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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 17/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 18/02/2020 e 

19/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. 

 

 

A igualdade é coisa que todos desejam. As crianças querem ser iguais. Daí a importância de ter 

o brinquedo que todas têm. A menina que não tinha a Barbie era aleijada, estava excluída das 

conversas, dos brinquedos, das trocas. A criança que não tivesse o "bichinho eletrônico" era uma 

criança "portadora de deficiência”. "Como não ter o bichinho se todas as crianças têm o bichinho?” Os 

pais compravam o bichinho – mesmo sabendo que ele era idiota – para que o filho não sentisse a dor 

da exclusão. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife, fazem todos as 

mesmas coisas, [...] falam todos _____ mesmas palavras que só eles entendem. Ai daquele que falar 

as palavras da linguagem dos pais, ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse 

adolescente é "diferente", “não pertence" ao grupo, é "portador de deficiência". O grupo é o "conjunto" 

– no sentido matemático ao qual pertencem os iguais. Os diferentes "não pertencem", são excluídos. 

Os diferentes estão condenados _____ solidão.  

As pessoas portadoras de deficiência estão condenadas, de início, ____ solidão. Por serem 

fisicamente diferentes e por não poderem fazer o que todos fazem, estão excluídas do grupo.    

Ser igual é muito fácil. Basta deixar-se levar pela onda, ir fazendo o que todos fazem, não é 

preciso pensar muito nem tomar decisões. As decisões já estão tomadas. É só seguir ____ onda. A 

vida é uma grande festa. Mas o "diferente" está sozinho. Não existe nenhuma onda que o leve, nenhum 

bloco que o carregue. Cada movimento é uma batalha.  

Os "normais" podem dizer simplesmente: "Sou igual _____ todos, portanto sou." É a igualdade 

que define o seu ser. Mas os "portadores de deficiência" têm que fazer uma outra afirmação: Pugno, 

ergo sum – luto, logo existo. Muitos, sem coragem para enfrentar a luta solitária, desistem de viver e 

são destruídos. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros.  

Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar _____ plantas no Ceasa e em Holambra. 

As plantas são produzidas em série, em terra cientificamente preparada. São jardins bonitos, feitos com 

plantas produzidas em série, todas iguais. Mas há os jardins das solidões, que florescem nas pedras.  

As pessoas são assim também. Há os jardins produzidos em série. Parecem diferentes, mas 

são todos iguais. Quem quiser um que chame um paisagista. E há aqueles que nenhum paisagista sabe 

fazer. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua.  

Pois foi organizado, em Campinas, o "Centro de Vida Independente" – uma ONG (Organização 

Não-Governamental) que tem por objetivo reunir as pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Surgida 

nos Estados Unidos, nos anos 70, foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua 

maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã. O seu objetivo é encorajar os PPDs a assumir sua vida de 

maneira independente, sem medos e sem vergonhas: fazer brotar jardins nas pedras brutas.  

ALVES, Rubem. Sobre violinos e rabecas. in Concerto para corpo e alma.  
Campinas, São Paulo: Papirus: Speculum, 1998. 

 
 
 

01. Está CORRETA a afirmação da alternativa:  

 

(A) O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas 

inferiores.  

(B) Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade 

de superação de condições desfavoráveis à socialização. 

(C) No trecho “Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar as plantas no Ceasa e em Holambra” 

o autor expressa uma opinião sobre um fato.  

(D) Há presença de linguagem figurada no trecho “...foi criada por portadores de deficiências graves, 

provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã.”  
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02. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:  

 

(A) as – à – à – a – a – as. 

(B) às – à – à – a – a – as.  

(C) as – à – a – a – a – às.  

(D) as – a – à – à – a – às.  
 

03. A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa:  
 

(A) As contratações da empresa visam dar oportunidades aos jovens. (= Adjunto adnominal). 

(B) Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. (= Complemento nominal). 

(C) Entreguei-lhe toda a documentação solicitada. (= Objeto indireto). 

(D) Os meninos saíram do parque felizes. (= Predicativo do objeto).              
 

04. A colocação do pronome oblíquo átono NÃO está de acordo com as regras da norma culta em:  
 

(A) Ela disse que talvez SE mude para o interior. 

(B) Ela jamais ME disse o que pensa a meu respeito. 

(C) Em tratando-SE de assuntos financeiros, dirija-se ao nosso contador. 

(D) Enviar-NOS-ão brevemente a geladeira que compramos.  
 

05.  A oração destacada em “A prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala” classifica-se 

como:  
 

(A) Coordenada sindética conclusiva. 

(B) Subordinada adjetiva explicativa. 

(C) Subordinada adverbial concessiva. 

(D) Subordinada adverbial consecutiva. 
 

06.  Analise as seguintes frases quanto à regência verbal:  
 

I. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. 

II. Aviso-o de que desisti da viagem. 

III. Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se. 

IV. Lembra-se da nossa última conversa? 

V. Pagou o funcionário tudo o que devia. 
 

Estão de acordo com a norma culta, apenas: 
 

(A) I e V. (B) I, II e III. (C) I, II e IV. (D) III e IV. 
 

07. Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica.  
 

(A) O empregado cortou-se ontem. 

(B) Incluiu-se um novo contato de venda. 

(C) O prazo foi fixo para depois de abril. 

(D) Anexou o documento errado. 
 

08.  Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão 

gramatical, a relação de concessão.  
 

(A) Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.  

(B) Estude. Passe no exame. 

(C) Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. 

(D) Emagreci tomando refrigerante.  
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09. Leia a tirinha abaixo:  
         

 
 

O emprego da vírgula em “Venha depressa, doutor!” se justifica por: 
 

(A) Isolar palavra explicativa. 

(B) Indicar a elipse do verbo. 

(C) Isolar o aposto. 

(D) Isolar o vocativo. 
 

10. Observe:  

 

O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de: 
 

(A) Estereótipos negativos de personagens.  

(B) Estereótipos positivos de personagens. 

(C) Um trocadilho decorrente do pronome interrogativo 'por quê' e da conjunção 'porque'. 

(D) Ambiguidade decorrente de palavras homófonas, marcadas ou não.  

 
 
 

QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

11. No que se refere ao Access 2010, em sua configuração padrão português do Brasil, dentre os 

caminhos apresentados a seguir, qual é o CORRETO para a criação um relatório?   

 
(A) Escolher um modelo -> Criar o relatório. 

(B) Abrir uma requisição de registro -> Escolher uma tabela -> Criar o registro. 

(C) Abrir o Access -> criar uma tabela -> Criar um relatório. 

(D) Escolher uma origem de registro -> Escolher uma ferramenta de relatório -> Criar o Relatório. 
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12. Tendo como base a imagem abaixo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais células contém as respostas corretas para as funções MÁXIMO e MÍNIMO, respectivamente? 
 
(A) B6 e D6. (B) D3 e B4. (C) B4 e D3. (D) D2 e B4. 

 

13. De acordo com a imagem abaixo, que é do Microsoft Power Point/2010:  
 

 
 
Qual a função do ícone em destaque? 
 

(A) Finalizar uma apresentação de Slides. 

(B) Iniciar uma apresentação de slides. 

(C) Editar um Slide. 

(D) Abrir um novo arquivo. 

 

14. Utilizando o Word 2010, em sua configuração padrão português do Brasil, caso o usuário deseje 

deixar todo o texto alinhado como “justificar”, após selecionar o referido texto, o mesmo deve clicar no 

ícone:  

(A)   

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

15.  Como se chamam as interseções formadas por linhas e colunas no Excel 2010?  

 
(A) Células. 

(B) Funções. 

(C) Operadores. 

(D) Caracteres.  
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16. Qual das alternativas a seguir contém apenas elementos de uma base de dados comum do 

Access/2010?  

 
(A) Tabelas, Formulários, Relatórios. 

(B) Relatórios, Módulos, Arquivo. 

(C) Caixa de diálogo, Formatação, Rodapé. 

(D) Formulário, Aplicativo, Chrome. 

 

17. Grace digitou um arquivo de 247 páginas no Word 2010 em sua configuração padrão. 

Posteriormente, a mesma percebeu que digitou o nome da cidade “Saint Pal” errado. Como este nome 

foi escrito muitas vezes, Grace pretende substituir o nome errado por “Saint Paul” de uma única vez sem 

ter que substituir um por um em todo o texto. O recurso mais apropriado para esta função chama-se 

SUBSTITUIR, que pode ser acionado através do atalho____________.  

 

(A) ALT+L. (B) CTRL+U. (C) CTRL+S. (D) CTRL+ALT+C. 

 

18.  Um usuário acessou o site do Google e se deparou com a seguinte tela:  

 

O que ocorrerá caso o usuário clique no ícone ? 

 

(A) Será aberta a aba de DOWNLOADS. 

(B) Habilitará o recurso PESQUISAR POR VOZ. 

(C) O site será adicionado aos favoritos. 

(D) O site será marcado como CONFIÁVEL. 

 

19. Joaquim José está lendo um texto sobre Administração Pública no Word 2010, em sua 

configuração padrão. No decorrer do texto, o mesmo notou que havia algumas frases em grego. Para 

auxiliar quem não entende outro idioma, o Word disponibiliza a ferramenta “Traduzir”, que traduz frases 

ou parágrafos. Tal ferramenta pode ser acessada na guia Revisão no ícone _______.  
 

(A) 

 

(C) 

 

(B) 

 

(D) 
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20. Qual a função do atalho ALT + CTRL + F no Microsoft Word 2010?  

 
(A) Adiciona uma nota de rodapé ao documento. 

(B) Aumentar tamanho da fonte. 

(C) Insere uma nota de fim no documento. 

(D) Abre a guia "Ir para" na janela "Localizar e Substituir".  

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Observado a Lei Orgânica do Município, compete à Câmara Municipal de Quissamã/RJ, com a 

sanção do Prefeito, legislar sobre matérias de competência do Município, em especial no que se refere 

a:  

 
(A) Concessão de auxílios e subvenções. 

(B) Exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

(C) Dispor sobre sua organização funcionamento, criação, transformação ou extinção de cargos e funções de 

seus serviços e fixar a respectiva remuneração. 

(D) Processar e julgar os Vereadores, na forma desta Lei. 

 

22. Conforme a Lei Orgânica Municipal de Quissamã, a Câmara Municipal se reunirá em sessão 

preparatória, a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que o Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, 

salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, deverá fazê-lo no prazo de: 

 
(A) 10 (dez) dias. 

(B) 15 (quinze) dias. 

(C) 30 (trinta) dias. 

(D) 60 (sessenta) dias. 

 

23. No Município de Quissamã, regido por Lei Orgânica, é INCORRETO afirmar que compete ao 

Presidente da Câmara, além de outras atribuições no regimento interno. 

 
(A) Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos Legislativos e Administrativos da Câmara. 

(B) Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno. 

(C) Apresentar ao Plenário, até o final de cada semestre, o balanço relativo aos recursos recebidos e às 

despesas realizadas no mês anterior. 

(D) Promulgar as resoluções e os Decretos Legislativos bem como as Leis que receberem sanção tácita e 

aquelas cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito Municipal. 
 

24. Em consonância com a Constituição Federal, analise as proposições e responda.  

 

I. Plano plurianual; 

II. Diretrizes orçamentárias; 

III. Orçamentos anuais. 

 
A Constituição Federal prevê, em matéria orçamentária, que o Congresso Nacional, a partir de leis de 

iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá:   

 
(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) II e III, somente. 

(D) I, II e III. 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIyYzo3YThj:V2VkLCAyNCBKdW4gMjAyMCAxNzoyMzoxMCAtMDMwMA==

 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                                                     Pág. 11 de 13 

25. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, estabelece que os planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais previstos pela própria Constituição serão elaborados em consonância com o plano 

plurianual e apreciados:  
 

(A) Pelo Congresso Nacional. 

(B) Pelo Presidente da República. 

(C) Pela Câmara dos Deputados Federais. 

(D) Pelo Senado Federal. 

 

26. Conforme é estabelecido pelas normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, taxas e 

contribuições de melhoria, pertencem a:  
 

(A) Receita corrente. 

(B) Receita tributária. 

(C) Receita de contribuições. 

(D) Receita patrimonial. 

 

27. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de:  
 

(A) Competência, Finalidade e Forma. 

(B) Legalidade, Impessoalidade e Moralidade. 

(C) Unidade, Universalidade e Anualidade. 

(D) Unidade, Competência e Legalidade. 

 

28. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, distinguindo-se as 

processadas das não processadas, até o:  
 

(A) Dia 15 de janeiro. 

(B) Final de cada semestre. 

(C) Final de cada ano.  

(D) Dia 31 de dezembro. 

 

29. Em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101 de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a divulgação dos relatórios e 

demonstrativos deverá ser realizada em até:  
 

(A) Trinta dias após o encerramento do semestre. 

(B) Quarenta e cinco dias após o enceramento do semestre. 

(C) Quinze dias antes do encerramento do semestre. 

(D) Dez dias após o encerramento do semestre. 
 

30. Em que pese o balanço orçamentário, trata-se de demonstrativo contábil em que se confrontam, 

em um determinado momento, as receitas e despesas previstas na Lei orçamentária com as realizadas. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que a partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível 

a ocorrência de:  

 

(A) Superávit, apenas. 

(B) Superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário. 

(C) Déficit, apenas. 

(D) Equilíbrio orçamentário, apenas. 

 

31. Assinale a alternativa que trata corretamente o assunto sobre Contabilidade Pública:  

 

(A) O MCASP é uma Norma, e não um conjunto de procedimentos (orçamentários, patrimoniais e específicos) 

que orientam os gestores na aplicação de todo o arcabouço legislativo e normativo relacionado à CASP. 

(B) Atualmente, o MCASP está dividido em 7 partes e se encontra em sua 6ª edição. 

(C) Na Contabilidade Pública a aplicabilidade dos princípios e normas contábeis é direcionada ao controle 

patrimonial de entidades do setor público. 

(D) Bens Recebidos em Doações, Bens de Uso Especial, Bens de Uso Comum que absorvem recursos públicos 

e Bens Dominicais, são os bens que integram o patrimônio público, sendo todos eles suscetíveis a usucapião. 
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32. No que se refere aos Princípios Fundamentais da Contabilidade, assinale a opção INCORRETA: 

 

(A) Representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, concernem, pois, à 

Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. 

(B) O Princípio da Continuidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. 

(C) A Contabilidade possui objeto de estudo próprio e os seus princípios são como vetores, direcionadores, que 

irão subsidiar àqueles que produzem a informação contábil útil, para auxiliar os seus usuários em seu 

processo decisório. 

(D) A Resolução 750/93 (com suas alterações) foi a principal norma que tratava dos Princípios de Contabilidade 

e apresentava, antes de ser revogada, em 2016, os seguintes princípios: da Entidade; o da Continuidade; o 

da Oportunidade; o do Registro Pelo Valor Original; da Atualização Monetária; o da Competência; o da 

Prudência. 
 

33. Com relação à NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), julgue 

os itens que se seguem:   
 

I. A NBCT 16.1 estabelece o conceito de patrimônio público, sua classificação sob o enfoque contábil, 

o conceito e a estrutura do sistema de informação contábil; 

II. A NBCT 16.2 estabelece a conceituação, o objeto e o campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público; 

III. A NBCT 16.3 estabelece as bases para controle contábil do planejamento desenvolvido pelas 

entidades do setor público, expresso em planos hierarquicamente interligados; 

IV. A NBCT 16.4 estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no setor público. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) I, II e III são falsas. 

(B) I e II são verdadeiras. 

(C) I e IV são falsas. 

(D) III e IV são verdadeiras. 
 

34. Na elaboração do Plano de Contas Contábil faz-se necessário a separação das contas contábeis 

entre os grupos do Ativo, Passivo e Resultado (receitas, custos e despesas). Assinale a alternativa que 

faz menção ao Plano de Contas Contábil.    
 

(A) Organiza a rotina financeira da empresa, consiste em dados mais simplificados, sem perder a importância 

para o empreendimento. 

(B) A contar da categorização de receitas, despesas e custos é possível uma melhor estruturação e 

acompanhamento do financeiro empresarial. 

(C) Agrupamento ordenado de todas as contas que serão utilizadas pela contabilidade dentro de determinada 

entidade. 

(D) Tende a ser mais complexo, detalhado e ter contas do balanço patrimonial. 
 

35. Com relação à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), pode-se afirmar que:  
 

I. O planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização são os princípios da LRF; 

II. A empresa estatal não dependente (ou independente) faz parte do campo de aplicação da LRF; 

III. As disposições da LRF aplicam-se a todos os entes da federação (União, estados, Distrito Federal e 

municípios); 

IV. As normas da LRF obrigam ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais 

de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. 

 

(A) A alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

(B) As alternativas II, III e IV são falsas. 

(C) As alternativas I. II e III são falsas. 

(D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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36. Consoante a LRF, a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence, direta 

ou indiretamente, a ente da Federação é denominada:  

 

(A) Empresa estatal não dependente. 

(B) Empresa controlada. 

(C) Empresa individual. 

(D) Sociedade simples. 

 

37. Sobre os princípios básicos da licitação é CORRETO o que se afirma em:  

 

(A) Legalidade - o comportamento da Administração não deve ser apenas lícito, mas também se basear na 

moral, nos bons costumes, nas regras de boa administração, nos princípios da justiça e de equidade, na 

ideia comum de honestidade. 

(B) Impessoalidade - não pode prevalecer a vontade do administrador, pois sua atuação deve pautar-se no que 

a lei impõe. 

(C) Julgamento objetivo - realizado em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

(D) Vinculação ao instrumento convocatório - na licitação, esse princípio está intimamente ligado aos princípios 

da isonomia e do julgamento objetivo. As decisões da Administração devem pautar-se em critérios objetivos, 

sem levar em consideração as condições pessoais dos licitantes. 

 

38. Patrimônio, Orçamento Público, Atos Administrativos e Custos eram considerados os quatro 

objetos da CASP antes da publicação da:  

 

(A) Publicação da portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011. 

(B) NBC T 16. 

(C) Publicação da portaria nº 231, de 29 de março de 2012. 

(D) Lei 10.520/2002. 

 

39. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas abaixo:  
 

O regime contábil _____________________ e o regime ___________________ são adotados pela 

Contabilidade Pública no país. 

 

(A) Misto para despesas/ de caixa para recitas. 

(B) De caixa para receitas/ de competência para despesas. 

(C) De caixa para despesas/ misto para receitas. 

(D) De competência para receitas/ de caixa para despesas. 

 

40. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:  
 

A ___________________ e a __________________ são formas de delegação de serviços públicos 

previstas no artigo 175 da CF/88. Por fim, a ____________________ ocorre quando um proprietário cede 

determinado bem para utilização de terceiros. 

 

(A) Alienação/ recuperação/ locação. 

(B) Concessão/ permissão/ locação. 

(C) Compra/ execução/ usucapião. 

(D) Ampliação/ recuperação/ usucapião. 

 


