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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Proibir para mudar 
 

Ao ser questionado sobre o uso de produtos descartá-
veis, talvez você não se lembre que provavelmente utilizou 
vários deles na última semana. Grande parte das atividades 
humanas modernas utiliza produtos descartáveis feitos de 
material plástico e, quando paramos para observar o comér-
cio de alimentos e bebidas, vemos que o uso desses materiais 
é significativamente mais expressivo. 

Anualmente, são geradas cerca de 300 milhões de tone-
ladas de lixo plástico no mundo, sendo 14% desse resíduo 
encaminhado para reciclagem e apenas 9% efetivamente 
reciclado. Algumas pessoas têm a falsa impressão de que todos 
os resíduos plásticos são recicláveis, mas produtos químicos 
acrescentados aos polímeros plásticos e embalagens de ali-
mentos contaminadas com restos orgânicos podem inviabilizar 
o processo de reciclagem. 

Desta forma, fica clara a necessidade de reduzir a 
geração desse resíduo por meio da redução do consumo de 
materiais plásticos. Vários países já estão adotando medidas 
que proíbem a utilização de produtos plásticos descartáveis. 
O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já 
definiram uma data para a proibição; o Brasil, sendo o quarto 
país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa 
acompanhar esse movimento. 

Sob o mesmo ponto de vista, temos na utilização de 
produtos descartáveis em bares e restaurantes uma grande 
oportunidade de redução de consumo, visto que o volume de 
itens plásticos utilizados pela maioria desses estabelecimentos 
é bastante expressivo. Copos, canudos, pratos e talheres 
descartáveis são utilizados cotidianamente em muitos estabe-
lecimentos e o consumidor, tão acostumado com esse padrão 
de consumo, não tem por hábito questionar a real necessidade 
de utilização desses materiais. 

É necessário que proprietários de bares e restaurantes 
comecem a buscar produtos que possam substituir o plástico, 
exercendo a mesma função, porém formados de material 
biodegradável. Em contrapartida, a indústria responsável pela 
produção desses produtos precisa aumentar o investimento 
em pesquisa e desenvolvimento de materiais com baixo im-
pacto ambiental, promovendo a inovação nos seus produtos 
para a garantia da manutenção dos seus negócios. 

Ademais, é importante destacar que nós, como consu-
midores, podemos adotar uma postura consciente e proativa 
que não dependa da existência de políticas públicas. O 
consumidor final é o agente de transformação com maior 
poder nesta cadeia e podemos incentivar as marcas que 
consumimos, os fornecedores que contratamos e os estabe-
lecimentos comerciais que frequentamos a realizar iniciativas 
de substituição do plástico. 

Por fim, partindo do princípio de que nenhuma mudança 
é fácil, devemos reconhecer, por meio da preferência, aquelas 
empresas que tenham um posicionamento ativo e compro-
metido no que diz respeito a iniciativas de baixo impacto 
ambiental, contribuindo para viabilizar essa mudança de 
comportamento tão urgente e fundamental para a sustenta-
bilidade do nosso futuro. 

(ARANTES, Andréa Luiza Santos. Proibir para mudar. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-

mudar/. Acesso em: 21/01/2020.) 
 

Questão 01 
A partir da leitura do texto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Todos os resíduos plásticos podem passar pelo processo 

de reciclagem. 
(     ) Países, como a Indonésia, já proibiram a utilização de 

produtos plásticos descartáveis. 
(     ) Proprietários de bares e restaurantes estão utilizando 

materiais biodegradáveis para substituir o plástico. 
(     ) Os consumidores em geral questionam sobre a real ne-

cessidade de bares e restaurantes usarem tantos produ-
tos descartáveis. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  
B) V, V, F, F. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, F, F. 
 
Questão 02 
Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” 
(6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a oração, 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Além disso.  
B) Porventura. 
C) Realmente. 
D) Provavelmente. 
 
Questão 03 
No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por 
exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 
sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no 
mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode- 
-se afirmar que o ponto-e-vírgula foi usado para separar: 
A) Os diversos itens enumerativos. 
B) Um ponto reduzido e uma vírgula alongada.  
C) Partes de um período no qual já havia vírgulas. 
D) O sujeito da oração ou um advérbio de afirmação. 
 
Questão 04 
Em “Desta forma, fica clara a necessidade de reduzir a gera-
ção desse resíduo por meio da redução do consumo de mate-
riais plásticos.” (3º§), o trecho destacado corresponde ao: 
A) Sujeito.   
B) Objeto direto.  
C) Complemento verbal.   
D) Predicativo do sujeito. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-mudar/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-mudar/
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Questão 05 
“Sob” (4º§) e “sobre” (1º§) são classificadas como preposi-
ções. Analise as orações, considerando estas preposições. 
I. O travesseiro deve ficar ______ o colchão. 
II. A bicicleta estava estacionada ______ uma árvore. 
III. Cruzou os braços ______ o peito e falou bem alto. 
IV. A minha turma só trabalha ______ pressão da professora. 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente as orações anteriores. 
A) sob / sobre / sob / sobre 
B) sobre / sob / sobre / sob 
C) sobre / sobre / sob / sob 
D) sob / sob / sobre / sobre 
 
Questão 06 
O verbo “ter” em “Algumas pessoas têm a falsa impressão 
de que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” 
(2º§) recebe acento circunflexo porque está na 3ª pessoa 
do plural do presente do indicativo. Observe o emprego 
deste acento nas orações a seguir. 
I. Eles vêem o pássaro. 
II. Os vasos contêm flores. 
III. Os doces vêm da Argentina. 
IV. Os livros da biblioteca provêm de doações. 
Em quais orações os verbos também devem receber acento 
circunflexo? 
A) I e II. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 07 
Em relação ao trecho destacado na oração “O consumidor 
final é o agente de transformação com maior poder nesta 
cadeia (...)” (6º§), marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Há um verbo no subjuntivo. 
(     ) Apresenta uma locução verbal. 
(     ) Corresponde ao predicativo do sujeito. 
(     ) Forma uma oração subordinada substantiva. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, F, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 
Questão 08 
Sobre a oração “Anualmente, são geradas cerca de 300 
milhões de toneladas de lixo plástico no mundo, (...)” (2º§), 
é INCORRETO afirmar que: 
A) Ela apresenta um verbo auxiliar. 
B) O verbo está na voz passiva sintética.  
C) O verbo está na voz passiva analítica. 
D) Ela apresenta um verbo no particípio. 
 
 

Questão 09 
A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologica-
mente, como: 
A) Advérbio.  
B) Substantivo. 
C) Locução conjuntiva. 
D) Locução prepositiva. 
 
Questão 10 
Nas orações “Algumas pessoas têm a falsa impressão de 
que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” (2º§) e 
“Vários países já estão adotando medidas que proíbem a 
utilização de produtos plásticos descartáveis.” (3º§), as 
palavras destacadas são pronomes indefinidos. Em qual 
das orações a palavra destacada NÃO se trata de pronome 
indefinido? 
A) Tem algo para fazer?  
B) Qualquer atitude sua é desprezível. 
C) As pessoas certas sempre têm razão. 
D) Cada pessoa deverá seguir a sua intuição. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 
Questão 11 
“Comando do Sistema Operacional MS-DOS utilizado para 
apagar todas as informações mostradas na tela e, ainda, 
colocar o cursor no canto superior esquerdo.” Trata-se: 
A) cls 
B) chdir 
C) comp 
D) deltree 
 
Questão 12 
“Envia ou controla o envio de mensagens para a saída 
padrão. Usado em scripts DOS para controlar as mensagens 
encaminhadas para a saída padrão (monitor, tela).” Trata- 
-se do seguinte comando do Sistema Operacional MS-DOS: 
A) find 
B) path 
C) echo 
D) pause 
 
Questão 13 
“O Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
contém um conjunto padrão de temas Aero, o Windows 7 (o 
padrão), que inclui fundos gráficos, como Arquitetura, 
Personagens etc., e, também, relevante a diferentes regiões 
do mundo. Além disso, possui _________ temas de alto 
contraste, projetados para pessoas que precisam de ajuda 
adicional para ver informações salvas na tela.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) três 
B) quatro 
C) cinco 
D) seis 
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Questão 14 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
a Barra de Ferramentas, da Barra de Tarefas, que exibe “uma 
lista dos sites e páginas que estão na Barra de Favoritos do 
Internet Explorer” é: 
A) Links. 
B) Desktop. 
C) Endereço. 
D) Painel de Entrada do Tablet PC. 
 
Questão 15 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
“o componente localizado na extremidade direita da Barra 
de Tarefas dá acesso às funções de sistema frequentemente 
utilizadas, aos programas instalados e aos dispositivos que 
exibem ícones nessa área” se refere a: 
A) Painel de Controle. 
B) Área de Notificação. 
C) Windows Media Center. 
D) Gerenciador de Dispositivos. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
No dia 31 de janeiro de 2020, às onze da noite, horário de 
Londres – em cujo subúrbio de Greenwich ainda passa o 
meridiano que determina os fusos no resto do mundo –, a 
contagem regressiva projetada sobre o número 10 em 
Downing Street chegou a zero. O Reino Unido está 
oficialmente fora da União Europeia (UE) – 47 anos depois de 
ter entrado oficialmente no bloco, 3 anos e 7 meses depois do 
plebiscito em que decidiu sair. A aprovação do acordo de 
saída nos parlamentos britânico e europeu sacramentou o 
divórcio e enterrou as esperanças daqueles que ainda acredi-
tavam em um novo plebiscito para mudar o resultado de 
2016. A rejeição desse mesmo acordo nos Parlamentos da 
Escócia e Irlanda do Norte não teve o poder de fazer a conta-
gem regressiva parar. Então, no instante em que o premiê 
Boris Johnson fez seu pronunciamento à nação na TV, o Brexit 
se tornou realidade. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/ 
2020/01/31/o-reino-unido-depois-do-brexit.ghtml. Acesso em: 31/01/2020. 

Adaptado.) 
 

Em relação ao Reino Unido, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Reino Unido tem como Chefe de Estado a rainha 

Elizabeth II (desde 1952). 
II. O país é fortemente industrializado, sendo exportador de 

máquinas industriais, computadores e automóveis. O 
Reino Unido integra o Grupo dos Sete Grandes (G-7) — 
os sete países mais ricos do mundo. 

III. É um dos países mais densamente povoados do mundo. 
Nos séculos XVII e XVIII, a população britânica experi-
mentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epi-
demias, por se manter alta a taxa de natalidade da socie-
dade tradicional e, ainda, por cair a taxa de mortalidade 
após a adoção de modernas técnicas de higiene. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 17 
O governador de São Paulo, João Doria, reforçou nessa terça- 
-feira (28) que a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo, deve ser privatizada caso o novo 
marco regulatório do saneamento seja aprovado no 
Congresso. Na hipótese contrária, a empresa, que é 
controlada pelo governo estadual, mas tem ações em bolsa, 
fará uma capitalização. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/28/ 
doria-sinaliza-privatizacao-da-sabesp-se-marco-regulatorio-do-saneamento-

for-aprovado.ghtml. Acesso em: 29/01/2020.) 
Sobre a privatização, analise as afirmativas a seguir. 
I. É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é 

vendida ao setor privado.  
II. É a transferência momentânea ou definitiva das empresas 

públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a função de 
gerir ou controlá-las. 

III. A privatização proporciona a desburocratização, pois 
empresas privadas não necessitam abrir editais para con-
tratação de funcionários ou serviços, que demandam 
tempo e custam dinheiro. 

IV. As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano 
de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 
Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação 
realizada quando uma determinada empresa não está 
alcançando os lucros que precisa esteja passando por 
dificuldades financeiras. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 18 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Guerra travada em junho de 1967, tendo de um lado do 

conflito as forças armadas do Estado de Israel e, do outro, 
as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que, por sua vez, 
receberam o apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia 
e Sudão. 

II. Foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses 
e, ainda, possibilitou a Israel expandir seu território, con-
quistando a Península do Sinai, Cisjordânia, Gaza, Jerusalém 
Oriental e as colinas de Golã. 

As afirmativas anteriores se referem à guerra 
A) Fria. 
B) de Troia. 
C) da Bósnia. 
D) dos Seis Dias. 
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Questão 19 
O mês de janeiro terminou sendo o mês mais chuvoso da 
história da cidade de Belo Horizonte, desde o início da 
medição climatológica há 110 anos, segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET). A capital mineira 
completou 121 anos em dezembro de 2019. Até agora, o 
primeiro mês de 2020 acumulou 932,3 milímetros de chuva 
na cidade, de acordo com o INMET. O recorde anterior era 
de janeiro do ano de 1985, quando o acumulado do mês foi 
de 850,3 milímetros. São fatores que contribuem para as 
enchentes, EXCETO: 
A) A pavimentação das ruas de maneira sustentável, diferen-

temente do asfaltamento, em geral, utilizado. 
B) A ocupação irregular de áreas e a falta de planejamento 

das cidades são consideradas causas antrópicas.  
C) O mau descarte do lixo faz com que ele se acumule em 

bueiros, que são responsáveis por conter parte da água 
que eleva o nível dos rios. 

D) O desmatamento, sobretudo em áreas localizadas nas 
proximidades das margens de um rio. Esta vegetação é 
responsável por conter as águas que se expandem ou 
reduzir a sua velocidade. 

 
Questão 20 
Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos 
últimos 70 anos e agricultores do Quênia, Somália e Etiópia 
têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organiza-
ção para a Alimentação e Agricultura (FAO) da ONU fez um 
alerta para uma ameaça “sem precedentes”. [...] “Milho, 
feijão, eles comeram tudo”, lamentou o fazendeiro Ndunda 
Makanga à AP. Ele disse que até mesmo as criações de 
animais chegam a se estressar com o grande número de 
insetos invasores. 
(Disponível:https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/01/29/nuvem

-de-gafanhotos-ameaca-plantacoes-no-leste-da-africa. ghtml. Acesso 
em: 29/01/2020. Adaptado.) 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O norte da África é a região mais antiga do mundo ocu-

pada por seres humanos. Os fósseis de hominídeos 
encontrados ali, na Tanzânia e no Quênia, têm cerca 
de cinco milhões de anos. 

(     ) É o continente mais carente do mundo sendo dos 30 
países mais pobres, pelo menos 21 são africanos. 

(     ) A vegetação predominante é a floresta equatorial. Ao 
Norte e ao Sul desta faixa, região de verões quentes e 
úmidos, surgem as savanas, que compõem o tipo de 
vegetação mais farta do continente. 

(     ) Uma das características marcantes do continente é a 
sua riqueza mineral, que, inclusive, é a promessa de 
crescimento econômico maior que a média mundial 
nos próximos anos. Com a descoberta de extração de 
recursos naturais em países como Moçambique, 
Níger e Zâmbia, o continente tende a atrair mais in-
vestidores estrangeiros. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F. 
B) V, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, V, V, V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
De acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, que estabe-
lece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Formiga/MG, a investidura em cargo público se dará com: 
A) Posse.  
B) Reversão. 
C) Nomeação. 
D) Readaptação. 
 
Questão 22 
João, servidor público empossado no município de Formi-
ga/MG, em 10/10/2019, passará pelo período de estágio pro-
batório, conforme definido na Lei Complementar nº 41/2011. 
A legislação prevê, em seu Art. 24, que, durante o estágio 
probatório, o servidor será submetido a cinco avaliações de 
desempenho, sendo que a primeira ocorrerá dentro de, no 
máximo, 45 dias após o servidor completar três meses de 
efetivo exercício, e será avaliado nos seguintes critérios, 
EXCETO:  
A) Disciplina.  
B) Assiduidade. 
C) Pontualidade.  
D) Economicidade. 
 
Questão 23 
De acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, Júlia, 
servidora pública empossada no município de Formiga/MG, 
no ano de 2015, além do vencimento e das vantagens 
previstas nesta Lei, terá direito aos seguintes adicionais, 
EXCETO:  
A) Noturno.  
B) De titulação. 
C) Por tempo de serviço. 
D) Pela prestação de serviço extraordinário. 
 
Questão 24 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, 
o vereador poderá licenciar-se:  
A) Para desempenhar o cargo de Secretário Municipal.  
B) Por motivo de doença, ficando assegurada a remuneração 

proporcional. 
C) Para tratar de interesses pessoais, desde que o afasta-

mento não ultrapasse 180 dias por sessão legislativa. 
D) Para desempenhar missões temporárias de interesse do 

município, ficando assegurada a remuneração proporcional. 
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Questão 25 
Em consonância com a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – 
Lei de Improbidade Administrativa, relacione adequada-
mente as colunas a seguir. 
1. Ato de Improbidade Administrativa que Causa Prejuízo ao 

Erário. 
2. Ato de Improbidade Administrativa que Importa Enrique-

cimento Ilícito. 
3. Ato de Improbidade Administrativa que Atenta Contra o 

Princípio da Administração Pública. 
4. Ato de Improbidade Administrativa Decorrente de Conces-

são ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou 
Tributário. 

(     ) Negar publicidade aos atos oficiais. 
(     ) Conceder isenções, incentivos ou benefícios contrários 

ao previsto no Art. 8º-A, da Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003. 

(     ) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

(     ) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público 
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado.   

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 4, 3, 2, 1. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO  
 
Questão 26 
Considerando o Microsoft Word 2003, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, “como padrão, o Word insere as 
barras de ferramentas _____________ e ______________ na 
mesma linha abaixo da barra de menus para economizar 
espaço na janela”. Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Padrão / Revisão 
B) Desenho / Padrão 
C) Padrão / Formatação 
D) Formatação / Desenho  
 
Questão 27 
O navegador Microsoft EDGE trouxe algumas ideias novas; 
entre elas, o Modo de Leitura. O Edge acompanha o 
Windows 10, mas é um navegador, de acordo com a 
Microsoft, que tem conquistado muitos usuários a cada dia. 
Uma das formas de se acionar o Modo de Leitura é fazer o 
uso de atalhos. Assinale estas teclas. 
A) CTRL + SHIFT + B 
B) CTRL + SHIFT + K 
C) CTRL + SHIFT + R 
D) CTRL + SHIFT + T 
 

Questão 28 
Em relação às cópias de segurança, ou backups, uma das 
maneiras é fazer o backup apenas dos arquivos modificados 
a partir do último backup full. Esta forma de fazer cópias de 
segurança (backups) denomina-se:  
A) Cópia. 
B) Migração. 
C) Diferencial. 
D) Incremental. 
 
Questão 29 
Se o Painel de Tarefas, do Microsoft Excel 2003, Configura-
ção Local, Idioma Português-Brasil, não estiver aparecendo, 
é necessário ativá-lo através do seguinte Menu:  
A) Exibir. 
B) Inserir. 
C) Formatar. 
D) Ferramentas.  
 
Questão 30 
Um usuário, ao fazer uso do navegador Internet Explorer 11, 
acidentalmente, acionou as teclas CTRL + W, o que ocasio-
nou uma ação em seguida; assinale-a. 
A) Abrir uma nova guia. 
B) Fechar a guia aberta. 
C) Abrir o histórico de navegação. 
D) Fechar todas as guias e, consequentemente, o aplicativo. 
 
 

Questão 31 
A Contabilidade Pública é uma das divisões da Ciência 
Contábil que sendo possuidora de características especiais, 
que devem ser observadas e controladas, mereceu um estudo 
da Divisão de Inspeção da Contabilidade – Contadoria Central 
do Estado, em 1954, tendo chegado à seguinte conceituação: 
‘É o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e 
demonstra a organização e execução da Fazenda Pública; o 
patrimônio público e suas variações’.  

(KOHAMA, 2016, p. 34.) 
 

É correto afirmar que a Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público: 
A) Tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e 

interpretar os fenômenos que afetam somente as situações 
orçamentárias dos entes públicos.  

B) Não deve ser entendida apenas como destinada ao regis-
tro e escrituração contábil, mas, também, à observação da 
legalidade dos atos da execução orçamentária.  

C) Deve ser facultativamente praticada pelas entidades públi-
cas, como a União, os Estados, o Distrito Federal, Municí-
pios, autarquias, fundos, fundações e empresas estatais 
dependentes. 

D) Constitui-se no ramo da ciência contábil que não aplica 
os princípios de contabilidade e as normas contábeis para 
gerar informações e controle patrimonial de entidades 
do setor público. 
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Questão 32 
Na Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil, o 
reconhecimento da receita e despesa orçamentária em 
relação ao reconhecimento do regime contábil, deve ser 
entendido:  
I. “Sob o enfoque orçamentário como regime __________, 

pois a receita orçamentária é reconhecida pelo regime de 
________ e a despesa orçamentária é reconhecida pelo 
regime __________.”  

II. “Sob o enfoque __________ como regime de __________, 
pois a receita orçamentária e a despesa orçamentária são 
reconhecidas por ele.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior. 
A) I misto / de competência / de caixa 

II patrimonial / de caixa 
B) I de competência / misto / de caixa  

II compensatório / misto 
C) I de caixa / de competência / misto  

II orçamentário / de caixa 
D) I misto / de caixa / de competência 

II patrimonial / de competência 
 
Questão 33 
Art. 32 - Se não receber a proposta orçamentária no prazo fi-
xado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, 
o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orça-
mento vigente.  

(BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.) 
 

Considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, serão admi-
tidas emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem: 
A) Conceder dotação para o início de obra, cujo projeto esteja 

aprovado pelos órgãos competentes. 
B) Conceder dotação para instalação ou funcionamento de 

serviço que não esteja anteriormente criado. 
C) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo 

quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. 
D) Conceder dotação superior aos quantitativos previamente 

fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão 
de auxílios e subvenções. 

 
Questão 34 
Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer 
a despesa e será precedida de exposição justificativa.  

(BRASIL, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.) 
 

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é INCORRETO afirmar 
que serão considerados recursos para abertura de créditos 
suplementares e especiais, desde que não comprometidos: 
A) Provenientes de excesso de arrecadação.  
B) Déficit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício atual.  
C) Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. 
D) Resultantes de anulação parcial ou total de dotações orça-

mentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei. 

Questão 35 
Analise as siglas e relacione-as a cada conceito. 
1. ASO: Atestado de Saúde Ocupacional. 
2. CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
3. RAIS: Relação Anual de Informações Sociais. 
4. SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social. 
(     ) Aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal e dispo-

nibilizado gratuitamente para a consolidação e envio 
de informações sobre dados cadastrais e financeiros da 
empresa e de seus funcionários. 

(     ) Documento de avaliação médica, pelo qual se avalia e 
constata o estado de saúde do trabalhador, verificando 
se o mesmo está apto ou não para realizar suas ativi-
dades na empresa. 

(     ) Relatório de informações socioeconômicas que o 
Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro solicita às 
pessoas jurídicas e outros empregadores anualmente.  

(     ) Tem como objetivo acompanhar dados de geração de 
emprego e desemprego no país para que possam ser 
tomadas ações governamentais mais precisas. 

A sequência está correta em  
A) 1, 4, 2, 3. 
B) 2, 3, 4, 1. 
C) 3, 2, 1, 4. 
D) 4, 1, 3, 2. 
 
Questão 36 
Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes nor-
teadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e 
transparência para os processos de elaboração, execução e 
controle do orçamento público.  

(MCASP, 2018, p. 28.) 
 

Sobre tais princípios, pode-se afirmar que: 
A) O Princípio da Universalidade 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. 

B) O Princípio da Anualidade delimita o exercício financeiro 
orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das re-
ceitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se 
referir, podendo variar entre um e três anos subsequentes.  

C) O Princípio da Unidade determina que exista um orça-
mento único para todos os entes federados, ou seja, uma 
lei ordinária nacional que englobe todos os estados da 
federação, podendo as receitas e despesas constarem de 
mais de uma lei específica. 

D) O Princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de 
receita.  
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Questão 37 
“Art. 40: ______________ é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Art. 41: 
______________ é o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em 
lei. ” Considerando a Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente as afirmativas 
anteriores. 
A) Gratificação / Salário 
B) Salário / Vencimento 
C) Remuneração / Gratificação 
D) Vencimento / Remuneração 
 
Questão 38 
A contratação por meio da dispensa de licitação ocorre por 
conta de situações excepcionais preestabelecidas na Lei. 
Conforme a Lei nº 8.666/1993, são causas de dispensa de 
licitação, EXCETO quando: 
A) A União tiver que intervir no domínio econômico para 

regular preços ou normalizar o abastecimento. 
B) Houver possibilidade de comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente 
da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 

C) Houver contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

D) Não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas. 

 
Questão 39 
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 517/1971, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Comercial: a água é utilizada somente para fins domés-

ticos e higiênicos em prédios ocupados por estabeleci-
mentos comerciais. 

(     ) Domiciliar: a água é utilizada para fins domésticos e 
higiênicos, em geral quando essa utilização não visa 
lucros comerciais ou industriais. 

(     ) Especial: a água é utilizada em imóveis dotados de ins-
talações e presença de piscinas móveis, fixas ou 
construídas. 

(     ) Industrial: a água é utilizada em estabelecimentos co-
merciais e industriais como matéria-prima ou como 
parte inerente à própria natureza do comércio ou da 
indústria. 

(     ) Piscinas: a água é utilizada para atender a casos de grande 
consumo de água e/ou elevado volume de despejo e que 
não possam ser enquadrados na classificação geral. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V. 
B) V, V, F, V, F. 
C) F, F, V, F, V. 
D) F, V, F, V, F. 

Questão 40 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações, 
institui normas para realização de licitações e contratos da 
Administração Pública. Sobre o objetivo e alcance da Lei     
nº 8.666/93, é correto afirmar que: 
A) Dispõe que a licitação não deve observar o Princípio da 

Legalidade e levar em consideração apenas os costumes 
contratuais do local onde será realizada a contratação. 

B) Considera contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos e 
entidades da Administração Pública direta, para formação 
de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. 

C) Institui normas gerais sobre licitações e contratos adminis-
trativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publici-
dade, compras, alienações e locações, no âmbito dos 
Poderes dos entes federativos. 

D) Subordinam-se ao regime da referida lei, além dos órgãos 
da administração direta, os fundos especiais, as autar-
quias, as fundações públicas, não incluindo as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


