lucro sobre o preço de custo 
é de 34%. 

(---) Ao vender determinada mercadoria o comerciante 
teve lucro de 20% em relação ao preço de venda. 
Sendo assim a porcentagem do lucro em relação ao 
preço de custo foi de 25%. 

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

 
9) Sabe-se que o salário-base de determinado Oficial 
Técnico Legislativo é de R$ 3.852,56. Além dos descontos 
obrigatórios, os descontos opcionais são de 3% referentes 
ao convênio de saúde e 1,5% referente à associação 
sindical, ambos descontados sobre o salário-base. 
Considerando-se essas informações, a soma dos 
descontos opcionais no salário desse funcionário é de, 
aproximadamente:  
 
a) R$ 173,37 
b) R$ 209,12 
c) R$ 186,40 
d) R$ 217,36 
e) R$ 115,58 
 

 
10) Um bônus de R$ 1.200,00 deverá ser dividido entre 
três funcionárias de modo diretamente proporcional ao 
tempo de serviço de cada funcionária. Sabendo-se que 
esse bônus deverá ser dividido entre Amanda, Bruna e 
Camila, que possuem três, cinco e sete anos de empresa, 
respectivamente, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Amanda receberá R$ 340,00 a mais do que Camila. 
b) Bruna receberá o dobro do valor de Amanda. 
c) Camila receberá R$ 560,00 e Amanda R$ 280,00. 
d) Bruna receberá R$ 160,00 a mais do que Amanda, e 

Camila receberá R$ 160,00 a mais do que Bruna. 
e) Somando-se os valores que Camila e Bruna receberão, 

obtém-se o valor de R$ 980,00. 
 
 

11) De uma equipe, composta por 6 homens e 4 
mulheres, deverá ser formada uma comissão de duas 
pessoas. Sabendo-se que os nomes serão sorteados em 
uma urna, analisar os itens abaixo: 
 
I - A probabilidade de a comissão ser formada por duas 

mulheres é de aproximadamente 13,33%.  
II - A probabilidade de a comissão ser formada por dois 

homens é de aproximadamente 46,75%. 
III - A probabilidade de a comissão ser formada por um 

homem e uma mulher é de 53,33%. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
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. 
 

 
RASCUNHO 
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Informática 

  
12) Em relação às noções de navegação na Internet, é 
CORRETO afirmar que o ícone abaixo tem a função de: 
 

 
 

a) Atualizar a página que está em navegação. 
b) Interromper o processo de download ou upload. 
c) Voltar para a página anteriormente acessada. 
d) Pesquisar utilizando o mecanismo de busca padrão. 
e) Avançar para uma página já anteriormente visitada. 
 

13) Sobre minimizar e restaurar janelas no Windows 7 
Professional, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de 

tarefas aparece realçado), o clique no botão 
correspondente minimiza a janela. Isso significa que a 
janela desaparece da área de trabalho. Minimizar uma 
janela não a fecha, nem exclui seu conteúdo. 
Simplesmente a remove da área de trabalho 
temporariamente. 

(---) É possível minimizar uma janela clicando no botão de 
minimizar, no canto superior direito da janela. 

(---) Para restaurar uma janela minimizada (fazê-la 
aparecer novamente na área de trabalho), deve-se 
clicar no respectivo botão da barra de tarefas. 

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

14) Sobre as noções de segurança para a Internet, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) Os sites costumam ter políticas próprias de 
privacidade e podem alterá-las sem aviso prévio, 
tornando público aquilo que antes era privado. 

(---) Os dados presentes nos equipamentos conectados à 
Internet podem ser furtados e apagados, pela ação de 
ladrões, atacantes e códigos maliciosos. 

(---) Aquilo que é divulgado na Internet nem sempre pode 
ser totalmente excluído ou ter o acesso controlado.  

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

15) Considerando-se os conceitos da informática em 
geral, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Quando a tecla _______ estiver acionada, qualquer letra 
digitada no microcomputador será interpretada como 
maiúscula. Quando pressionar a tecla novamente, o 
comando será desativado. 
 
a) Esc 
b) Caps Lock 
c) Shift  
d) Ctrl 
e) Alt 
  

Atualidades 

  
16) Em 2016 comemoram-se 130 anos do nascimento de 
uma brilhante pintora brasileira, que teve uma contribuição 
artística inestimável de clássicos como Abaporu e 
Manacá. O trecho refere-se a qual artista? 
 
a) Tarsila do Amaral. 
b) Anita Malfatti. 
c) Frida Kahlo. 
d) Marysia Portinari. 
e) Angelica Kauffmann. 
 

17) Acerca do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
analisa diversas questões polêmicas no Brasil, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - É o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele 

compete, precipuamente, a guarda da Constituição, 
conforme definido no artigo 102 da Constituição 
Federal. 

II - É composto por onze juízes, brasileiros natos, 
chamados de Ministros, escolhidos entre os Ministros 
dos Órgãos do Governo. Eles são nomeados pelo 
Presidente da República e aprovados pelo Congresso. 

III - O STF é uma espécie de “guardião da Constituição”, 
sendo que suas decisões somente podem ser revistas 
pelo Ministério Público. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
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18) Em fevereiro de 2016, a agência de classificação de 
risco Moody’s completou o trio das grandes 
classificadoras a retirar o grau de investimento do Brasil. 
Fitch e Standard & Poor’s já tinham efetuado essa ação 
em 2015.  
 

http://g1.globo.com/economia... http://valor.com.br/... - adaptado 
 
Grosso modo, a notícia acima está relacionada com: 
 
a) O Brasil tornou-se um forte potencial para 

investimentos. 
b) O Brasil está impedido de exportar para os países do 

BRICS.  
c) O Brasil atingiu a estabilidade econômica. 
d) O Brasil perdeu uma espécie de selo de país bom 

pagador de sua dívida. 
e) O Brasil adotou políticas monetárias que controlam o 

défict público. 
 

 
19) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
“Conhecido em Cuba como „el bloqueo‟, o embargo em 
relação a Cuba é interdição comercial e financeira 
estabelecida pelo(s) _________ a Cuba no início dos anos 
1960.” 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/ - adaptado 

 
a) Brasil 
b) Egito 
c) Estados Unidos 
d) Equador 
e) Irã 
 

20) “O caso Samarco e o desmoronamento da 
responsabilidade social corporativa: a tragédia de Mariana 
revela que os padrões atuais da responsabilidade social 
corporativa não são suficientes para proteger a 
sociedade.” 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/... - adaptado. 

 
Com base na notícia acima, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A notícia acima se refere a uma tragédia ambiental 

registrada no Brasil. 
(---) A notícia acima está relacionada ao rompimento de 

barragens de rejeito de mineração que resultou em 
uma avalanche de milhões de toneladas de lama. 

(---) Mariana é uma cidade que se localiza no Estado de 
Minas Gerais. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Legislação e Conhecimentos Específicos 

 
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. 
  

Em conformidade com a Constituição Federal, 
responder às questões de nº 21 a nº 26. 

  
21) Fernando é servidor público da Administração Direta, 
e está em exercício de mandato eletivo investido no 
mandato de Vereador. Com base nisso, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Havendo compatibilidade de horários, Fernando 

perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

II - Se não houver compatibilidade de horários, Fernando 
deverá ser afastado do cargo público, não lhe sendo 
facultado optar pela remuneração. 

III - O tempo de serviço em exercício de mandato eletivo 
não será contado para fins legais, exceto para 
promoção por merecimento. 

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

22) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. 

(---) É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional. 

(---) Poderá, excepcionalmente, haver pena de banimento. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - E. 
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23) Mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar, os Estados podem: 
 

I - Incorporar-se entre si. 
II - Subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros. 
III - Formar novos Estados ou Territórios Federais. 
 

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.   
 

24) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 

O Município reger-se-á por _____________, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de ____ dias, e 
aprovada por ________ dos membros da Câmara 
Municipal. 
 

a) Regime Jurídico; 15; dois terços 
b) Lei Orgânica; 10; dois terços 
c) Constituição Municipal; 10; um terço 
d) Lei Orgânica; 15; dois terços 
e) Regime Jurídico; 20; um terço 
 

25) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(---) A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua 
receita com folha de pagamento, incluído o gasto com 
o subsídio de seus Vereadores. 

(---) Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local. 

(---) A fiscalização do Município será exercida 
exclusivamente pelo Poder Legislativo Municipal, 
através de controle externo. 

 

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

26) O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a 
União nos Municípios localizados em Território Federal, 
exceto quando: 
 

I - A dívida fundada deixar de ser paga, sem motivo de 
força maior, por três anos consecutivos. 

II - Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 
III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino 
e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 

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.   

Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, 
responder às questões de nº 27 a nº 30. 

  
27) Acerca da reserva de contingência, é CORRETO 
afirmar que:  
 
a) Deve constar no projeto da Lei Orçamentária Anual, e 

deverá ser utilizada somente para cobertura dos restos 
a pagar excedentes às disponibilidades financeiras. 

b) Deve constar no projeto da Lei Orçamentária Anual, 
sendo o montante definido com base na receita bruta 
operacional.  

c) É um requisito facultativo do projeto da Lei 
Orçamentária Anual, pois a reserva de contingência 
deverá ser incluída no projeto, somente quando houver 
dívidas consolidadas. 

d) Deve constar no projeto da Lei Orçamentária Anual, e 
deverá ser utilizada somente para o atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos do ente da Federação. 

e) Deve constar no projeto da Lei Orçamentária Anual, e 
deverá ser utilizado, exclusivamente, para o 
atendimento de passivos contingentes. 

 

28) O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá 
conter, entre outros: 
 
I - Anexo de riscos fiscais. 
II - Anexo negativo. 
III - Anexo de metas fiscais. 
 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

29) Sobre o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
disporá, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O equilíbrio entre receitas e despesas. 
(---) Normas relativas ao controle de custos e à avaliação 

dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. 

(---) Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
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30) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Dívida pública consolidada ou fundada. 
(2) Concessão de garantia. 
(3) Refinanciamento da dívida mobiliária. 
 
(---) Montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a 12 meses.  

(---) Emissão de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária.  

(---) Compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada.  

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

Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, responder 
às questões de nº 31 e nº 32. 

  
31) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Em se tratando de pregão, a disciplina legal faz a previsão 
de que em não havendo ao menos ____ propostas que 
cumpram o requisito do menor preço e do percentual 
máximo de ____ acima deste, serão escolhidas as ____ 
melhores para fazerem os lances, independentemente do 
valor índice de aumento oferecido no primeiro momento. 
O objetivo é o de propiciar a concorrência. 
  
a) três; 10%; três 
b) três; 20%; três 
c) cinco; 10%; três 
d) três; 10%; cinco 
e) cinco; 20%; cinco 
 

32) Na modalidade de pregão, a fase de análise das 
condições da habilitação do vencedor, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital, é realizada: 
 
a) Na fase preliminar, antes de iniciar a rodada de lances. 
b) No dia anterior ao pregão, propriamente dito, para 

habilitar os concorrentes. 
c) Em até três dias antes da abertura do pregão. 
d) Na fase preliminar de cadastro de fornecedores, fixada 

em 48 horas antes da abertura do pregão. 
e) Após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

ofertas. 
  

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, responder às 
questões de nº 33 a nº 39. 

  
33) Em relação ao contrato, importante instrumento 
disciplinado por essa Lei, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital 

ou ato convocatório da licitação. 
(---) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% para os seus acréscimos. 

(---) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos 
termos do contrato e do respectivo processo licitatório 
e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia 
autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos. 

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

34) Um colega seu vem questionar sobre a possibilidade 
de ser realizada alienação de determinado bem público e 
diz ter dúvidas, trazendo alguns itens para sua análise: 
 
I - Alienação tem o mesmo objetivo do seguro-garantia. 
II - A alienação de bens da Administração Pública está 

subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado e será precedida de avaliação. 

III - Pode-se definir alienação como sendo toda 
transferência de domínio de bens a terceiros. 

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

35) Os contratos regidos por essa Lei poderão ser 
alterados? 
 
a) Sim, com as devidas justificativas e apenas por acordo 

entre as duas partes interessadas. 
b) Sim, com as devidas justificativas, apenas 

unilateralmente pela Administração, considerando-se o 
princípio da supremacia. 

c) Sim, com as devidas justificativas, unilateralmente pela 
Administração ou por acordo entre as partes. 

d) Não podem ser alterados, pois estão estritamente 
vinculados ao edital licitatório. 

e) Não podem ser alterados, tendo em vista sua 
programação orçamentária. 
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36) Considerar que João X é o Prefeito Municipal e deseja 
abrir uma licitação para execução de obra pública em seu 
Município. No presente caso, deve ser observado, dentre 
outros: 
 
I - Obediência da seguinte sequência: projeto básico; 

projeto executivo; execução das obras e serviços. 
II - Que a execução de cada etapa da obra será 

obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores, sem exceção. 

III - Que qualquer cidadão poderá requerer à 
Administração Pública os quantitativos da obra 
executada. 

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

37) Determinado processo licitatório na modalidade carta 

convite está na fase recursal, neste caso, para a 
contagem do prazo, analisar a sentença abaixo: 
 
Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto se 
explicitamente disposto em contrário (1ª parte). Só se 
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na 
entidade que está processando a licitação (2ª parte). Os 
prazos recursais estão padronizados em dois dias úteis 
para a modalidade carta convite, bem como para todas as 
demais modalidades (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
e) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

38) A Administração pode descumprir as normas e 
condições determinadas no edital de licitação? 
 
a) Sim, pois foi a responsável por sua confecção e 

publicação. 
b) Sim, tendo em vista a supremacia do interesse público 

sobre o privado, conforme preceito constitucional. 
c) Sim, desde que providencie a devida justificativa pelo 

descumprimento. 
d) Não, pois a ele a mesma se encontra estritamente 

vinculada. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

39) Sua chefia imediata solicita a definição de qual 
modalidade de licitação seria possível para determinada 
compra. Para esta resposta, analisar a sentença abaixo: 
 
Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de três pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 horas da apresentação das 
propostas (1ª parte). Concurso é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação (2ª parte). Concorrência é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução 
de seu objeto (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
  

Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 241/05, responder às questões de nº 40 a nº 42. 

  
40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Nos cálculos dos proventos de aposentadoria dos 
servidores titulares de cargos efetivos do Município, 
previstos no § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, 
bem como o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, serão consideradas as médias 
aritméticas simples das maiores remunerações, utilizadas 
como base as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência, a que esteve vinculado, correspondentes a 
_______ de todo o período contributivo, desde a 
competência de julho de 1994 ou a partir do início da 
contribuição, se posterior àquela. 
 
a) 60%  
b) 80%  
c) 70%  
d) 50%  
e) 45% 
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41) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Os servidores municipais em licença não remunerada 

ou colocados à disposição, sem ônus para o Município, 
não podem permanecer vinculados ao Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS). 

II - A inscrição dos segurados obrigatórios ao FAPS, 
mencionados no artigo 6º desta Lei, dar-se-á na data 
de início do exercício do cargo efetivo. 

III - A inscrição de dependente será efetuada mediante 
requerimento do segurado, na forma do regulamento 
próprio. 

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

42) Serão inscritos no Regime Geral da Previdência  
Social - INSS os ocupantes, exclusivamente, de: 
 
I - Cargo efetivo. 
II - Emprego público. 
III - Cargo em comissão. 
 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
  

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
responder às questões de nº 43 a nº 50. 

  
43) São direitos dos servidores públicos do Município, 
além de outros previstos na Constituição Federal e nas 
leis, mais os seguintes: 
 
I - Vencimento ou salário básico, nunca inferior ao salário 

mínimo fixado pela União, para os trabalhadores 
urbanos e rurais. 

II - Décimo terceiro salário ou vencimento, com base na 
remuneração integral ou no valor dos proventos da 
aposentadoria.  

III - Salário-família ou abono familiar para seus 
dependentes. 

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

44) Compete privativamente à Câmara Municipal exercer 
as seguintes atribuições, dentre outras, EXCETO: 
 
a) Eleger sua Mesa. 
b) Organizar os serviços administrativos externos e prover 

os cargos respectivos. 
c) Elaborar o Regimento Interno. 
d) Propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços 

administrativos internos, bem como a fixação dos 
respectivos vencimentos, por iniciativa da Mesa ou de 
um terço dos Vereadores. 

e) Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos 
Vereadores. 

 

45) Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor 
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, EXCETO para: 
 
a) Promoção por merecimento. 
b) Férias. 
c) Aposentadoria por tempo de contribuição. 
d) Gratificação natalina. 
e) Aposentadoria por idade. 
 

46) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A iniciativa popular no processo legislativo será exercida 
sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, 
por ____ do total do número de eleitores do Município. 
 
a) 3% 
b) 5% 
c) 8% 
d) 10% 
e) 12% 
 

47) Referente às comissões, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A Câmara de Vereadores tem comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no Regimento Interno. 

(---) Na Constituição de cada comissão será assegurada a 
representação dos partidos, proporcional ao número 
de representantes no Legislativo. 

(---) As comissões parlamentares de inquérito serão 
criadas na forma do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, por iniciativa de um terço de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas à Prefeitura. 

 
a) E - E - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
e) C - C - C. 
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48) O processo legislativo compreende, entre outros, a 
elaboração de: 
 
I - Emendas à Lei Orgânica. 
II - Leis Complementares. 
III - Medidas Provisórias. 
 
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. 
 

49) O mandato dos membros da Mesa da Câmara 
Municipal é de:  
 
a) Um ano, sendo possibilitada a recondução por igual 

período.  
b) Dois anos, sendo possibilitada a recondução por igual 

período. 
c) Dois anos, sendo possibilitada a recondução por mais 

um ano. 
d) Três anos, sendo possibilitada a recondução por igual 

período. 
e) Três anos, sendo possibilitada a recondução por mais 

dois anos. 
 

50) Analisar a sentença abaixo: 
 
Dependem do voto favorável da maioria absoluta dos 
Vereadores a aprovação e as alterações do Regimento 
Interno da Câmara (1ª parte). A Câmara de Vereadores, 
mediante requerimento subscrito pela maioria de seus 
membros, poderá retirar da Ordem do Dia, em caso de 
convocação extraordinária, projeto de lei que não tiver 
tramitado no Poder Legislativo por, no mínimo, 60 dias 
(2ª parte). Dependem do voto favorável de um terço dos 
membros da Câmara de Vereadores as emendas à Lei 
Orgânica (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
  

Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 298/07, responder às questões de nº 51 e nº 52. 

  
51) Relativamente aos serviços oferecidos pelo IPAM-
SAÚDE, analisar a sentença abaixo: 
 
A assistência hospitalar será propiciada, com cobertura 
integral do custo de hospitalização em quarto privativo 
(1ª parte). A assistência hospitalar com serviços cirúrgicos 
em geral e aqueles necessários à realização de cirurgia 
terá cobertura integral, por parte do IPAM-SAÚDE 
(2ª parte). Não será propiciada nenhuma cobertura às 
cirurgias ou procedimentos ambulatoriais realizados 
exclusivamente para fins estéticos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

52) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 
 
O associado do IPAM-SAÚDE que, por qualquer razão, 
desvincular-se do plano, deverá quitar seu débito junto ao 
Instituto. Será encaminhada cobrança extrajudicial ou 
inscrição em dívida ativa, no prazo máximo de ____ dias a 
contar do desligamento, aos que se desvincularem do 
serviço público ou do Plano IPAM-SAÚDE, caso não 
saldarem seus débitos. 
 
a) 60 
b) 15 
c) 30  
d) 45 
e) 20 
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Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município, responder às questões de nº 53 a nº 60. 

  
53) Seu superior informa que tem ciência de irregularidade 
no serviço público e apresenta as seguintes informações 
para sua análise: 
 

I - A autoridade que tem ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou procedimento 
administrativo disciplinar. 

II - A autoridade que tem ciência da irregularidade no 
serviço público deve afastar o servidor acusado, de 
imediato e reunir os servidores do setor para verificar o 
ocorrido. 

III - Deve sempre ser assegurada ao acusado ampla 
defesa. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

54) Iracema, viúva, servidora pública municipal, está 
impossibilitada de trabalhar por motivo de doença de 
Pedro, seu único filho, o qual necessita de tratamento 
médico especializado. Iracema requereu licença para 
cuidar de Pedro, que foi concedida. Iracema terá direito à 
licença com vencimento integral, até:  
 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 
c) 90 dias. 
d) 120 dias. 
e) 150 dias. 
 

55) Sem qualquer prejuízo, o servidor poderá faltar ao 
serviço nos seguintes casos: 
 
a) Dois dias, para doação de sangue. 
b) Três dias, para se alistar como eleitor. 
c) Cinco dias, por motivo de falecimento de tios, padrasto, 

madrasta, cunhados, genro, nora, sogros e sobrinhos. 
d) Sete dias consecutivos, em razão de casamento e/ou 

falecimento do cônjuge, pais, filhos, enteados, menor 
sob guarda ou tutela e irmãos, ou a ele equiparados, 
avós e netos. 

e) Cinco dias de faltas justificadas, anualmente, que fizer 
comprovação perante o chefe imediato. 

 

56) Em processo administrativo, ficou devidamente 
comprovado  que José, servidor público municipal, agiu 
com indisciplina e insubordinação graves. Ao caso em 
tela, é cabível a seguinte penalidade: 
 
a) Demissão. 
b) Repreensão. 
c) Suspensão. 
d) Advertência. 
e) Cassação de disponibilidade. 
 

57) Ao servidor é proibido: 
 

I - Aceitar representação de Estado estrangeiro. 
II - Fazer contratos de natureza comercial ou industrial 

com a Administração Municipal por si ou como 
representante de outrem. 

III - Praticar usura. 
IV - Opor resistência justificada ao andamento de 

documento ou processo ou execução de serviço. 
 

Estão CORRETOS:  
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens.  
 

58) Em meados de 2014, Joaquim se aposentou por 
tempo de contribuição. Depois de transcorrido o período 
de 12 meses da aposentadoria, foi informado de que 
deveria retornar ao trabalho, pois não havia cumprido 
devidamente os requisitos necessários para se aposentar. 
Joaquim retornou ao trabalho no dia 30 de julho de 2015. 
No caso em tela, ocorreu a: 
 

a) Reintegração. 
b) Recondução. 
c) Readaptação. 
d) Reversão. 
e) Retomada. 
 

59) Tendo em vista necessidade de realização de 
Procedimento Administrativo Disciplinar, analisar a 
sentença abaixo: 
 

O inquérito administrativo disciplinar será realizado por 
comissão constituída de três servidores titulares e três 
suplentes, todos estáveis (1ª parte). Não poderá fazer 
parte da comissão, nem mesmo para secretariá-la, o autor 
da denúncia ou representação, ou o que tenha realizado a 
sindicância (2ª parte). As comissões disciplinares serão 
renovadas a cada semestre, devendo haver a troca de 
todos os seus membros a cada renovação (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

60) Analisar a sentença abaixo: 
 

Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura 
do termo pela autoridade competente e pelo empossado 
(1ª parte). A posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados 
da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 
dez, a requerimento do interessado (2ª parte). Poder-se-á 
dar posse mediante procuração específica (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.  
e) Totalmente incorreta. 
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