PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

CONTROLADOR INTERNO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

31. Para gerenciar qualquer tipo de empresa, o que se espera
é um administrador competente e, no decorrer dos tempos, a
função do administrador foi se adaptando a cada momento da
história. Dentro da chamada Teoria Clássica da Administração
Henri Fayol é considerado um dos nomes mais importante de
toda a Teoria da Administração. Fayol apresentou as cinco
funções do administrador, também conhecidas como POC3.
Marque a alternativa que corretamente descreve as 5 (cinco)
funções do Administrador:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)
0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:
a)
b)
c)
d)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

Planejar; Orçamentalizar; Coletivizar; Coordenar e
Concordar;
Planejar; Organizar; Comandar; Coordenar e Controlar;
Planificar; Orientar; Chefiar; Coordenar e Concursar;
Planificar; Orientar; Comandar; Chefiar e Centralizar;
Planejar; Orçamentalizar; Chefiar; Cooperar e Controlar;

32. Marque a alternativa que define corretamente o papel da
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

c)

d)
e)

Ao situar-se em uma posição intermediária entre os
dispositivos do PPA e a previsão de receitas e despesas
da LOA, cumpre o papel de balanceamento entre a
estratégia traçada pelo governo e as reais possibilidades
que vão se apresentando ao longo de sua gestão.
Antecipa a definição de prioridades e escolhas. As
diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de
instruções para a concretização de um plano de ação
governamental.
É um instrumento de planejamento, onde, entre outras
providências, destacam-se aquelas voltadas para a
elaboração do orçamento.
Deve ser aprovada pelo Legislativo, portanto, por lei.
Todas as alternativas acima estão CORRETAS.

33. No que concerne à definição do termo CONTROLADORIA,
assinale a alternativa incorreta:
a)

b)

A Controladoria tem a finalidade de garantir informações
adequadas ao processo decisório dos gestores, levandose em conta apenas os aspectos negativos da empresa
pública;
A Controladoria pode ser conceituada como o conjunto de
princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências
de Administração, Economia, Psicologia, Estatística e
principalmente da Contabilidade, que se ocupam da
gestão Econômica das empresas, com o fim de orientá-las
para a eficiência;
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c)

d)

e)

A Controladoria é um conjunto de conhecimentos que se
constituem em bases teóricas e conceituais de ordem
operacional, econômica, financeira e patrimonial, relativas
ao controle do processo de gestão organizacional.
A Controladoria (ou contabilidade gerencial) confecciona
relatórios conforme as necessidades dos administradores,
muitas vezes utilizando como fonte de informações dados
contidos nos relatórios advindos da contabilidade
financeira (ou contabilidade tradicional), em que os dados
são transformados em uma linguagem mais concisa e
clara para o administrador;
A Controladoria produz informações para as diversas
tomadas decisões dos gestores, abrangendo, além das
áreas mais tradicionais como Administração, Economia e
Contabilidade, outras tão bem importantes como Recursos
Humanos, Ambientais, Tecnológicos, Regulatórios,
Marketing etc.

c)

d)

e)

34. Assinale a alternativa correta.
Sobre o papel do Controller nas empresas públicas, podemos
dizer que:
a)

b)

c)

d)
e)

O Controller é definido como o gestor encarregado do
departamento de Controladoria, tendo este o papel de
zelar pela continuidade da empresa, cumprindo-o através
do gerenciamento de um eficiente sistema de informação
gerencial;
O Controller deve buscar a interação entre as diferentes
atividades da empresa, a fim de que juntas, estas
alcancem os resultados esperados.
O Controller contribuirá para o processo de gestão
empresarial exercendo suporte informacional ao
planejamento, execução e controle, por meio de um
sistema de informações eficaz e sinérgico entre os
gestores, zelando pela maximização do resultado da
empresa.
As alternativas (A), (B) e (C) estão corretas.
Apenas a alternativa (B) está correta;

36. A despesa orçamentária pública empenhada que não for
paga será considerada como Restos a Pagar, para fins de
encerramento do correspondente exercício financeiro.
Marque a alternativa que define incorretamente a rubrica
Restos a Pagar.
a)

b)

c)

d)
35. Os Princípios Orçamentários (Unidade ou Totalidade;
Universalidade; Anualidade ou Periodicidade;
Exclusividade; Orçamento Bruto; Legalidade; Publicidade;
Transparência; Não-vinculação (não-afetação) da Receita
de Impostos), visam estabelecer regras norteadoras básicas,
a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para
os processos de elaboração, execução e controle do
orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos – União,
estados, Distrito Federal e municípios – são estabelecidos e
disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e
pela doutrina.

e)

a)

b)

Aplica-se também ao orçamento público, pelas
disposições contidas nos arts. 48, 48-A e 49 da LRF, que
determinam ao governo, por exemplo: divulgar o
orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar
relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal;
disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a
arrecadação da receita e a execução da despesa.
Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da
Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º
do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA
de cada ente federado deverá conter todas as receitas e
despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

No fim do exercício, as despesas orçamentárias
empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a
pagar e constituirão a dívida flutuante.
Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas
e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em
que o serviço, obra ou material contratado tenha sido
prestado ou entregue e aceito pelo contratante.
A inscrição de restos a pagar deve observar as
disponibilidades financeiras e condições de modo a
prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na
LRF.
Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, INEXISTE na
despesa pública a rubrica de RESTOS A PAGAR.
Serão inscritas as despesas não liquidadas quando o
serviço ou material contratado tenha sido prestado ou
entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada
exercício financeiro, em fase de verificação do direito
adquirido pelo credor ou quando o prazo para
cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver
vigente.

37. Marque a alternativa que define corretamente alguns
conceitos de orçamento e despesa orçamentária pública.

Marque a alternativa correta que define o princípio da
ANUALIDADE ou PERIODICIDADE.
a)

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº
4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário:
período de tempo ao qual a previsão das receitas e a
fixação das despesas registradas na LOA irão se referir.
Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício
financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº
4.320/1964, determina existência de orçamento único para
cada um dos entes federados – União, estados, Distrito
Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem
múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa
política;
Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal,
estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se
dessa proibição a autorização para abertura de crédito
suplementar e a contratação de operações de crédito, nos
termos da lei.

b)

c)

d)

e)

O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer
entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de
ingressos e aplicação de recursos em determinado
período.
Para o setor público, o orçamento é de vital importância,
pois é a lei orçamentária que fixa a despesa pública
autorizada para um exercício financeiro.
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados
pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção
dos serviços públicos prestados à sociedade.
Despesa orçamentária é toda transação que depende de
autorização legislativa, na forma de consignação de
dotação orçamentária, para ser efetivada.
Todas as alternativas acima estão CORRETAS.

38. Marque a alternativa que demonstra incorretamente a
definição de Plano Plurianual – PPA.
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a)
a)
b)

c)

d)

e)

O PPA é o instrumento gerencial de planejamento das
ações governamentais de caráter estratégico e político;
O PPA deve evidenciar o programa de trabalho do
governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas ações
para longo prazo e os respectivos objetivos a serem
alcançados, quantificados fisicamente;
O PPA abrange as diretrizes, os objetivos e as metas para
as despesas de capital, outras dela decorrentes e os
programas de duração continuada;
O PPA deve ser elaborado de forma genérica, visando
atender apenas aos dispositivos constitucionais e não
deve servir de referência básica para a elaboração dos
demais instrumentos que integram o sistema orçamentário
na área pública.
A competência da elaboração do PPA, conforme dispõe o
art. 165, caput, da Constituição Federal, a iniciativa das
leis de planos e orçamentos é do Poder Executivo.
Também o art. 84, inc. XXIII estabelece como competência
privativa do chefe do Poder Executivo enviar ao
Congresso Nacional (nos Legislativos Municipais,
unicamerais, por simetria) os planos e os orçamentos.

b)
c)

d)
e)

42. Nos termos da Constituição Federal, Artigo 30º, há uma
série de competências voltadas aos municípios brasileiros.
Dentre as listadas abaixo, marque a alternativa que não
representa uma competência dos municípios:
a)

b)
c)

39. O Plano Plurianual – PPA reflete as diretrizes do governo
para um período de 4 (quatro) anos.
Sobre este assunto, marque a alternativa correta.
d)
a)

b)

c)

d)

e)

Para o Município de São Gabriel da Cachoeira, o PPA
2014/2017 foi disposto na Lei no. 17 de 30 de outubro de
2013;
O PPA é o instrumento constitucional de planejamento
governamental que reflete as diretrizes do governo para
um período de quatro anos. Todos os investimentos
realizados pelo Governo devem estar previstos no PPA;
O § 4º do Art. 165, a Constituição Federal de 1988,
também define que “os planos e programas nacionais,
regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional;
O PPA, nos termos do § 1º do Art. 165, registra: “A Lei que
institui o Plano Plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada”;
Todas as alternativas acima estão corretas.

40. É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define
as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser
atingidas naquele ano.
Marque a alternativa correta sobre Lei Orçamentária Anual –
LOA
a)

b)

c)

d)
e)

A LOA disciplina apenas algumas ações do Governo. Há
despesa pública que pode ser executada fora do
Orçamento;
É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define
as prioridades contidas e as metas que deverão ser
atingidas para 5 (cinco) anos;
As ações dos governos estaduais e municipais devem
estar registradas nas LOAs - leis orçamentárias dos
Estados e Municípios;
No Congresso do Partido, a proposta enviada pelo
executivo é votada;
No caso Federal, depois de aprovado, o projeto da LOA é
sancionado pelo povo que o transforma em Lei ordinária.

41. Marque a alternativa incorreta sobre Orçamento Público

É o documento onde o governo reúne apenas as despesas
programa as prioridades;
É onde aloca os recursos somente destinados a
pagamento de servidores públicos;
É um instrumento de planejamento governamental em que
constam as despesas da administração pública para 6
(seis) anos, em equilíbrio com a arrecadação das receitas
previstas;
É no orçamento onde estão previstos todos os recursos
que serão arrecadados nos próximos 6 (seis) anos;
Todas as alternativas acima estão incorretas.

e)

Promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Manter relações com Estados estrangeiros e participar de
organizações internacionais;
Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei;
Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual.
Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial.

43. No que diz respeito aos servidores públicos, de acordo com
o texto constitucional, é correto afirmar que:
a)
b)

c)
d)
e)

O servidor efetivo adquire a estabilidade após 05 anos de
exercício do cargo;
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
É desnecessária a avaliação especial de desempenho
para a aquisição da estabilidade.
Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, ocorrerá;
O servidor público estável perderá o cargo apenas em
virtude de processo administrativo em que não lhe fora
assegurada ampla defesa.

44. Analise as proposições a seguir, e marque a alternativa
correta.
I - A seguridade social é definida como um conjunto de ações
da iniciativa privada destinada a assegurar o direito à
previdência financeira pública.
II - A saúde pública é um dever do Estado perante seus
cidadãos;
III - A saúde é obrigação de todos e não do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Apenas III está correta.
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e)

Apenas II está correta.

45. Acerca dos princípios gerais da administração pública,
julgue os itens abaixo com verdadeiro (v) ou falso (f) e depois
marque a alternativa correta.
De acordo com o princípio da legalidade, a
administração pública só pode fazer o que a lei
permite. Para o particular, este mesmo princípio
possui outro sentido, que é o da prevalência da
autonomia de vontade, ou seja, para o particular é
permitido qualquer coisa, desde que não proibida em
lei.
O princípio da publicidade exige ampla divulgação
dos atos praticados pela administração pública, mas
tal princípio pode ser restringido, quando o próprio
interesse público assim determine, como em casos
que envolvam segurança pública ou que possam
ofender a intimidade de determinada pessoa.
O princípio da eficiência foi inserido dentro dos
princípios constitucionais após a Emenda
Constitucional nº 19/98, que introduziu a Reforma
Administrativa. Pode se referir ao modo de atuação
do agente público, de quem se espera o melhor
desempenho possível, ou em relação ao modo de
organização, estruturação e disciplina da
Administração Pública, para também alcançar os
melhores resultados na prestação do serviço público.
a)
b)
c)
d)
e)

Com base na aludida lei, analise as alternativas a seguir e
marque a alternativa incorreta:
a)

b)

c)

d)

e)

V; V; F
F; V; F
F; F; V
F; V; V
V; V; V

46. Com base na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa), marque a alternativa incorreta.
a)

b)

c)

d)

e)

Comete ato de improbidade administrativa quem não
ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
Comete ato de improbidade administrativa quem facilitar
ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao
patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens,
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela
administração pública a entidades privadas mediante
celebração de parcerias, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
Comete ato de improbidade administrativa quem realizar
operação financeira sem observância das normas legais e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou
inidônea;
Comete ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública quem
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
Comete ato de improbidade administrativa quem agir
negligentemente na celebração, fiscalização e análise das
prestações de contas de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas;

É crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Na
mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiouse da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público.
Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da lei
de licitação, cabem recursos, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
no caso de habilitação ou inabilitação do licitante.
É dispensável a licitação para a impressão dos diários
oficiais, de formulários padronizados de uso da
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como
para prestação de serviços de informática a pessoa
jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades
que integrem a Administração Pública, criados para esse
fim específico;
É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;

48. O Art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
determina as modalidades de licitação.
Marque a alternativa que registra CORRETAMENTE todas as
modalidades:
a)
b)
c)
d)
e)

I - tomada de preços; II - convite; III - concurso; IV – leilão;
I - convite; II - concurso; III – leilão;
I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV concurso; V – leilão;
I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV –
leilão;
I - concorrência; II - tomada de preços; III - concurso; IV –
leilão;

49. De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil, Artigo 31, a fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei.
Marque a alternativa correta.

47. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um
ente público, no exercício da função administrativa, abre a
todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no
instrumento convocatório, a possibilidade de formularem
propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais
conveniente para celebração do contrato administrativo. Tal ato
é regido pela Lei n.º 8.666/95.

a)

b)

O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver;
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as
contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará
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c)

d)
e)

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal;
As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para
exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei;
É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de
Contas Municipais;
Todas as alternativas acima estão corretas.

50. Concessão de serviço público é uma espécie de contrato
administrativo pelo qual a Administração pública delega a
terceiro a execução de serviço público, para que o execute em
seu próprio nome. Tal contrato é regido pela Lei n.º 8.987/95.
Com base na aludida lei, analise as alternativas a seguir e
marque a alternativa correta.
a)

b)

c)

d)

e)

São direitos e obrigações dos usuários, dentre outros:
Receber serviço adequado, bem como receber do poder
concedente e da concessionária informações para a
defesa de interesses individuais ou coletivos;
São direitos e obrigações dos usuários, dentre outros:
Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre
vários prestadores de serviços, quando for o caso,
observadas as normas do poder concedente, bem como
levar ao conhecimento do poder público e da
concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
São direitos e obrigações dos usuários, dentre outros:
Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos
praticados pela concessionária na prestação do serviço;
São direitos e obrigações dos usuários, dentre outros:
Contribuir para a permanência das boas condições dos
bens públicos através dos quais lhes são prestados os
serviços.
Todas as alternativas acima estão corretas.

