
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
Estado de São Paulo 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
CONCURSO PÚBLICO 

04/2018 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término 
da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados e assine no campo indicado 
para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

"O cenário eleitoral de 2018 está imprevisível na disputa 

presidencial. O alto número de pré-candidatos (são 19, 

considerando o levantamento de junho do Datafolha) 

mostra que partidos ainda resistem em fechar alianças 

enquanto buscam um nome viável para decidir em quem 

apostar suas fichas. (...). Já os efeitos da estratégia de 

apostar na candidatura presidencial para alavancar a 

bancada são duvidosos. Ao menos não há dados que 

confirmem essa correlação, segundo o cientista político 

George Avelino, professor do Centro de Política e 

Economia do Setor Público, da FGV." 

Fonte: Nexo Jornal em 24 jun. 2018. Disponível em <https://goo.gl/aRVZVw> 

O sistema eleitoral brasileiro para a eleição dos membros 

da Câmara Baixa do Congresso ocorre por: 

(A) voto em lista fechada por partido ou coligação. 

(B) voto proporcional em lista aberta por partido ou 

coligação. 

(C) voto distrital por região por partido ou coligação. 

(D) voto majoritário por unidade federativa por partido ou 

coligação. 

 

02  
 

"Na quinta-feira, 16 de agosto, Madonna Louise Ciccone 

completou 60 anos. Chega a essa idade, 

profissionalmente falando, solitária: Michael Jackson e 

Prince, que assim como ela nasceram em 1958, já não 

são concorrência. Um cruel paradoxo: dois inimigos das 

drogas das ruas que se deixaram apanhar pela potente 

farmacopeia legal; dois gênios afinal vítimas de uma 

implacável ética do trabalho que Madonna compartilha, 

mas que soube domesticar. Além disso, ela escolheu 

melhor no Supermercado Espiritual: a flexível Cabala em 

vez do milenarismo das Testemunhas de Jeová. Madonna 

está além do topo. Ela patenteou o modelo de estrelato 

que atualmente domina o negócio musical: as divas (e 

aspirantes a divas) que alternam as baladas com as 

faixas dançantes, responsáveis por espetáculos 

deslumbrantes, orgulhosas de sua sexualidade." 

Fonte: El País, 16 ago. 2018. Disponível em <https://goo.gl/mq2gpZ> 

O ano de 2018 marca o aniversário de diversos 

acontecimentos marcantes na história brasileira e 

mundial. Dentre eles não podemos citar os: 

(A) 40 anos da promulgação da Lei do Divórcio no 

Brasil.  

(B) 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial na 

Europa. 

(C) 30 anos da promulgação da Constituição Federal 

Brasileira. 

(D) 50 anos do assassinato de Martin Luther King Jr. 

nos EUA. 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Texto para as questões de 03 a 09 

 

CARRO: O CIGARRO DO SÉCULO 21? 

Por Reinaldo Canto 

 

Muita gente talvez não concorde. Pode ser também que 

exista uma dose de exagero na afirmação. Ou será que 

não?  O certo é que temos observado um inédito 

questionamento ao império do automóvel. 

Soberano ao longo de muitos anos e cercado de toda 

admiração. Assim foi a trajetória do carro. Agora muitas 

vozes se levantam contra ele como um grande problema, 

a perturbar a vida de todos. Aliás, não parece estar 

ocorrendo um fenômeno semelhante ao ocorrido com o 

cigarro no século passado? Portanto, guardadas as 

devidas proporções, será realmente loucura pensar que 

não assistiremos no século 21 com os veículos de 

transporte individual ao mesmo que ocorreu no passado 

com o cigarro? 

No passado, fumar representava um símbolo de status, 

charme e elegância. Durante um bom período, o 

consumo de cigarros foi objeto do desejo de inúmeras 

gerações. Os muitos jovens até arriscavam levar surras 

paternas se fossem pegos no ato. Celebrizado, entre 

outros, por Clark Gable, Cary Grant, Rita Hayworth, 

James Dean e Clint Eastwood, os ícones do cinema entre 

os anos 40 e 60. Todo mundo que se prezava, naquela 

época, fumava. E o que aconteceu com o passar do 

tempo e os mais do que comprovados problemas 

causados pelo cigarro? Quase a demonização do ato de 

fumar! 

 

Para as novas gerações, fica até difícil explicar que, na 

maior parte do século 20, fumar em qualquer lugar era a 

coisa mais comum do mundo. Em bares, restaurantes e 

até mesmo dentro de claustrofóbicos aviões, os 

fumantes viviam o auge de seu vício com toda a 

liberdade. Hoje, todos nós sabemos sobre os males 

causados pelo fumo, inclusive para aqueles expostos à 

fumaça de cigarros alheios, o chamado fumante 

involuntário. Cigarro mata e ponto final! 

A publicidade ainda tinha o desplante de vincular o fumo 

à virilidade e à prática de atividades esportivas. Uma 

barbaridade digna de criminosos!! Não foi por outra 

razão que, posteriormente, a propaganda de cigarros foi 

banida dos meios de comunicação. 

Bem, não dá para afirmar o mesmo em relação aos 

carros, ou será que é possível fazer essa relação? Dados 

divulgados pela ONG Saúde e Sustentabilidade em 

parceria com vários estudiosos, entre eles, o médico e 

pesquisador da USP Paulo Saldiva, mostram que a 

poluição no estado de São Paulo foi responsável pela 

morte de quase 100 mil pessoas em seis anos. Só em 

2011, a pesquisa revelou que o ar contaminado, boa parte 

dele vindo de escapamentos de veículos, contribuiu para 

a morte de mais de 17 mil e 400 pessoas. Esse trabalho é 

o primeiro de abrangência estadual que fez uma relação 

direta entre índices de poluição e número de mortes. 

Portanto, temos aí uma relação carro e saúde semelhante 

como no passado foi feito entre cigarro e saúde. 
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Outro interessante ponto de convergência das trajetórias 

do cigarro e do automóvel está localizado no exercício de 

sua prática. Como disse antes, fumar era algo exercido 

com total liberdade até começarem a surgir diversas leis 

obrigando a exercer o hábito a lugares pré-determinados 

e o veto total a outros. Hoje em dia, o pobre fumante se 

vê quase num ato clandestino e de banimento social para 

poder dar algumas boas tragadas. Isso em prol da saúde 

coletiva. 

Em relação aos carros, algo parecido está em processo 

acelerado de implantação. Recentemente, a prefeitura de 

São Paulo definiu que a velocidade máxima na cidade 

passou de 60 para 40 quilômetros por hora. A ação visa 

reduzir as mortes de pedestres e ciclistas vitimados, 

entre outras razões, pelo excesso de velocidade. Se 

somarmos essa a outras medidas em vigor, como o 

rodízio de veículos, a proibição de circular em faixas de 

ônibus e as restrições para locais de estacionamento, 

teremos aí mais exemplos de coerção ao livre uso do 

carro, até pouco tempo praticamente “dono” das ruas e 

avenidas das cidades contra qualquer planejamento 

minimamente civilizado de mobilidade urbana que 

buscasse uma convivência pacífica com outros usuários 

de transporte público, pedestres e ciclistas. 

Sonho da juventude. Quem, como eu, já entrou na casa 

dos 50 anos de idade sabe bem o que um garoto ou 

garota de minha época sonhava em ter os 18 anos. Até 

outras gerações posteriores enxergavam e ainda 

enxergam no fato de ter um carro o alcance definitivo do 

mundo adulto e da independência. Isso, claro, ainda não 

mudou, mas parece ir por um caminho bem diferente. 

Uma tendência observada em pesquisas realizadas na 

Inglaterra e nos Estados Unidos é que os jovens desses 

países já não possuem o mesmo desejo por veículos 

particulares. Eles acham mais interessante utilizar 

transporte público, como ônibus e metrô, e até mesmo 

andar de bicicleta. As pesquisas mostram que eles não 

estão dispostos a gastar boa parte de seus recursos na 

manutenção de um automóvel. E, além de mais barato, 

também consideram mais saudável o uso cotidiano de 

outras modalidades de transporte. Isso significa que a 

posse do carro próprio está perdendo o encanto? Com o 

cigarro não se passou algo bastante parecido? 
FONTE: https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/carro-o-cigarro-do-seculo-

21-4760.html 
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Na passagem “O certo é que temos observado um inédito 

questionamento ao império do automóvel”, o uso da 1ª. 

pessoa do plural confere certa subjetividade para o 

fragmento. Se o autor optasse por estabelecer maior grau 

de objetividade e se pluralizasse o termo 

questionamento, mantendo o mesmo tempo e o mesmo 

modo verbal, o trecho estaria reescrito segundo a 

prescrição gramatical da seguinte forma: 

(A) O certo é que se observariam inéditos 

questionamentos ao império do automóvel. 

(B) O certo é que se observa inéditos questionamentos 

ao império do automóvel. 

(C) O certo é que se observam inéditos 

questionamentos ao império do automóvel. 

(D) O certo é que se observaram inéditos 

questionamentos ao império do automóvel. 
 

04  
 

Em “Agora muitas vozes se levantam contra ele como um 

grande problema, a perturbar a vida de todos”, o 

pronome em destaque recupera, por coesão anafórica, o 

termo: 

(A) Soberano. 

(B) Cigarro. 

(C) Carro. 

(D) Vozes. 

 

05  
 

Assinale a alternativa em que a passagem “(...) será 

realmente loucura pensar que não assistiremos no 

século 21 com os veículos de transporte individual ao 

mesmo que ocorreu no passado com o cigarro? (...)” 

esteja corretamente reescrita: 

(A) (...) será realmente loucura pensar que não 

assistiremos no século 21 com os veículos de 

transporte individual a mesma coisa que ocorreu no 

passado com o cigarro? 

(B) (...) será realmente loucura pensar de que não 

assistiremos no século 21 com os veículos de 

transporte individual a mesma coisa que ocorreu no 

passado com o cigarro? 

(C) (...) será realmente loucura pensar em que não 

assistiremos no século 21 com os veículos de 

transporte individual à mesma coisa que ocorreu no 

passado com o cigarro? 

(D) (...) será realmente loucura pensar que não 

assistiremos no século 21 com os veículos de 

transporte individual à mesma coisa que ocorreu no 

passado com o cigarro? 

 

06  
 

Na passagem “A publicidade ainda tinha o desplante de 

vincular o fumo à virilidade e à prática de atividades 

esportivas”, o termo em destaque poderia ser 

substituído, mantendo-se o sentido original e fazendo-se 

as adaptações necessárias, por: 

(A) Desfaçatez. 

(B) Arrogância. 

(C) Desejo. 

(D) Cuidado. 

 

07  
 

Sobre a passagem “Só em 2011, a pesquisa revelou que 

o ar contaminado, boa parte dele vindo de escapamentos 

de veículos, contribuiu para a morte de mais de 17 mil e 

400 pessoas”, é correto afirmar que: 

(A) Não há nenhum problema em relação ao sentido, 

uma vez que em textos informativos a linguagem é, 

necessariamente, objetiva e clara. 

(B) Há um ruído de comunicação, e a expressão Só em 

2011 deveria ser deslocada para logo após o 

conectivo que, a fim de desfazer a possibilidade de 

dupla interpretação do fragmento.  

(C) Há um ruído de comunicação, mas a mudança de 

posição da expressão Só em 2011 não resolveria o 

problema de sentido, pior: tornaria a passagem 

ainda mais confusa. 
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(D) O fragmento, da maneira como está redigido, não 

carrega problema algum de coesão ou de coerência, 

facilitando, assim, o acesso à informação que 

pretende veicular. 

 

08  
 

Em “(...) teremos aí mais exemplos de coerção ao livre 

uso do carro, até pouco tempo praticamente “dono” das 

ruas e avenidas das cidades contra qualquer 

planejamento minimamente civilizado de mobilidade 

urbana que buscasse uma convivência pacífica com 

outros usuários de transporte público, pedestres e 

ciclistas” é correto afirmar que: 

(A) Há incoerência na passagem, que poderia ser 

resolvida pelo uso de uma vírgula logo após o termo 

urbana. 

(B) Não há incoerência alguma na passagem, pois a 

ausência de vírgula logo após o termo urbana 

restringe o significado da expressão anterior, o que 

se coaduna com o sentido original do fragmento.  

(C) A ausência de vírgula logo após o termo urbana é 

totalizante, pois generaliza e explica a expressão 

qualquer planejamento minimamente civilizado de 

mobilidade urbana, instituindo a ideia de que todo e 

qualquer planejamento civilizado de mobilidade 

urbana se caracteriza pela busca de convivência 

pacífica entre usuários de outras formas de 

transporte público, pedestres e ciclistas. 

(D) A vírgula logo após o termo urbana é opcional, tendo 

por finalidade apenas enfatizar o ritmo de leitura da 

passagem. 

 

09  
 

Em “Isso, claro, ainda não mudou, mas parece ir por um 

caminho bem diferente”, o termo em destaque estabelece 

ideia de: 

(A) Soma. 

(B) Conclusão. 

(C) Finalidade. 

(D) Oposição. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

10  
 

Durante um curso de formação, o instrutor emitiu a 

seguinte proposição: 

 

“As guias são todas timbradas ou o relatório não é 

válido.” 

 

Entre as afirmações abaixo, qual é logicamente 

equivalente? 

(A) Se as guias são todas timbradas, então o relatório 

não é válido. 

(B) Se as guias não são todas timbradas, então o 

relatório é válido. 

(C) Se o relatório é valido, então as guias são todas 

timbradas. 

(D) As guias não são todas timbradas e o relatório é 

válido. 
 

11  
 

Observe a sequência de imagens abaixo e responda. 

 

 

Qual figura ocupa a posição 5 desta sequência? 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

 

12  
 

No quadro de funcionários de uma empresa, consta que 

11 deles são solteiros e, entre estes, apenas 3 possuem 

filhos. Outros 18 funcionários são casados e, entre eles, 

12 possuem filhos. Segundo a política de benefícios da 

empresa, apenas cônjuges e filhos têm direito a usufruir, 

como dependentes, do plano de saúde coletivo. Quantos 

funcionários dessa empresa podem usufruir da extensão 

do benefício-saúde a seus dependentes? 

(A) 15. 

(B) 18. 

(C) 21. 

(D) 33. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  ¿ ? 
 

 

13  
 

Considerando um documento de texto do Microsoft Word 

2013 em sua configuração padrão, qual alternativa 

apresenta duas das formatações realizadas para que o 

texto da Linha 1 fique igual ao texto da Linha 2, ambos 

apresentados na imagem a seguir? 

 

(A) Negrito e Sublinhado. 

(B) Itálico e Cor do Realce do Texto. 

(C) Itálico e Cor da Fonte. 

(D) Negrito e Sombreamento. 

 

14  
 

No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, 

quando o ícone apresentado em destaque na imagem a 

seguir é exibido com um triângulo amarelo contendo um 

ponto de exclamação, indica que: 

 

 

(A) Há uma conexão de rede limitada. 

(B) O cabo de rede ligado ao computador está 

desconectado. 

(C) O projetor ou monitor externo necessita de 

configuração extra para ser utilizado. 

(D) O driver de vídeo não foi instalado adequadamente. 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

O documento firmado por servidor em razão do cargo 

que ocupa, ou função que exerce, declarando um fato 

existente, mas que não consta em livros, papéis ou 

documentos em poder da Administração é denominado: 

(A) Processo. 

(B) Atestado.  

(C) Resolução.   

(D) Parecer. 

 

16  
 

O aviso, o ofício e o memorando devem conter as 

seguintes partes, exceto: 

(A) Tipo e número do expediente, seguido da sigla do 

órgão que o expede.  

(B) Local e data em que foi assinado, por extenso, com 

alinhamento à direita. 

(C) Assunto: resumo do teor do documento.  

(D) Destinatário: informando apenas o cargo da pessoa 

a quem é dirigida a comunicação. 
 

17  
 

Segundo prevê a Lei Orgânica do Município local, a 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária do 

Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante 

controle externo e pelos sistemas de controle interno do 

Executivo, instituídos em lei. Assim, dentre as 

atribuições que cabe a Câmara Municipal, a mesa da 

Câmara bem como sobre a função de vereador, assinale 

a alternativa correta. 

(A) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 

prestadas mensalmente, serão julgadas pelo 

Vereador Presidente da Câmara, dentro de vinte 

dias após o recebimento do parecer prévio do 

Tribunal de Contas Municipal, considerando-se 

julgadas aptas se não houver deliberação dentro 

desse prazo. 

(B) Se as constas do Prefeito ou da Câmara Municipal 

forem rejeitadas, serão reenviadas para o órgão 

competente para serem refeitas, não havendo a 

necessidade de comunicar o Ministério Público. Se 

as contas não forem reajustadas e apresentadas ao 

vereador Presidente da Câmara, no caso específico 

do Prefeito, a própria lei local municipal prevê a 

ocorrência de crime de prevaricação com pena de 

prisão.  

(C) O tempo de mandato para vereador é de 4 anos, 

permitida tantas reconduções possíveis, sendo que, 

cada legislatura, terá período de 1 (um) ano. 

(D) Cada sessão legislativa terá duração de 1 (um) ano. 
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Sobre os bens públicos municipais, segundo dispõe a Lei 

Orgânica de São João da Boa Vista, é correto afirmar 

que: 

 

I-  As estradas, os rios e as praças são 

considerados bens de uso comum do povo. 

II- Os terrenos aplicados a serviço ou 

estabelecimento municipal são considerados 

bens de uso comum do povo. 

III- Os prédios onde estão instaladas as delegacias 

de polícia, as escolas e os hospitais, sejam eles 

mantidos pelo governo federal ou estadual, são 

considerados bens de uso comum do povo e 

sempre pertencerão ao Município de São João da 

Boa Vista enquanto se destinarem a função 

pública a qual se vinculam. 

IV- A aquisição de bens imóveis por compra ou que 

tenha sido doado com encargo ao poder público 

municipal, será realizada por decisão do Prefeito, 

independentemente de demonstração de 

interesse público. Mesmo que o imóvel seja 

doado ao Município sem encargo, ainda assim se 

fará necessária a autorização legislativa.  

 

Das afirmações, está(ão) correta(s) apenas a(s) que 

consta(m) em: 

(A) I, II e III. 

(B) I e II. 

(C) I. 

(D) II e III. 
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Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos 

previstos no art. 5º da Constituição Federal, analise as 

frases abaixo e assinale a opção correta. 

(A) Ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa, de convicção filosófica ou política, 

sendo ainda assegurado, inclusive mediante 

anonimato, o direito a livre manifestação de 

pensamento.  

(B) Todos têm direito de receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestados no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

(C) Em qualquer hipótese, no Brasil, não se admitirá a 

pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos 

forçados, cruéis e de banimento. 

(D) É plena a liberdade de associação para qualquer 

finalidade, bem como é livre o direito de ser 

associado, já que ninguém é obrigado a ser ou 

deixar de ser associado a uma instituição. 
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Com relação aos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal, analise as frases abaixo e 

responda: 

 

I- São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados. 

II- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 

o repouso semanal remunerado, 

obrigatoriamente aos domingos; o seguro 

desemprego, em caso em desemprego 

involuntário; irredutibilidade de salário, salvo o 

disposto em convenção ou acordo coletivo; 

décimo terceiro salário com base no salário 

integral e a aposentadoria. 

III- É livre a associação profissional ou sindical 

sendo vedada a criação de mais de uma 

organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou 

econômica, na mesma base territorial, que será 

definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de 

um Município.  

 

Das assertivas, está(ão) correta(s) apenas a(s) que 

consta(m) em: 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21  
 

Com relação aos direitos de nacionalidade e os direitos 

políticos previstos na Constituição Federal, analise as 

frases abaixo e responda. 

 

I- Elvis McCartney, americano, balconista de 

supermercado, casado com Katie Lovato, 

garçonete, grávida de 8 meses, ambos residentes 

na cidade de Nova York, estão em viagem de 

férias pelo Rio de Janeiro. No calçadão de 

Copacabana, Katie entra em trabalho de parto e 

dá a luz a uma menina, batizada de Jannis. Com 

base em tal relato, podemos concluir que Jannis 

será considerada brasileira nata. 

II- No caso acima, se Elvis e Katie fossem 

funcionários públicos a serviço do governo 

americano aqui no Brasil e o nascimento de 

Jannis ocorresse no mesmo calçadão de 

Copacabana, ainda assim a infante seria 

necessariamente considerada brasileira nata.  

III- Constanzo, imigrante italiano com cidadania 

brasileira, poderá ser nomeado ministro da 

saúde pelo Presidente Brasileiro. 

IV- A língua portuguesa é o idioma oficial da 

República Federativa do Brasil. E, são símbolos 

desse país: a bandeira, a atual letra “R” e o 

“cifrão” que simboliza a moeda corrente (R$), o 

hino, as armas e os selos nacionais.  

 

Das afirmações, está(ão) correta(s) apenas aquela(s) 

contida(s) em: 

(A) I e IV. 

(B) III e IV. 

(C) I e III. 

(D) II. 

 

22  
 

Com relação aos direitos constitucionais garantidos aos 

servidores públicos, analise as frases abaixo e assinale a 

incorreta. 

(A) São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. 

(B) O servidor público estável só perderá o cargo em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa; mediante procedimento 

de avaliação periódico de desempenho, na forma da 

lei complementar, assegurada ampla defesa. 

(C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 

o servidor público estável será exonerado e receberá 

indenização compensatória. 

(D) 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. 

 

23  
 

Mariana, jovem senhora, contando com 62 anos de idade, 

secretária aposentada de uma multinacional, viúva, já 

tendo todos os seus filhos criados e adultos, procurando 

uma ocupação, pois não aguentava ficar em casa sozinha 
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sem ter muito o que fazer, se voluntariou na escola 

municipal de ensino fundamental situada no bairro onde 

reside, para realizar atividades administrativas, como 

controle de diários de sala, organização de arquivos, de 

fichários, de biblioteca etc. Ocorre que, no desenvolver 

de suas atividades, Mariana ganhou tamanha confiança 

dentro da escola que a diretora passou a delegar a 

mesma atividades de maior complexidade, inclusive, por 

vezes, tendo acesso a controle de materiais no 

almoxarifado, na dispensa junto aos alimentos 

destinados a merenda, no depósito onde estão 

guardados computadores, papelaria, uniformes etc. 

Mariana chegou até mesmo a fiscalizar o controle de 

horário dos servidores, o que demonstra o grau de 

confiança que a dita senhora galgou. Fato é que, acima 

de qualquer suspeita, Mariana, percebendo que 

praticamente tinha livre acesso as dependências daquela 

escola, começou a levar para seu próprio consumo, uma 

determinada quantidade de alimentos destinados a 

merenda. Depois começou a levar para si material de 

papelaria e tantos outros utensílios. A quantidade e a 

habitualidade dos desvios era tal que Mariana passou 

a vender os produtos para o Sr. Baltazar, dono de um 

pequeno mercadinho local, que comprava de Mariana os 

produtos por preços módicos, e depois os revendia ao 

púbico. Após as vendas, haja vista o enlace de amizade 

existente entre os dois gatunos, Baltazar passava uma 

pequena comissão a Mariana como “prêmio” pela 

empreitada desempenhada. Demorou, mas meses 

depois, eis que o esquema de Mariana e Baltazar foi 

descoberto. 

Indaga-se: dentre tantas conseqüências jurídicas 

decorrentes de tal conduta, com base na Lei nº 8.429/92 

(Lei de Improbidade Administrativa), podemos afirmar 

corretamente que: 

(A) O poder público municipal nada poderá fazer contra 

Mariana, pois ela era mera trabalhadora voluntária, 

não tendo vinculo de emprego direto com a Fazenda 

Municipal, não havendo, portanto, como considerá-la 

responsável por ato de improbidade administrativa. 

Apenas a diretora, por delegar funções que não 

competiam a Mariana, é que responderá por 

improbidade administrativa. 

(B) Nada poderá ser feito contra Mariana, não por que 

seu vínculo com a Fazenda Municipal se deu de 

forma voluntária, mas por conta de sua idade, pois a 

própria Lei de Improbidade Administrativa se reporta 

ao Estatuto do Idoso, se referindo a isenção de 

responsabilidade do agente público por qualquer 

crime ante sua senilidade presumida. 

(C) Tanto Mariana como Baltazar responderão por 

improbidade administrativa. 

(D) Por improbidade administrativa, apenas Mariana 

responderá; já Baltazar responderá apenas por 

receptação. 

 

24  
 

Segundo estabelece a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), analise as assertivas abaixo e responda:  

 

I- Se o agente público deixar de prestar contas 

quando esteja obrigado a fazê-lo, cometerá ato 

de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública. 

II- Se o agente público ordenar ou permitir a 

realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento, cometerá ato de improbidade 

administrativa que causa prejuízo ao erário.  

III- Se o agente público receber vantagem 

econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, 

providência ou declaração a que esteja obrigado, 

cometerá ato de improbidade que importa em 

enriquecimento ilícito. 

 

Das afirmações, está(ão) correta(s): 

(A) apenas I. 

(B) apenas I e II. 

(C) I, II e III. 

(D) Nenhuma delas.  

 

25  
 

Segundo a lei de improbidade administrativa, 

independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas previstas, a depender da gravidade do 

fato, serão aplicadas, isolada ou cumulativamente, as 

seguintes cominações ao agente infrator, exceto. 

(A) Perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu 

patrimônio. 

(B) Perda da função pública. 

(C) Perda dos direitos políticos. 

(D) Proibição de contratar com o Poder Público. 

 
26  

 
Sobre a licitação, segundo estabelece a Lei nº 8.666/93, 

analise as assertivas abaixo e responda. 

 

I- A licitação pode ser sigilosa, dependendo do tipo 

de produto que o Estado pretende adquirir, 

como, por exemplo, no caso de armamentos para 

a guarda municipal. 

II- No momento de aferição das propostas, é 

proibido dar aos concorrentes qualquer tipo de 

margem de preferência. 

III- Apenas em nível Federal a licitação é 

caracterizada como ato administrativo formal, 

podendo nas esferas estaduais e municipais a 

licitação ocorrer por meios informais. 

 

Das afirmações, está(ão) correta(s): 

(A) apenas I. 

(B) apenas II. 

(C) apenas I e II. 

(D) Nenhuma delas.  

 
27  

 
Sobre a licitação entabulada na Lei nº 8.666/93, assinale a 

alternativa incorreta. 

(A) Segundo a lei de licitação, qualquer pessoa jurídica, 

desde que do tipo limitada ou sociedade anônima, 

ou pessoa física com idade igual ou superior a 18 

anos, pode participar do processo licitatório. Para 

ambos, contudo, há uma condicionante inflexível 

para participar do certame, qual seja, que não 

possuam restrições junto a seu nome nos Serviços 

de Proteção ao Crédito.  

(B) A lei de licitação estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 
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obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

(C) A lei de licitação também se aplica, além dos órgãos 

da administração direta, aos fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

(D) Os editais de licitação para a contratação de bens, 

serviços e obras poderão, mediante prévia 

justificativa da autoridade competente, exigir que o 

contratado promova, em favor de órgão ou entidade 

integrante da administração pública ou daqueles por 

ela indicados a partir de processo isonômico, 

medidas de compensação comercial, industrial, 

tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 

financiamento, cumulativamente ou não, na forma 

estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 
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Sobre o pregão, é correto afirmar que: 

(A) Só a União poderá utilizar essa modalidade de 

aquisição de bens. 

(B) O pregão se destina a aquisição apenas de bens, 

não podendo ser utilizada quando se tratar de 

contratação de serviços. 

(C) O pregão é uma modalidade de licitação. 

(D) O pregão não pode ser realizado na modalidade 

eletrônica. 

 
29  

 
Sobre o orçamento público, analise as frases abaixo e 

assinale a opção correta segundo estabelecido pelas 

regras constitucionais. 

 

I- Ante a autonomia política, administrativa e 

jurídica que detém os Prefeitos, Governadores e 

o Presidente da República, será permitida a 

execução de programas ou projetos, ainda que 

não estejam incluídos na lei orçamentária anual. 

II- É vedada a realização de despesas ou assunção 

de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários. 

III- As despesas com pessoal ativo e inativo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites 

estabelecidos em lei complementar. A concessão 

de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e 

funções ou alteração de estrutura de carreiras, 

bem como admissão ou contratação de pessoal, 

a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 

administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público, só poderão ser feitas se houver prévia 

dotação orçamentária suficiente para tender às 

proteções de despesas de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes.  

 

Das afirmações, está(ão) correta(s) apenas a(s) que 

consta(m) em: 

(A) I. 

(B) III. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 
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Sobre os atos administrativos, analise as afirmações 

abaixo e responda. 

 

I- A revogação é um ato administrativo praticado 

pela própria administração pública que consiste, 

por motivo de conveniência e oportunidade, na 

retirada de um ato administrativo anteriormente 

válido, mas que atualmente não mais atende aos 

interesses da fazenda pública competente. 

II- O ato administrativo não precisa ter motivação, 

já que a autonomia política do gestor público é 

ilimitada, bastando que seja praticado dentro da 

legalidade. 

III- O ato administrativo praticado pela fazenda 

pública no exercício do seu poder de polícia e 

que imponha uma obrigação de fazer a um 

munícipe, caso não seja cumprido por este, só 

poderá ser executado mediante ordem judicial. 

Assim, caberá a governo responsável pela 

edição do ato administrativo, para obter seu 

efetivo cumprimento, requerer ordem judicial que 

o convalide. 

 

Das assertivas acima, está(ão) correta(s) apenas 

aquela(s) que consta(m) em: 

(A) III. 

(B) II. 

(C) I. 

(D) I e II.  

 

 

 

 

 

___________ 


