CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS
AGENTE LEGISLATIVO
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
20
20
20

Total de questões

60

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.

Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o
espaço, e não apenas “x”.

Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente
do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.

APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO DOS
BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS – AGENTE LEGISLATIVO
Marque aqui as suas respostas:
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b) Frase emotiva
c) Frase exclamativa
d) Nenhuma das alternativas

Língua Portuguesa

Leia o texto com atenção e responda as questões
abaixo de 1 a 6:

3) O texto ‘‘ Conheça uma espécie de libélula
ameaçada’’ é: assinale a alternativa CORRETA.

Conheça uma espécie de libélula ameaçada

a) Texto jornalístico
b) Texto científico
c) Texto narrativo
d) Nenhuma das alternativas

Elas voam depressa e de um jeito que sempre
chama atenção. Para quem gosta de observá-las,
sentar à beira de um laguinho ou de um riacho e
fixar os olhos no espelho d’água é uma dica e
tanto: pode apostar que as libélulas virão!
As libélulas apresentam cores e tamanhos
variados, têm o hábito de fazer voos rasantes
sobre a água. Será que fazem isso para se
refrescar? Que nada! Esse é um costume das
fêmeas, que batem com o final do corpo - o
abdome - na água.
Pois bem, as larvas das libélulas são
exclusivamente aquáticas, então, quando a fêmea
encosta o abdome na água, ela está liberando
seus ovos, que depois de algum tempo vão
eclodir, liberando as larvas.
Alguns grupos de libélulas colocam os ovos em
locais diferenciados, como a Leptagrion acutum,
cujas larvas se desenvolvem na água acumulada
em bromélias da Mata Atlântica. Essa espécie tem
um
abdome
considerado
longo,
de
aproximadamente 4,5 centímetros.
Há muito tempo a Leptagrion acutum não era
encontrada. Imagine você que, por 40 anos, não
houve registro de sua observação por um
pesquisador.
Mas, em 2005, ela foi reencontrada na Reserva
Biológica de Córrego Grande, no Norte do Espírito
Santo, onde os pesquisadores observaram
apenas dois machos e 16 fêmeas. Essa reserva
fica em Conceição da Barra, mesma cidade da
primeira observação.
Disponível em: http://www.otempo.com.br

4) Leia o trecho com atenção e assinale a
alternativa CORRETA. De acordo com o texto qual
é o sinônimo do termo em destaque?
‘’ voos rasantes sobre a água ‘’
a) Voo alto
b) Voo baixo
c) Voo irregular
d) Nenhuma das alternativas
5) Qual é a classificação do termo ‘’ riacho’’?
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Riacho é um adjetivo, diminutivo masculino
singular de rio,
b) Riacho é um substantivo, diminutivo masculino
singular de rio,
c) Riacho é um advérbio, diminutivo masculino
singular de rio,
d) Nenhuma das alternativas
6) O termo ‘’ ovos’’ apresenta uma flexão de:
a) Gênero
b) Numero
c) Grau
d) Nenhuma das alternativas
7) Assinale a alternativa que apresente um caso
CORRETO de regência nominal.

1) O verbo indica um processo localizado no
tempo. Podemos distinguir: presente, pretérito e
futuro. Analise a sentença abaixo e assinale a
alternativa CORRETA:

a) As crianças se encantaram com a decoração de
Natal.
b) Era propenso ao magistério.
c) A empresa ainda não visou o contrato de
prestação de serviço.
d) Nenhuma das alternativas

‘’As libélulas apresentam cores e tamanhos
variados’’

8) Assinale a alternativa que apresente um caso
CORRETO de regência verbal.

a) A sentença está no presente do indicativo
b) A sentença está no pretérito perfeito
c) A sentença está no futuro do pretérito
d) Nenhuma das alternativas

a) É coisa curiosa de ver.
b) Gente ávida por dominar.
c) Eu me lembrei da senha.
d) Nenhuma das alternativas

2) No trecho ‘’ Será que fazem isso para se
refrescar?’’ a frase pode ser classificada como:
assinale a alternativa CORRETA.

9) Mas ou
CORRETA:

a) Frase interrogativa
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Mais?

Assinale

a

alternativa

em: <http://super.abril.com.br/tecnologia/ladroespodem-roubar-sua-impressao-digital-a-partir-defotos/>.

a) Eu iria ao cinema, mais não tenho dinheiro.
b) Ela é a menina mais bonita da escola.
c) Os médicos fizeram todos os possíveis mais o
paciente não sobreviveu.
d) Nenhuma das alternativas
10) Mal ou
CORRETA.

mau?

Assinale

a

11) As situações abaixo colaboram para que os
criminosos tenham acesso a impressões digitais e
consigam copiá-las, EXCETO:

alternativa
a) A alta qualidade das câmeras dos smartphones.
b) A escassa divulgação de fotos em redes
sociais.
c) Fotos com o sinal de “paz e amor” na frente da
câmera.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Ele é um homem mal; só pratica o mau.
b) O mal da sociedade moderna é a violência
urbana.
c) Você é um mal amigo.
d) Nenhuma das alternativas

12) A partir das características do texto, a função
de linguagem predominante no mesmo é a:

Texto para as questões de 11 a 20:

a) Apelativa.
b) Fática.
c) Referencial.
d) Nenhuma das alternativas.

Ladrões podem roubar sua impressão digital a
partir de fotos
A mente criminosa não tem limites. Desta vez, os
ladrões estão usando uma nova tecnologia para
roubar impressões digitais de fotografias. Detalhe:
as imagens em que as pessoas aparecem
fazendo o simpático símbolo de “paz e amor” são
os principais alvos.
O alerta foi feito por uma equipe de pesquisadores
do Instituto Nacional de Informática do Japão que
afirmou que as técnicas de reconhecimento de
digitais estão se tornando cada vez mais comuns
– seja para logar em smartphones e tablets, seja
para verificar identidades. E isso está começando
a ser explorado pelos criminosos.
As câmeras de alta qualidade dos smartphones e
as redes sociais têm aumentado o risco de
vazamento de informações pessoais. Os cientistas
japoneses copiaram impressões digitais com base
em fotos tiradas por uma câmera digital a 3m de
distância do indivíduo.
“Fazer um sinal de paz na frente da câmera, por
exemplo, pode tornar as impressões amplamente
disponíveis”, explicou o pesquisador Isao Echizen
ao jornal Sankei Shimbun que publicou a
pesquisa. Segundo ele, os golpistas nem
precisariam de equipamentos avançados para
recriar os traços dos dedos – principalmente se a
área da digital estiver iluminada.
O mesmo instituto desenvolveu um filme
transparente, à base de óxido de titânio, que pode
ocultar as impressões digitais em fotografias. Essa
seria uma alternativa para confundir os larápios
virtuais. O problema é que os cientistas vão levar,
pelo menos, dois anos para aperfeiçoar a técnica
antes de lançá-la. Até lá, esconda os dedos.

Considere o seguinte trecho do texto para
responder as questões 13 e 14:
“Desta vez, os ladrões estão usando uma nova
tecnologia para roubar impressões digitais de
fotografias.”
13) De acordo com os conteúdos sintáticos
relativos aos tipos de período, assinale a
alternativa CORRETA:
a) O trecho é formado por um período simples.
b) O trecho é formado por um período composto
por subordinação.
c) O trecho é formado por um período composto
por coordenação.
d) Nenhuma das alternativas.
14) No trecho, o termo “para” é um elemento
coesivo que expressa a ideia de:
a) Causa.
b) Concessão.
c) Finalidade.
d) Nenhuma das alternativas.
15) Assinale a alternativa CORRETA sobre a
regência verbal da seguinte oração:
“A mente criminosa não tem limites.”
a) A oração conta com um verbo transitivo direto e
seu respectivo objeto direto.
b) A oração conta com um verbo transitivo indireto
e seu respectivo objeto indireto.
c) A oração conta com um verbo intransitivo
respectivamente sem objeto.

HIRATA, Gisele. Ladrões podem roubar sua
impressão digital a partir de fotos. Revista Super
Interessante. São Paulo: Abril, 2017. Disponível
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c) I – cessão; II – acessórios; III – caranguejo.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
Leia o seguinte trecho do texto para responder as
questões 16 e 17:

20) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao
emprego do verbo “haver”:

“O mesmo instituto desenvolveu um filme
transparente, à base de óxido de titânio, que pode
ocultar as impressões digitais em fotografias.”

a) Este é o questionário a ser respondido, se
houverem dúvidas favor perguntar.
b) Haviam cinco anos que eu não via minha mãe.
c) Eles haviam saído muito antes de nós.
d) Nenhuma das alternativas

16) Analise a veracidade das seguintes
proposições relacionadas às classes de palavras.
(
(
(
(
(
(

) O termo “transparente” é um advérbio.
) Os termos “os” e “as” são artigos.
) O termo “um” é um numeral.
) O termo “titânio” é um adjetivo.
) Os termos “pode” e “ocultar” são verbos.
) O termo “em” é uma conjunção.

Assinale a
CORRETA:

alternativa

com

a

Legislação Municipal
21) De acordo com a Lei complementar de Santa
Rosa-RS 37/2007 na seção V o servidor estável
só poderá perder seu cargo mediante:

sequência

17) No trecho, as vírgulas são utilizadas para:

a) Em virtude de sentença judicial e extrajudicial
transitada em julgado.
b) Mediante indisciplina ou impontualidade nas
tarefas designadas.
c) Mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa.
d) Mediante improcedência de suas avaliações do
não desempenho de suas atividades na forma da
lei complementar assegurando a ampla defesa.

a) Isolar o aposto.
b) Isolar o vocativo.
c) Isolar o adjunto adverbial.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Sobre a Lei do Regime jurídico dos servidores
Públicos do Município de Santa Rosa-RS 37/2007
em seu capítulo lll o que podemos dizer sobre
função gratificada ?

18) No período a seguir, o verbo destacado está
conjugado no tempo ________________:

a) É instituída por lei para atender encargos de
direção, chefia ou assessoramento que não
justifiquem a criação de cargo em comissão, o
valor da função gratificada será percebido
cumulativamente com o vencimento do cargo de
provimento efetivo.
b) A função gratificada é o exercício do cargo de
chefia, direção ou assessoramento onde serão
corpóreas o vencimento e os valores.
c) A função gratificada será tornada com efeitos
de designações de servidores, e seus valores será
cumulativos de acordo com os cargos e
vencimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

a) V, V, V, F, V, V.
b) F, V, V, F, V, V.
c) F, V, F, F, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

“Segundo ele, os golpistas nem precisariam de
equipamentos avançados para recriar os traços
dos dedos – principalmente se a área da digital
estiver iluminada.”
a) Pretérito mais-que-perfeito.
b) Futuro do pretérito.
c) Futuro do presente.
d) Nenhuma das alternativas.
19) De acordo com as proposições abaixo,
assinale a alternativa com os termos que
completam corretamente as lacunas:

23) Assinale a alternativa CORRETA sobre a Lei
Complementar 37/2007 de Santa Rosa-RS:

I – A _________________ de terras ao filho mais
novo já era esperada.
II – Estou montando uma loja de _____________
para veículos.
III – Ontem, Mariana viu um _______________
pela primeira vez e se assustou!

a) O adicional por tempo de serviço é devido á
razão de 10% por triênio de serviços públicos
prestado ao município.
b) Os adicionais de penosidade , insalubridade e
periculosidade são cumulativos podendo o
servidor optar por um deles.
c) Será considerada falta grave ao serviço as
concessões, licenças e afastamentos previstos em

a) I – seção; II – assessórios; III – caranguejo.
b) I – sessão; II – acessórios; III – carangueijo.
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leis, quando o servidor continua com direito ao
vencimento normal como se ainda estivesse em
seu exercício.
d) Consideram-se já remunerados os dias de
repouso semanal do servidor mensalista ou
quinzena lista, cujo vencimento remunera
30(trinta) ou 15(quinze) dias respectivamente.

o município manifeste por escrito seu interesse em
compra-lo , qual será o prazo máximo:

24) Sobre a Lei Orgânica do Município de Santa
Rosa-RS especificamente em seu artigo 97 dispõe
que: A prestação de serviços públicos pelo
município ,diretamente ou mediante regime de
concessão ou permissão , será regulamentada em
Lei Complementar que assegura:

28) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa-RS,
quais são as seguintes definições que serão
adotadas para adequação dos usos as áreas
urbanas:

a) 15 Dias
b) 30 Dias
c) 45 Dias
d) 50 Dias

a) Uso compatível com a área de uso urbana
designada, cumpridas as exigências de controle
de segurança e de saúde da coletividade e de
preservação da qualidade ambiental.
b) O Licenciamento das atividades, em qualquer
caso é fornecido pelo órgão técnico municipal
competente.
c) As áreas urbanas devem respeitar as normas
editadas pela Associação Brasileira de Normas
técnicas (ABNT).
d) Nenhuma das alternativas.

a) A subordinação a uma secretaria municipal.
b) A política tarifária.
c) A criação de áreas de especial interesse
urbanístico ,social, ambiental ,turístico e de
utilização público.
d) A revisão anual em que se trata de concessões
de serviços e bens públicos privados.
25) Segundo a Lei orgânica do Município de Santa
Rosa-RS ,na seção X , o que è assegurado aos
servidores titulares de cargos efetivos do
município incluídas suas autarquias e funções ?

29) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa-RS
sobre o titulo Xll onde dispõe das infrações e
sanções administrativas , em seu artigo 235. As
infrações administrativas são punidas com as
seguintes sanções: Assinale a alternativa
CORRETA:

a) È assegurado a previdência social, em cargos,
e funções públicas quando é obedecida o principio
da legalidade.
b) È assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas.
c) È assegurado a investidura em cargo ou
emprego público dependendo de aprovação prévia
em concursos público ou provas de título.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Multa restritiva
b) Preceitos de irregularidades e multas.
c) Fiscalização e multas convertidas em serviços
sociais.
d) Multa simples, demolição de obras.
30) Sobre a Lei 4540/2009 de Santa Rosa-RS em
seu artigo ll do Capítulo lll o quadro de cargos em
comissão destina-se:

26) Sobre a Lei orgânica do Município de Santa
Rosa-RS
assinale
a
única
alternativa
INCORRETA:

a) Atendimento padrão e chefia para os demais
subordinados.
b) Atendimento e livre nomeação e exoneração
quando
houver
precisão
nos
demais
subordinados.
c) Atendimento em serviços técnicos, funções e
cargos e exoneração quando for necessário.
d) Atendimento dos encargos de direção chefia e
assessoramento, na condução de serviços
técnicos,
administrativos,
operacionais
e
legislativos auxiliares da câmara municipal de
vereadores.

a) A ordem social tem como base o primado no
trabalho e como objetivo o bem estar e as justiças
sociais.
b) O Município manterá, sob orientação técnica
do Estado, cadastro atualizado do patrimônio
histórico e do acervo cultural público e privado.
c) Os vencimentos dos cargos do poder legislativo
e executivo não poderão ser superiores aos já
pagos pelos poderes.
d) A Lei disciplinará as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta.

31) Sobre a lei 4519/2009 de Santa Rosa-RS O
Conselho deliberativo constitui-se em órgão
colegiado , por quantos membros è composto :

27) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa-RS no
Capitulo Vlll em seu artigo 66 o proprietário devera
notificar sua intenção de alienar o imóvel para que

a) 8 (oito) Membros
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b) 9(nove) Membros
c) 10(dez) Membros
d) 12(doze) Membros

d) For o vereador destituído do cargo da mesa por
decisão do Plenário.
37) Em se tratando do Regimento Interno da
Câmara Municipal dos vereadores do município de
Santa Rosa –Rs Compete ao Presidente da
Câmara:

32) A Lei 4519/2009 de Santa Rosa-RS em seu
capítulo lll Da administração da Entidade
especificamente no artigo 10 O previrosa será
constituído e administrado pelos seguintes órgãos:

a) Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno.
b) Fazer as votações secretas.
c) Destituir membros da mesa .
d) Quórum 2/3.

a) Poder executivo, poder legislativo.
b) Poder executivo, servidores de sindicatos.
c) Conselho deliberativo, diretoria executiva,
conselho fiscal.
d) Suplentes, representantes titulares.

38) Segundo a Lei Orgânica do Município de
Santa Rosa-RS , a convocação extraordinária da
Câmara Municipal far-se-á:

33) Segundo a Lei Complementar 58/2010 Institui
o Código de Obras do município de Santa RosaRS , no caso de verificar-se a paralisação por
mais de noventa dias, a construção deve:

a) Pelos Suplentes .
b) Pela maioria dos votos presente.
c) Pelo prefeito, durante o recesso parlamentar.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Os proprietários de terrenos são obrigados a
executar a pavimentação.
b) Ter todos os seus vãos fechados de maneira
segura e conveniente.
c) Nenhum material poderá permanecer no local.
d) Nenhuma das alternativas.

39) Segundo a Lei 470/1961 de Santa Rosa-RS
em seu Capitulo Único as penas impostas pelo
não cumprimento das disposições deste capítulo
são :

34) Sobre a Lei complementar 37/2007 de Santa
Rosa-RS podemos dizer que :

a) Infração Lavrada em duas vias
b) Apreensão, multa e embargos
c) Testemunhas, multas, infrações
d) Nenhuma das alternativas.

a) Para os efeitos desta lei, servidor público é
pessoa legalmente investida em cargo público.
b) Os cargos públicos poderão ser aleatórios e
com validade de 2 anos .
c) Será tomado sem efeito o ato de provimento se
não ocorrer a posse e o prazo legal.
d) Nenhuma das alternativas.

40) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa –RS
em seu artigo 5° A propriedade imobiliária cumpre
sua função social quando, respeitadas as funções
sociais da cidade, for utilizada para :
a) Proteção ao meio ambiente
b) Desenvolvimento sustentável, aspecto social.
c) Acessibilidade Universal
d) Nenhuma das alternativas.

35) Segundo a Lei 37/2007 de Santa Rosa-RS os
benefícios do plano de assistência à saúde ou
assistência social compreendem: Quanto ao
servidor:
a) Licença Prorrogada
b) Auxilio Funeral
c) Licença por acidente em serviço
d) Nenhuma das alternativas

Conhecimentos Específicos
41) A despesa orçamentária pública em sua
execução transcorre em três estágios: empenho,
liquidação e pagamento. Relacione as colunas
abaixo:

36) Sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal dos vereadores do município de Santa
Rosa –RS , Considera-se vago qualquer cargo da
mesa quando :

I- Empenho
II- Liquidação
III- Pagamento

a) Quando o cargo que ocupa a mesa será feita
mediante justificação escrita apresentada no
Plenário.
b) Quando na mesa só haverá eleições para
suplentes.
c) Quando o cargo depende só da deliberação do
Plenário, com voto de dois terços dos vereadores.

( ) Consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito
e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto
do que se deve pagar; a importância exata a
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pagar; e a quem se deve pagar a importância,
para extinguir a obrigação.
( ) O despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa
liquidada seja paga.
( ) É o ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição.
Consiste na reserva de dotação orçamentária para
um fim específico.

atenção e a natureza dos seus documentos.
Assinale a alternativa que apresenta um arquivo
de acordo com a entidade que os criou:
a) Arquivo público - arquivo de instituições
governamentais de âmbito federal (central ou
regional) ou estadual ou municipal.
b) Arquivo setorial -estabelecido junto aos órgãos
operacionais, cumprindo as funções de um
arquivo corrente.
c) Arquivo central ou geral - destina-se a receber
os documentos correntes provenientes
dos
diversos órgãos que integram a estrutura de uma
instituição. Nesse caso, portanto, as atividades de
arquivo corrente são centralizadas.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a) III, I, II.
b) II, III, I.
c) I, III, II.
d) Nenhuma das alternativas.

45) Os documentos de um arquivo apresentam
características, conteúdo e formas diferentes.
Referente
ao
documento
confidencial
é
CORRETO afirmar:

42) Sendo o empenho um dos estágios da
despesa orçamentária, podem ser classificados
em: ordinário, estimativo e global. Sobre
empenho global é CORRETO afirmar:

a) Seu assunto requer excepcional grau de
segurança que deve ser apenas do conhecimento
de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo ou
manuseio.
b) Seu assunto, embora não requeira alto grau de
segurança, só deve ser do conhecimento de
pessoas autorizadas, para não prejudicar um
indivíduo ou criar embaraços administrativos.
c) Seu assunto exige alto grau de segurança, mas
pode ser cio conhecimento de pessoas
funcionalmente autorizadas para tal, ainda que
não estejam intimamente ligadas ao seu estudo ou
manuseio.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Empenho utilizado para as despesas cujo
montante não se pode determinar previamente,
tais como serviços de fornecimento de água e
energia elétrica, aquisição de combustíveis e
lubrificantes e outros.
b) Empenho utilizado para as despesas de valor
fixo e previamente determinado, cujo pagamento
deva ocorrer de uma só vez.
c) Empenho utilizado para despesas contratuais
ou outras de valor determinado, sujeitas a
parcelamento,
como,
por
exemplo,
os
compromissos decorrentes de aluguéis.
d) Nenhuma das alternativas.

46) A organização de arquivos pressupõe o
desenvolvimento de várias etapas de trabalho.
Analise as afirmativas abaixo sobre algumas
dessas etapas:

43) As despesas correntes pertencem
a
classificação econômica da Despesa Pública.
Sobre despesas correntes é CORRETO afirmar:
a) São as dotações destinadas à manutenção de
serviços anteriormente criados, inclusive as
destinadas a atender a obras de conservação e
adaptação de bens imóveis.
b) São as dotações para despesas, às quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços, inclusive subvenções destinadas atender
à manutenção de outras entidades de direito
público ou privado.
c) São gastos que se destinam à manutenção da
estrutura já existente mesmo que não tenha
caráter contraprestacional, e ao funcionamento
dos serviços públicos.
d) Nenhuma das alternativas.

I- Levantamento de dados: é o conjunto de
documentos recebidos e produzidos por uma
entidade.
II- Planejamento: analisar objetivamente a real
situação dos serviços de arquivo, e fazer seu
diagnóstico para formular e propor as alterações
indicadas.
III- Análise dos dados coletados: em todos os
estágios de sua evolução torna-se indispensável
a formulação de um plano arquivístico.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

44) Os arquivos são classificados em quatro
grupos, de acordo com: entidade que os criou; os
estágios de sua evolução; a extensão da sua
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-----em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a
voto;-------------------,
abrangendo
todas
as
entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta; bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.

47) Assinale V(verdadeiro)ou F(falso) sobre as
modalidades da licitação:
( ) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
( ) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
( ) Concurso é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa.
( ) Convite é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores.
( ) Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a) orçamento fiscal ,orçamento de investimento
das empresas, orçamento da seguridade social.
b) orçamento de investimento das empresas,
orçamento fiscal, orçamento da seguridade social
c) orçamento da seguridade social, orçamento de
investimento das empresas, orçamento fiscal.
d) Nenhuma das alternativas.
50) Assinale a alternativa que NÃO condiz com a
proposição
a
seguir: Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias: compreende as metas e
prioridades da administração pública federal:
a) incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual.
b) disporá sobre as alterações na legislação
tributária.
c) estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, V, V, F, V.
b) V, V, F, F, V.
c) F, V, F,V, V.
d) Nenhuma das alternativas.

51)O plano plurianual estabelece de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública: Relacione as colunas:
I- Diretrizes:
II- Objetivos:
III- Metas:
( ) é um conjunto de instruções ou indicações
para se tratar e levar a termo um plano, uma ação,
um negócio.
( ) é definida como a quantificação daquilo que
se pretende realizar.
( ) são alvos que se pretende atingir, mediante a
execução de uma ou mais ações.

48) Dentre os princípios da Licitação sendo a
impessoalidade um dos princípios. Assinale a
alternativa CORRETA sobre a mesma:
a) Significa que não é permitida a realização de
processo licitatório com discriminação entre os
participantes ou com cláusulas de editais que
favoreçam a uns e prejudiquem a outros.
b) Significa permitir o amplo acesso dos
interessados ao certame e facultar a verificação
da regularidade dos atos praticados no processo.
c) Significa que o administrador público deve tratar
todos de forma igual; isto é não pode tratar a uns
com benevolência e a outros com excessivo rigor.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale a sequência CORRETA:
a) I, III, II.
b) III, II, I.
c) II,III, I.
d) Nenhuma das alternativas.

49) Complete as lacunas:
A lei orçamentária anual compreende: o -------------------referente aos Poderes da União; seus
fundos; órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público; ---------------------------

52) De acordo com a Constituição Federal
identifique três fundamentos da República
Federativa do Brasil:
a) a liberdade ;a consciência ; a crença.
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b) a soberania; a cidadania; a dignidade da
pessoa humana;
c) a manifestação do pensamento; a imagem das
pessoas; a igualdade.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
55) Sendo fatos administrativos ocorrências que
têm por efeito a alteração da composição do
Patrimônio, são todos os eventos que ocorrem na
empresa, passíveis de se determinar um valor
monetário. Classificam-se em três grupos:
permutativos ,modificativos e mistos. Assinale a
alternativa CORRETA sobre fatos administrativos
permutativos:

53) Conforme a Constituição Federal
A
República Federativa do Brasil rege nas suas
relações internacionais por princípios: Assinale a
alternativa que NÃO apresenta princípios:
a) igualdade entre os Estados; defesa da paz;
solução pacífica dos conflitos.
b) repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade;
concessão de asilo político.
c) a plenitude de defesa; o sigilo das votações; a
soberania dos veredictos.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Geram mudanças reais na expressão monetária
da situação líquida, ou seja, provocam variações
de natureza quantitativa.
b) São fatos que acarretam uma troca (permuta)
entre elementos do ativo, do passivo, ou de
ambos, porém sem provocar alteração no
Patrimônio
Líquido,
alterando
apenas
a
composição
qualitativa
dos
elementos
pertencentes ao Patrimônio.
c) Envolvem uma conta patrimonial e uma conta
de receita, aumentando o Patrimônio Líquido (PL).
d) Nenhuma das alternativas.

54)
Os contratos
administrativos e
seus
aditamentos serão lavrados nas repartições
interessadas, as quais manterão arquivo
cronológico dos seus autógrafos e registro
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por
instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo
juntando-se cópia no processo que lhe deu
origem. Sobre contratos administrativos é
CORRETO afirmar:

56)Assinale a alternativa CORRETA que atos de
improbidade administrativa atentam contra os
princípios da administração pública:
a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao
de mercado e realizar operação financeira sem
observância das normas legais e regulamentares
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
b)perceber vantagem econômica para intermediar
a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza e receber vantagem econômica
de qualquer natureza, direta ou indiretamente,
para omitir ato de ofício, providência ou
declaração a que esteja obrigado;
c) revelar fato ou circunstância de que tem ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer
em segredo e negar publicidade aos atos oficiais;
d) Nenhuma das alternativas.

a) Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o
ato que autorizou a sua lavratura, o número do
processo da licitação, da dispensa ou da
inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às
normas da lei licitatória e às cláusulas contratuais.
b) O instrumento de contrato não é obrigatório nos
casos de concorrência e de tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos
preços estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-lo
por outros instrumentos hábeis, tais como cartacontrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de
serviço.
c) A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa
oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração
até o oitavo dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, ressalvado o caso de dispensa e
inexigibilidade de licitação que deverão ser
comunicadas a autoridade superior no prazo de 5
(cinco) dias para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias, como
condição para a eficácia dos atos.

57) De acordo com a Lei complementar
101/2000 Art. 19. a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir discriminados:
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) União: 50% (cinquenta por cento);
b) Estados: 80% (oitenta por cento);
c) Municípios: 60% (sessenta por cento);
d) Nenhuma das alternativas.
58) Conforme a Lei complementar 101/2000 Art.
48. São instrumentos de transparência da gestão
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
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a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos.
b) as operações de crédito, as inscrições em
Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assunção de compromissos
junto a terceiros, deverão ser escrituradas de
modo a evidenciar o montante e a variação da
dívida pública no período, detalhando, pelo
menos, a natureza e o tipo de credor.
c) operação de crédito: compromisso financeiro
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de
bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
d) Nenhuma das alternativas.

60)Com
relação
á
licitação
pública, o
procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de:
a)
habilitação
jurídica; qualificação
técnica; qualificação
econômico-financeira;
regularidade fiscal e trabalhista.
b) processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente.
c) cédula de identidade; registro comercial, no
caso de empresa individual;ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
d) Nenhuma das alternativas.

59) Os poderes administrativos são ferramentas
de regulação da atuação da Administração
Pública.
Analise
as
afirmativas
abaixo
relacionadas a alguns poderes administrativos e
suas características:
I- Poder vinculado é aquele cuja atuação já é
precisamente predefinida por alguma legislação,
portaria ou regra formal.
II- Poder discricionário é aquele onde, de acordo
com os limites legais estabelecidos, a
Administração Pública tem capacidade de atuação
e “vontade própria”, de acordo com a conveniência
de sua ação em relação ao interesse público e
estatal.
III- Poder regulamentar, dentro dos poderes
administrativos, é aquele que garante que a
Administração Pública possa gerenciar, ordenar e
fiscalizar seus órgãos e agentes de maneira
subordinada, de acordo com a previsão legal para
essa atuação.
IV- Poder disciplinar legitima que a Administração
Pública aplique penalidades e sanções ao
servidores públicos que cometerem alguma
infração em relação à sua atuação enquanto
agentes do Estado.
V- Poder hierárquico, é o que garante a
possibilidade de atuação atípica do Poder
Executivo de atuar em relação à legislação.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) II, III e IV.
b) I, III, IV e V.
c) I, II e IV.
d) Nenhuma das alternativas.
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