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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os 
dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
Texto CG5A1-I 

  E de repente aquela dor intolerável no olho esquerdo, este 
lacrimejando, e o mundo se tornando turvo. E torto: pois 
fechando um olho, o outro automaticamente se entrefecha. 
Quatro vezes no decorrer de menos de um ano um objeto 
estranho entrou no meu olho esquerdo: duas vezes ciscos, uma 
vez um grão de areia, outra um cílio. Das quatro vezes tive que 
procurar um oftalmologista de plantão. Da última vez, perguntei 
ao doutor Murilo Carvalho, cirurgião dos Oculistas Associados, e 
também um artista em potencial que realiza sua vocação através 
de cuidar por assim dizer de nossa visão de mundo: 
  — Por que sempre o olho esquerdo? É simples 
coincidência? 
  Ele respondeu não; que, por mais normal que seja uma 
vista, um dos olhos vê mais que o outro e por isso é mais 
sensível. Chamou-o de “olho diretor”. E, por ser mais sensível, 
disse ele, prende o corpo estranho, não o expulsa. 
  Quer dizer que o melhor olho é aquele que mais sofre. É a 
um só tempo mais poderoso e mais frágil, atrai problemas que, 
longe de serem imaginários, não poderiam ser mais reais que a 
dor insuportável de um cisco ferindo e arranhando uma das 
partes mais delicadas do corpo. 
  Fiquei pensativa. 
  Será que é só com os olhos que isso acontece? Será que a 
pessoa que mais vê, portanto a mais potente, é a que mais sente e 
sofre. E a que mais se estraçalha com dores tão reais quanto um 
cisco no olho. 
  Fiquei pensativa. 

Clarice Lispector. Todas as crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 2018, p. 36 (com adaptações). 

 

   

 Questão 1  
   

No quarto e no sexto parágrafos do texto CG5A1-I, os atributos 
de potência e fragilidade são associados em uma relação de 
 

A oposição. 
B exclusão mútua. 
C finalidade. 
D hierarquia. 
E proporcionalidade. 
 

   

 Questão 2  
   

No texto CG5A1-I, o adjetivo “turvo”, em “o mundo se tornando 
turvo” (primeiro parágrafo), tem o mesmo sentido de 
 

A sensível. 
B conturbado. 
C embaçado. 
D invisível. 
E difícil. 
 

   

 Questão 3  
   

No texto CG5A1-I, a expressão “Quer dizer” confere ao primeiro 
período do quarto parágrafo sentido de 
 

A retificação. 
B causa. 
C exemplificação. 
D conclusão. 
E ressalva. 
 

   

Questão 4  
 

No terceiro parágrafo do texto CG5A1-I, a forma pronominal 

“o”, em “não o expulsa”, refere-se a 

 

A “um dos olhos”. 

B “o corpo estranho”. 

C “o outro”. 

D ‘olho diretor’. 

E “ele”. 
 

   

 Questão 5  
 

Com base no texto CG5A1-I, julgue os itens seguintes. 

I No texto, o relato da última consulta ao oftalmologista é 

introduzido para exemplificar o argumento inicial da autora. 

II No texto, o vocábulo ver é empregado em diferentes 

sentidos: ora com uma acepção mais concreta, no sentido de 

enxergar, ora com uma acepção mais metafórica, no sentido 

de entender. 

III No final do primeiro parágrafo, a expressão “por assim dizer” 

relativiza o sentido do verbo “cuidar”, indicando que ele está 

empregado com sentido diverso do mais comum. 

Assinale a opção correta. 

 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item II está certo. 

C Apenas os itens I e III estão certos. 

D Apenas os itens II e III estão certos. 

E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 6  
 

No final do primeiro parágrafo do texto CG5A1-I, os dois-pontos 

foram empregados com a finalidade de 

 

A anunciar a citação que constitui o segundo parágrafo. 

B demarcar o fim de um período. 

C apresentar uma fala do doutor Murilo Carvalho. 

D destacar uma interrupção no pensamento da narradora. 

E sinalizar a mudança de interlocutor no diálogo. 
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 Questão 7  
   

No texto CG5A1-I, da afirmação de que o melhor olho “atrai 
problemas que, longe de serem imaginários, não poderiam ser 
mais reais que a dor insuportável de um cisco ferindo e 
arranhando uma das partes mais delicadas do corpo” (quarto 
parágrafo) depreende-se que 
 

A os problemas atraídos pelo melhor olho são irreais, mas 
podem provocar sofrimentos tão concretos quanto a dor 
causada por um cisco. 

B os problemas atraídos pelo melhor olho, mesmo não sendo 
imaginários, provocam sofrimentos mais concretos que a dor 
causada por um cisco. 

C os problemas atraídos pelo melhor olho, apesar de serem 
imaginários, provocam sofrimentos mais concretos que a dor 
causada por um cisco. 

D os problemas atraídos pelo melhor olho, por serem 
imaginários, não são comparáveis à dor física causada por um 
cisco. 

E os problemas atraídos pelo melhor olho não são imaginários, 
mas não provocam sofrimentos mais concretos que a dor 
causada por um cisco. 

 

   

 Questão 8  
   

No primeiro parágrafo do texto CG5A1-I, seria gramaticalmente 
correto substituir a forma verbal “perguntei”, em “perguntei ao 
doutor Murilo Carvalho”, por interroguei, desde que o segmento 
“ao doutor” fosse substituído por  
 

A pelo doutor. 
B do doutor. 
C contra o doutor. 
D o doutor. 
E para o doutor. 
 

   

 Questão 9  
   

Na Internet, para que os pacotes de rede de computadores sejam 
enviados ao sistema final de destino, deve haver uma definição 
do formato e da ordem das mensagens trocadas entre duas ou 
mais entidades comunicantes, realizada por meio dos 
 

A provedores de serviços de Internet. 
B protocolos. 
C roteadores. 
D enlaces de rede. 
E comutadores (switches) de pacotes. 
 

   

 Questão 10  
   

Um usuário poderá marcar as alterações realizadas em um 
documento editado no Word, identificando o usuário que 
realizou cada alteração, para que se possa revisar e depois 
removê-las ou torná-las permanentes. No Microsoft Word 2013, 
essa funcionalidade 
 

A é possível somente se for criado um documento para cada 
usuário, pois não pode ser realizada em um mesmo 
documento. 

B é possível apenas se o documento for compartilhado via one 
drive com opção de escrita para todos os usuários. 

C pode ser ativada na guia Revisão, na opção Controlar  

Alterações. 
D pode ser ativada na guia Formatar, na opção Revisão. 
E é possível somente se o documento for compartilhado via 

recursos web para todos os usuários. 

 

   

Questão 11  
 

No modo de navegação anônima do Chrome, é possível navegar 

na web com privacidade, já que, nessa situação, o Chrome 
 

A não salva cookies, mas salva os dados do sítio eletrônico 

visitado. 

B não salva as informações inseridas em formulários, nem os 

arquivos de download criados pelo usuário. 

C mantém a atividade do usuário não reconhecida pelos sítios 

eletrônicos que ele visita. 

D não salva o histórico de navegação, mas mantém os favoritos 

criados pelo usuário. 

E mantém a atividade do usuário invisível para o provedor de 

acesso à Internet. 
 

   

 Questão 12  
 

Ao acessar um anexo de email, um usuário teve seus arquivos 

criptografados e tornados inacessíveis para ele, por meio de um 

ataque a seu computador. Para torná-los acessíveis, foi exigido 

pagamento de resgate em bitcoins. Esse de tipo de ataque utiliza 

um código malicioso conhecido como 
 

A vírus. 

B força bruta. 

C trojan ou cavalo de troia. 

D email spoofing. 

E ransomware. 
 

   

 Questão 13  
 

  Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, três 

deputados encontram-se nas seguintes situações. 

I Lucas deixou de comparecer a sessão legislativa do ano de 

2019, a terça parte das sessões ordinárias, sem justificativa. 

II João teve seus direitos políticos suspensos. 

III Alfredo foi condenado criminalmente em sentença transitada 

em julgado. 

Nesses casos hipotéticos, com base na Constituição do Estado do 

Ceará, poderá(ão) sofrer perda ou suspensão automática do 

mandato, declarada pela mesa da assembleia legislativa,  
 

A Lucas, João e Alfredo. 

B somente João e Alfredo. 

C somente Alfredo e Lucas. 

D somente Lucas e João. 

E somente Lucas. 
 

   

 Questão 14  
 

Conforme seu regimento interno, na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, a atribuição de fiscalizar as concorrências 

públicas nas áreas do Poder Legislativo é do 
 

A primeiro secretário. 

B segundo secretário. 

C vice-presidente. 

D terceiro secretário. 

E quarto secretário. 
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 Questão 15  
   

Servidor público do estado do Ceará, que, no exercício da 

função, cometer ilícito poderá ser responsabilizado na esfera 

civil, se causar prejuízo 
 

A a terceiros, caso a conduta seja comissiva e dolosa, e não 

culposa. 

B a terceiros, por conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou 

culposa. 

C para o patrimônio do estado, caso a conduta seja comissiva e 

dolosa, e não culposa. 

D a terceiros, por conduta dolosa ou culposa comissiva, e não 

omissiva. 

E para o patrimônio do estado, por conduta dolosa ou culposa 

comissiva, e não omissiva. 
 

   

 Questão 16  
   

Na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado 

do Ceará, a Coordenadoria de Comunicação Legislativa e a 

Diretoria Legislativa são órgãos subordinados diretamente, 

respectivamente, à 
 

A presidência e à diretoria-geral. 

B primeira vice-presidência e à mesa diretora. 

C mesa diretora e à diretoria-geral. 

D mesa diretora e à presidência. 

E primeira vice-presidência e à diretoria-geral. 
 

   

 Questão 17  
   

Considere um espaço amostral Ω referente a determinado 

experimento aleatório no qual se definem três eventos aleatórios 

� ⊂ Ω, � ⊂ Ω e � ⊂ Ω. Os eventos � e � são independentes, os 

eventos � e � são mutuamente exclusivos e � ⊂ �. Se as 

probabilidades de ocorrência dos eventos �, � e � são, 

respectivamente, ���	 = 0,5, ���	 = 0,2 e ���	 = 0,3, o valor de 

��� ∪ � ∪ �	 é igual a 
 

A 1. 

B 0,03. 

C 0,60. 

D 0,72. 

E 0,70. 
 

   

 Questão 18  
   

Em um escritório com 100 funcionários, 80% deles possuem 

veículos de passeio e 60% possuem bicicletas. Entre os 

funcionários que têm veículos de passeio, 70% deles também têm 

bicicleta. Nessa situação, o percentual de funcionários que não 

possuem veículo de passeio nem bicicleta é igual a 
 

A 4%. 

B 8%. 

C 16%. 

D 56%. 

E 24%. 

 

   

Questão 19  
 

  Um semáforo é composto por três círculos de luzes 
coloridas: vermelho, amarelo e verde. Do funcionamento desse 
semáforo, o sinal vermelho representa 40% do tempo, o sinal 
verde representa 50% do tempo e o sinal amarelo corresponde a 
10% do tempo. O semáforo funciona de modo ininterrupto e não 
é possível que ele indique mais de um sinal ao mesmo tempo. 

Caso um veículo passe 10 vezes por esse semáforo, de forma 
aleatória, a probabilidade de o veículo se deparar, exatamente, 
com 4 sinais vermelhos, 5 sinais verdes e 1 sinal amarelo é igual 
a 
 

A 0,02. 
B 0,42. 
C 0,1008. 
D 0,00008. 
E 0,15685. 
 

   

 Questão 20  
 

A probabilidade de um jogador acertar determinado alvo em cada 
rodada de um jogo é igual a 0,6. Na tabela abaixo, por exemplo, 
em determinada partida, esse jogador acertou o alvo pela 
primeira vez na quarta rodada. 

rodada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

Caso esse mesmo jogador inicie outra partida, considerando-se 
que haja independência mútua entre duas rodadas, a 
probabilidade de ele acertar o alvo, pela primeira vez, na terceira 
rodada é igual a 
 

A 0,096. 
B 0,16. 
C 0,33. 
D 0,60. 
E 0,76. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 21 

 
   

Administração profissional conduzida por servidores em 
carreiras de Estado e com foco em controle de resultados é 
característica do modelo de administração 
 

A gerencial. 
B patrimonialista. 
C burocrático. 
D racional-legal. 
E por resultados. 
 

   

 Questão 22 

 
   

É uma característica do modelo de administração patrimonialista, 
 

A cargos públicos herdados. 
B controle por resultados. 
C Estado mínimo. 
D patrimônio público dissociado do patrimônio privado. 
E competição entre órgãos públicos. 
 

   

 Questão 23 

 
   

A reforma administrativa de 1936 caracterizou-se pela  
 

A orientação para atendimento ao cidadão-cliente. 
B implementação do modelo gerencial. 
C adoção de parâmetros de qualidade para o serviço público. 
D promoção do empreendedorismo governamental. 
E adoção de parâmetros weberianos. 
 

   

 Questão 24 

 
   

A Nova Administração Pública caracteriza-se tipicamente por 
promover 
 

A indissociabilidade de bens públicos e privados. 
B controle de procedimentos. 
C controle de resultados. 
D centralização administrativa. 
E autorreferenciamento em processos. 
 

   

 Questão 25 

 
   

Os mecanismos que permitem que a sociedade e os cidadãos 
usuários de serviços públicos tenham seus interesses 
resguardados perante conflitos de agência correspondem a 
 

A transparência pública. 
B governabilidade institucional. 
C responsabilidade social. 
D accountability. 
E governança pública. 
 

   

 Questão 26 

 
   

A estrutura organizacional e os critérios de departamentalização 
são definidos, respectivamente, nos níveis 
 

A intermediário e institucional. 
B intermediário e operacional. 
C institucional e intermediário. 
D operacional e intermediário. 
E institucional e operacional. 
 

   

 Questão 27 

 
   

Uma organização caracterizada por elevado quantitativo de 
normas e procedimentos e com poucos níveis hierárquicos pode 
ser classificada como 
 

A muito formalizada e com organograma achatado. 
B pouco formalizada e com organograma achatado. 
C muito formalizada e com baixa amplitude de controle. 
D muito formalizada e com alta amplitude de controle. 
E pouco formalizada e com organograma verticalizado. 
 

   

Questão 28 

 
 

Uma organização com elevada concentração de tomada de 
decisão nos níveis organizacionais superiores é conhecida como 
 

A verticalizada. 
B horizontalizada. 
C achatada. 
D centralizada. 
E descentralizada. 
 

   

Questão 29 

 
 

Entre as ferramentas de destaque para a gestão da qualidade em 
organizações, destacam-se a gestão da qualidade total e a 
reengenharia, que promovem, respectivamente, 
 

A melhoria e redesenho organizacional. 
B redesenho organizacional e benchmarking com outras 

organizações. 
C benchmarking com outras organizações e melhoria 

organizacional. 
D melhoria organizacional e reescalonamento de processos. 
E reescalonamento de processos e administração por objetivos. 
 

   

Questão 30 

 
 

Em uma organização pública prestadora de serviços públicos de 
saúde, como um hospital público, os processos de gestão de folha 
de pagamentos e de atendimento de pacientes são considerados, 
respectivamente, 
 

A central e lateral. 
B de apoio e central. 
C de apoio e vertical. 
D central e vertical. 
E horizontal e lateral. 
 

   

Questão 31 

 
 

São exemplos de ações associadas ao controle social da 
Administração Pública, 
 

A ação popular e reclamação em órgão de defesa do 
consumidor. 

B plebiscito e boicote à organização. 
C referendo e boicote à organização. 
D referendo e ação popular. 
E reclamação em órgão de defesa do consumidor e plebiscito. 
 

   

Questão 32 

 
 

Ao gerenciar pessoas, o gestor público exerce ações de liderança. 
As ações associadas à seleção de talentos e à mobilização de 
pessoas se enquadram tipicamente 
 

A no nível intermediário, sendo executadas por líderes táticos, 
como gerentes. 

B no nível operacional, sendo executadas por líderes 
operacionais, como supervisores. 

C no nível operacional, sendo executadas por líderes táticos, 
como diretores. 

D no nível estratégico, sendo executadas por líderes 
institucionais, como dirigentes. 

E no nível estratégico, sendo executadas por líderes táticos, 
como gerentes. 

 

   

Questão 33 

 
 

Uma equipe de pessoas formada por membros de diferentes áreas 
de uma mesma organização é caracterizada como uma equipe 
 

A por projetos. 
B funcional cruzada. 
C autodirigida. 
D multidisciplinar. 
E força-tarefa. 
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 Questão 34 

 
   

Comunicações que percorram a organização verticalmente, entre 
chefes e subordinados em seus respectivos níveis hierárquicos, 
são denominadas 
 

A transversais. 
B descendentes. 
C ascendentes. 
D lateralizadas. 
E horizontalizadas. 
 

   

 Questão 35 

 
   

No que diz respeito à Lei n.º 8.666/1993, a duração, ordinária e 
excepcional, dos contratos administrativos de prestação de 
serviços contínuos limita-se, respectivamente, a 
 

A 60 meses e 12 meses. 
B 36 meses e 12 meses. 
C 60 meses e 6 meses. 
D 48 meses e 12 meses. 
E 48 meses e 6 meses. 
 

   

 Questão 36 

 
   

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o instrumento de contrato é 
facultativo nos casos de  
 

A inexigibilidade, em contratações cujo valor exceda ao 
montante estabelecido para a modalidade Concorrência. 

B inexigibilidade, em contratações cujo valor exceda ao 
montante estabelecido para a modalidade Tomada de Preços. 

C compras com entrega imediata e integral do objeto que não 
demandem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, 
quando substituído por outros instrumentos hábeis. 

D dispensa, em contratações cujo valor exceda ao montante 
estabelecido para a modalidade Concorrência. 

E dispensa, em contratações cujo valor exceda ao montante 
estabelecido para a modalidade Tomada de Preços. 

 

   

 Questão 37 

 
   

Em relação aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 
8.666/1993, a variação do valor contratual em decorrência da 
aplicação de reajuste de preços previsto no próprio contrato 
 

A não caracteriza alteração do contrato, mas demanda registro 
mediante a formalização de termo aditivo específico, 
assinado pela Administração e pelo contratado. 

B não caracteriza alteração do contrato, podendo ser 
formalizado por simples apostilamento por parte da 
Administração. 

C caracteriza alteração do contrato, limitando-se a 25% sobre o 
valor inicial atualizado, nos casos de compras, obras ou 
serviços. 

D caracteriza alteração do contrato, limitando-se a 25% sobre o 
valor inicial atualizado, nos casos de reforma de edifício ou 
equipamento. 

E caracteriza alteração do contrato, limitando-se a 50% sobre o 
valor inicial atualizado, nos casos de compras, obras ou 
serviços. 

 

   

 Questão 38 

 
   

Considerando-se o entendimento doutrinário acerca do regime 
jurídico administrativo adotado no Brasil, o Direito 
Administrativo pressupõe, na bipolaridade antagônica, 
 

A liberdade do administrado e autoridade do administrado. 
B liberdade da Administração e autoridade do Estado. 
C liberdade do Estado e autoridade da Administração. 
D liberdade do administrado e autoridade da Administração. 
E liberdade da Administração e autoridade do administrado.  

 

   

Questão 39 

 
 

O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador 
público decorre do exercício do poder 
 

A regulamentar. 
B de polícia. 
C discricionário. 
D disciplinar. 
E normativo. 
 

   

 Questão 40  
 

No processo administrativo, o recurso administrativo  
 

A deve, quando recebido pelo órgão competente, ser decidido 
em até dez dias, salvo lei diversa. 

B demanda depósito recursal prévio para ser conhecido. 
C impede a Administração de rever o ato ilegal quando esse 

recurso não é conhecido. 
D submete-se a no máximo duas instâncias administrativas, 

salvo lei diversa. 
E destina-se a combater razões de legalidade e de mérito das 

decisões administrativas. 
 

   

 Questão 41  
 

Com referência ao processo administrativo, o requisito mínimo 
de idade que confere à parte interessada prioridade de tramitação 
é de 
 

A 65 anos para os homens e 65 anos para as mulheres. 
B 55 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. 
C 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. 
D 60 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. 
E 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. 
 

   

 Questão 42  
 

Segundo a Lei n.º 8.112/1990, o servidor público poderá 
ausentar-se do serviço por oito dias consecutivos, sem qualquer 
prejuízo, no caso de 
 

A falecimento do cônjuge. 
B doação de sangue. 
C alistamento eleitoral. 
D indisposição com colega de trabalho. 
E recadastramento eleitoral. 
 

   

 Questão 43  
 

O servidor público efetivo, ao assumir mandato eletivo, será 
afastado do cargo, salvo quando houver compatibilidade de 
horário e referir-se a mandato de 
 

A prefeito. 
B vereador. 
C presidente. 
D governador. 
E deputado. 
 

   

 Questão 44  
 

Considerando-se que o primeiro dia útil do mês de agosto de 
2020 recai sobre o dia 3 e, ainda, que são úteis todos os dias das 
semanas desse mesmo mês, de segunda a sexta-feira, a abertura 
de um pregão presencial cuja publicação seja divulgada 
oficialmente no dia 3 de agosto de 2020 deve ser agendada no 
mínimo para o dia  
 

A 14 de agosto de 2020. 
B 10 de agosto de 2020. 
C 11 de agosto de 2020. 
D 12 de agosto de 2020. 
E 13 de agosto de 2020. 
 



 

  CEBRASPE – AL/CE – Edital: 2020
 

 

     

   

 Questão 45 

 
   

A função social da empresa pública e da sociedade de economia 
mista da União compreende  
 

A estabelecimento de práticas de governança corporativa. 
B execução de atividades típicas da Administração Pública que 

requeiram gestão descentralizada. 
C cumprimento de requisitos de transparência pública. 
D gerência do patrimônio dos entes federativos, sem fins 

lucrativos. 
E razões de interesse coletivo ou segurança nacional. 
 

   

 Questão 46 

 
   

As fundações públicas originariamente foram concebidas como 
entes 
 

A da administração indireta, pessoa jurídica de direito privado, 
para promover desconcentração administrativa. 

B da administração direta, pessoa jurídica de direito público, 
para promover descentralização administrativa. 

C da administração direta, pessoa jurídica de direito público, 
para promover desconcentração administrativa. 

D da administração indireta, pessoa jurídica de direito público, 
para promover descentralização administrativa. 

E da administração indireta, pessoa jurídica de direito privado, 
para promover descentralização administrativa. 

 

   

 Questão 47 

 
   

Segundo a Lei Federal n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), a Administração Pública deve, em relação às 
informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do 
Estado, 
 

A submetê-las temporariamente à restrição de acesso público. 
B protegê-las, garantindo sua divulgação, publicidade, 

disponibilidade e autenticidade. 
C submetê-las à restrição permanente de acesso público. 
D divulgá-las amplamente pelos meios tecnológicos 

disponíveis. 
E publicá-las em jornal de grande circulação e no respectivo 

diário oficial. 
 

   

 Questão 48 

 
   

A República Federativa do Brasil organiza-se política e 
administrativamente em 
 

A quatro tipos de entes federativos distintos: os estados, os 
municípios, o Distrito Federal e os territórios, todos 
autônomos entre si. 

B estados, munícipios, Distrito Federal e  União, que se aliam  
em união indissolúvel para a formação de um Estado Federal 
ou Federação. 

C União, estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados 
de autonomia e aos quais a Constituição Federal atribui os 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si, para o exercício das suas competências. 

D União, estados, municípios e Distrito Federal, autônomos e 
soberanos entre si. 

E estados, Distrito Federal e municípios politicamente 
autônomos, mas sem autonomia financeira, em razão da 
dependência de repasses de recursos financeiros da esfera 
federal para os estados e, respectivamente, para os municípios 
e o Distrito Federal. 

 

   

Questão 49 

 
 

A CF exige que determinados cargos eletivos sejam ocupados 
por brasileiro nato. Nesse contexto, um brasileiro naturalizado ou 
português equiparado poderá 
 

A candidatar-se a presidente ou vice-presidente da República, 
desde que um desses cargos seja ocupado por brasileiro nato. 

B candidatar-se a vice-presidente da República, desde que o 
candidato a presidente seja brasileiro nato. 

C candidatar-se a vice-governador, desde que o candidato a 
governador seja brasileiro nato. 

D concorrer a cargo de deputado federal ou senador, desde que 
não ocupe cargo de presidência nas comissões permanentes 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

E concorrer a cargo de deputado federal ou senador, desde que 
não ocupe cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal. 

 

   

Questão 50 

 
 

Com base nos princípios constitucionais fundamentais e a 
doutrina da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. 

I O princípio federativo refere-se à forma de Estado adotada 
pelo Brasil. 

II O princípio republicano diz respeito à forma de governo 
escolhida pelo Estado brasileiro. 

III O princípio da eficiência mede os custos oriundos da 
satisfação das necessidades públicas em relação ao grau de 
utilidade alcançado. 

IV O principio da impessoalidade estabelece que os atos e 
provimentos administrativos são imputáveis à administração 
pública. 

Estão certos apenas os itens. 
 

A I e II. 
B I e III. 
C I e IV. 
D II e III. 
E II e IV. 
 

   

Questão 51 

 
 

Com base na CF, julgue os itens a seguir. 

I Ao ser instaurado um processo por crime de responsabilidade 
do presidente da República, este terá um rito bifásico, no qual 
a Câmara dos Deputados realiza o juízo de admissibilidade, 
com aprovação de abertura de processo por dois terços de 
seus membros. 

II Autorizada a abertura do processo por crime de 
responsabilidade do presidente da República pela Câmara dos 
Deputados, de modo imediato, ocorrerá o afastamento do 
referido presidente pelo prazo de 180 dias. 

III Compete privativamente ao Senado Federal em sessões 
presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar o presidente da República. 

Assinale a opção correta. 
 

A Somente os itens I e II estão certos.  
B Somente os itens I e III estão certos. 
C Somente os itens II e III estão certos. 
D Somente o item I está certo. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

Questão 52 

 
 

De acordo com a doutrina, assinale a opção que indica a primeira 
Constituição brasileira a prever a existência dos direitos sociais. 
 

A Constituição de 1988 
B Constituição de 1891 
C Constituição de 1946 
D Constituição de 1937 
E Constituição de 1934 
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 Questão 53 

 
   

A respeito dos servidores públicos, julgue os itens subsequentes. 

I Servidores estatutários ocupam cargos públicos. 
II Servidores públicos são regidos por estatuto criado por meio 

de lei pelo órgão em que atuam. 

III Cargo público é criado por lei, a qual estabelece denominação 
específica, atribuições e valor da remuneração ou do subsídio. 

Assinale a opção correta. 
 

A Somente os itens I e II estão certos. 
B Somente os itens I e III estão certos. 
C Somente os itens II e III estão certos. 

D Somente o item I está certo. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 54 

 
   

No que concerne à distribuição de competências de entes 
federativos prevista na CF, o chamado critério do predominante 

interesse dispõe que, 
 

A se o assunto for de predominante interesse local, a 

competência é do município, como, por exemplo, criar leis 
que tragam normas gerais sobre determinada matéria. Essas 

diretrizes devem ser observadas por todos os estados da 
Federação no momento em que forem legislar sobre aquele 

assunto, fixando normas suplementares. 
B se o assunto for de predominante interesse nacional, a 

competência é da União, que legisla sobre os assuntos de 

interesse local, como recolhimento de certos impostos, 
serviços públicos, destinação de áreas públicas, denominação 

de logradouros, além de suplementar a legislação municipal e 
estadual naquilo que for possível. 

C se o assunto for de predominante interesse do Distrito 

Federal, que recebeu as competências legislativas deferidas 
aos estados e municípios, não há competência legislativa 

concorrente com a União. 
D se o assunto for de predominante interesse regional ou 

estadual, a competência é do estado federado, que exerce a 

competência residual ou remanescente; ou seja, competem 
aos estados as matérias que não forem constitucionalmente 

reservadas à União e aos municípios. 
E se o assunto for de predominante interesse de todos os entes 

da federação, na chamada competência concorrente, todos 

atuam em igualdade de condições, inexistindo primazia da 
União em relação aos demais entes políticos. 

 

   

 Questão 55 

 
   

No que diz respeito a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentaria, assinale a opção que indica a parte legítima para, 
na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante 

o Tribunal de Contas da União. 
 

A qualquer cidadão ou partido político 
B qualquer pessoa física ou jurídica 

C qualquer cidadão ou pessoa física 
D qualquer cidadão ou pessoa de direito privado 

E qualquer pessoa ou partido político 

 

   

Questão 56 

 
 

Assinale a opção que apresenta o ato que somente o Supremo 
Tribunal Federal pode realizar depois de reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, cujo entendimento nele veiculado 
tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 
 

A súmula vinculante 
B medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 
C tutela antecipada em ação de descumprimento de preceito 

fundamental 
D decisão transitada em julgado em processo de competência 

originária do STF 
E tutela antecipada em ação declaratória de constitucionalidade 
 

   

 Questão 57  
 

Conforme posicionamento doutrinário, consoante aos tipos de 
constituição, assinale a opção correta. 
 

A A constituição consuetudinária aborda todos os assuntos que 
os representantes do povo consideram essenciais. 

B A constituição promulgada resulta do trabalho de uma 
assembleia nacional constituinte eleita pelo povo, para, em 
nome dele, atuar. 

C A constituição costumeira formaliza-se em um documento 
solene, instrumental e sistematizado. 

D A constituição escrita reúne a história e as tradições de um 
povo. 

E A constituição outorgada também é conhecida como votada. 
 

   

 Questão 58  
 

Considerando as disposições da CF, assinale a opção que trata de 
norma constitucional de eficácia contida. 
 

A A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil. 

B Lei complementar, de iniciativa do STF, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os princípios fixados na 
CF. 

C Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude de lei. 

D A prática de racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

E O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não governamentais, mediante 
políticas específicas e segundo os preceitos fixados na CF. 

 

   

 Questão 59  
 

Assinale a opção correspondente ao princípio orçamentário 
segundo o qual a lei orçamentária deverá conter apenas matéria 
orçamentária ou financeira. 
 

A princípio da relevância 
B princípio da legalidade 
C princípio da totalidade 
D princípio da exclusividade 
E princípio da unidade 
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 Questão 60 

 
   

No que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
julgue os itens que se seguem. 

I A LDO disporá acerca de alterações na legislação trabalhista 
e estabelecerá a política de execução das agências financeiras 
oficiais de fomento.  

II A LDO estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os 
objetivos e as metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as 
despesas relativas aos programas de duração continuada.  

III A LDO orientará a elaboração da lei orçamentária anual e 
delimitará as possibilidades de despesas a serem executadas 
no ano seguinte.  

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas o item III está certo. 
D Apenas os itens I e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 61 

 
   

Acerca das etapas do processo orçamentário, julgue os itens 
subsequentes. 

I As etapas que compõem o processo orçamentário do Ceará 
incluem a elaboração da proposta orçamentária pela 
assembleia legislativa e a sua aprovação pelo governador do 
estado.  

II O processo orçamentário tem início na preparação da 
proposta orçamentária e término no encerramento do 
exercício financeiro.  

III O processo orçamentário se divide em duas etapas: a 
elaboração/planejamento da proposta orçamentária e a 
execução orçamentária/financeira.  

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 
B Apenas os itens I e II estão certos. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 62 

 
   

Assinale a opção correspondente à denominação da técnica 
orçamentária que analisa os custos individuais de cada setor de 
uma empresa sem influência de orçamentos anteriores. 
 

A orçamento base zero 
B orçamento clássico 
C orçamento tradicional 
D orçamento participativo 
E orçamento programa 
 

   

 Questão 63 

 
   

Assinale a opção correta a respeito de receita pública. 
 

A Operações de crédito são receitas correntes originárias da 
contratação de empréstimos em entidades públicas ou 
privadas, internas ou externas.  

B O reconhecimento de receita orçamentária é feito no 
momento da ocorrência do fato gerador.  

C A classificação de receita por origem permite fazer o 
detalhamento de categorias econômicas.  

D Recursos financeiros de caráter temporário, como fianças e 
cauções em dinheiro, integram receitas da LOA.   

E Segundo a classificação oficial, receitas públicas podem ser 
originárias ou suplementares.  

 

   

Questão 64 

 
 

Assinale a opção correspondente à receita econômica 
classificada, por sua origem, como receita corrente. 
 

A operações de crédito 
B amortização de empréstimos 
C dívida ativa 
D alienação de bens  
E fianças 

Situação hipotética 17A4 

  Uma entidade pública realizou licitação regular para a 
compra de vacinas. A entrega dos medicamentos foi efetivada e 
devidamente atestada pelo órgão público em 31 de dezembro de 
2020. Contudo, em virtude do tempo de tramitação 
administrativa interna na entidade, o pagamento só foi realizado 
trinta dias após a entrega dos medicamentos. 
 

   

 Questão 65  
 

A partir da situação hipotética 17A4, acerca da referida despesa, 
assinale a opção que apresenta todas as etapas cumpridas em 
2020. 
 

A lançamento e liquidação da despesa 
B fixação da despesa e empenho 
C fixação da despesa e liquidação 
D pagamento e lançamento da despesa 
E empenho e liquidação da despesa 
 

   

 Questão 66  
 

Com base na situação hipotética 17A4, no que concerne à 
referida despesa, assinale a opção correspondente ao estágio da 
cumprido em 2021. 
 

A empenho  
B liquidação 
C pagamento 
D fixação 
E lançamento 
 

   

 Questão 67  
 

A respeito de despesas de exercícios anteriores e restos a pagar, 
julgue os itens a seguir. 

I Existem dois tipos de restos a pagar: os processados e os não 
processados, os quais se distinguem pelo exercício em que as 
despesas foram empenhadas.  

II Despesas de exercícios anteriores, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-las, mas que não tenha sido processado na época 
prevista, constituem-se no reconhecimento de compromisso, 
após o encerramento do exercício, decorrente de gasto 
público. 

III Despesas de exercícios anteriores são aquelas cujos fatos 
geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que 
devia ocorrer o pagamento.  

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
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 Questão 68 

 
   

No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens a seguir. 

I Receita corrente líquida é o montante bruto de receitas tributárias, de contribuições, de serviços e patrimoniais. 
II Receitas de empresas estatais dependentes integram o rol de receitas do orçamento fiscal.  
III A concessão de garantias dadas pela União em operações de crédito realizadas por entes subnacionais da Federação integra os 

riscos a serem prevenidos pela gestão fiscal responsável. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão errados. 
 

   

 Questão 69 

 
   

Com base nos dispositivos da LRF, julgue os itens que se seguem. 

I A transparência exige que todos os atos de entidades públicas sejam praticados com publicidade e ampla prestação de contas em 
diversos meios.  

II O equilíbrio das contas públicas, preconizado na LRF, implica a obtenção de superávit primário nas contas governamentais, sendo 
vedada a contratação de operações de crédito para esse superávit, devido aos riscos envolvidos.  

III De acordo com a LRF, a inclusão dos anexos de metas fiscais e de riscos fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias é facultativa. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 70 

 
   

Considere que determinado estado tenha decidido conceder benefício de natureza tributária à empresa automobilística X, com o 
objetivo de garantir atratividade econômica para que a indústria se instalasse nesse estado. Com base nesse caso hipotético, assinale a 
opção correta. 
 

A O benefício poderá ser concedido, sem a necessidade de inclusão, no projeto de lei orçamentária estadual, do impacto 
regionalizado, oriundo de tal benefício, sobre receitas e despesas; no entanto, deverá ser incluída a previsão global desse impacto. 

B Não será possível conceder esse benefício tributário, uma vez que é vedado pela LRF. 
C O benefício não poderá ser concedido. 
D O benefício poderá ser concedido, desde que esteja descrito com previsão genérica do impacto dessa renúncia tributária no PPA. 
E O benefício poderá ser concedido, desde que sua quantificação e as correspondentes medidas de compensação estejam previstas na 

LOA, LDO e, se for o caso, no PPA, especificando o impacto regionalizado, oriundo de tal benefício, sobre receitas e despesas. 

Espaço livre 


