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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2

Você já pensou em como seria lucrativo vender um produto sem ter concorrência, sem guerra de preços e sem precisar
se preocupar com a qualidade?

3

Isso é o protecionismo.

4

Enquanto poucos se beneficiam, muitos pagam caro por isso. O protecionismo gera ruína para os consumidores mais

5

pobres e para as pequenas e médias empresas dependentes de equipamentos importados. Ele explora e impõe severas perdas à

6

população. É como um câncer que, a partir de uma única célula doente, se espalha infectando setores saudáveis, comprometendo

7

o funcionamento de todo o sistema.

8

Além de espoliar toda a população, o protecionismo protege os incompetentes, garantindo ganhos vultosos para esses

9

empresários beneficiados com uma reserva de mercado. Por meio de um decreto, o governo — que diz pensar no bem da

10

população — se utiliza de seu poder para ir exatamente contra os interesses dessa população, estabelecendo acordos de benefício

11

mútuo entre governo e empresários beneficiados.

12

Existem dois tipos de protecionismo: o de estatizar os meios de produção e fechar o mercado para empresas

13

estrangeiras (medida socialista) e o protecionismo de compadrio entre empresas e o poder público, que estabelece as oligarquias.

14

O maior entrave à livre transação entre os habitantes de dois países distintos é a política. Mais especificamente, a

15

pressão sobre o governo, feita por lobbies da indústria nacional, para se impor tarifas de importação sobre os produtos

16

estrangeiros e, com isso, desestimular os habitantes nacionais de importar bens do exterior.

17

Trata-se de um lobby para suprimir a concorrência via imposição de tarifas de importação. Se você quer comprar bens

18

americanos, europeus ou chineses, a indústria nacional fará um lobby para que o governo dificulte — e até mesmo proíba —

19

essa sua liberdade, obrigando-lhe a comprar apenas seus produtos.

20
21

Mas o protecionismo não se dá apenas por meio de tarifas de importação. Há também as regulações, as quais ajudam
exatamente os grandes já estabelecidos.

22

Regulações sempre dificultam tanto os negócios com o exterior como também o empreendedorismo no mercado

23

interno. Abrir um novo negócio, uma pequena ou média empresa, é como entrar num campo minado de regulamentação. Cumpri-

24

las impõe altos custos, e não segui-las causa desde multas a ações judiciais. Grandes empresas, já estabelecidas no mercado e já

25

íntimas do emaranhado regulatório, não se preocupam tanto com a burocracia, uma vez que ela representa barreiras artificiais à

26

entrada de novos concorrentes, o que reduz em muito a concorrência potencial.

27

Neste quesito, grandes empresas odeiam o livre mercado e adoram a regulação.

28

Brasília tornou-se a capital dos lobbies. Políticos se digladiam por recursos de empresas para abastecer suas próximas

29

campanhas. Em troca dessa gentileza, aprovam medidas provisórias (MPs) e projetos de lei (PLs) visando a beneficiar

30

determinada empresa ou setor em detrimento dos interesses da população. Tais medidas protecionistas beneficiam indústrias

31

nacionais ineficientes que não teriam sucesso num ambiente competitivo.
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32

Uma empresa que não se preocupa em inovar, e que mantém o mesmo produto inalterado por muito tempo, recorre

33

ao governo para manter seu market share quando empresas externas começam a vender um produto melhor no mercado nacional

34

e seu lucro começa a cair pelo fato de os consumidores migrarem para um produto melhor e mais barato.

35
36

Uma empresa que se tornou ineficiente tem duas alternativas: modernizar-se ou escolher o caminho mais curto e mais
fácil, a saber, pedir ao governo para fechar o mercado enquanto continua ofertando qualidade inferior à população.

37

O caminho mais curto resulta em tarifas, impostos mais altos e barreiras não-tarifárias (BTNs) que restringem a

38

quantidade de produto importado (como as chamadas "licenças de importação"), por meio da qual um importador deve solicitar

39

a autorização de agências reguladoras para importar um produto e cumprir com diversas exigências complexas, inteligentemente

40

elaboradas para dificultar a liberação de licenças.

41

Ao se sustentar formas ineficientes de fazer negócios, o consumidor será sempre prejudicado. Barreiras a produtos

42

importados resultam em aumento de preços de matérias-primas e até de bens de consumo como TVs, laptops, sofás,

43

eletrodomésticos, celulares, carros.

44

O aumento de preço de uma única matéria-prima importada causa uma avalanche de aumentos nos mais variados

45

setores da economia. A indústria de metais nacional recorreu diversas vezes ao governo para sobretaxar metais importados,

46

medida que impacta toda a indústria que depende deste material: fabricação de pontes, navios, carros, máquinas, geladeiras,

47

peças automotivas, casas, panelas, latinhas de cerveja etc. Qualquer obra ou produto que utilize metais terá de repassar o aumento

48

do seu custo ao produto final.

49
50

Concomitantemente, em vez de termos uma indústria ineficiente, teremos muitas indústrias caras, isoladas da cadeia
de produção global, blindadas da concorrência e pouco competitivas.

51

Protecionismo cria indústrias ineficientes e uma economia moribunda. Ao proteger negócios ultrapassados que

52

naturalmente não conseguem competir, criamos uma economia estagnada e antiquada, pois sem competitividade não há incentivo

53

à inovação.

54

A correção para esse cenário é reduzir as barreiras. Mas haverá inevitáveis consequências de curto prazo.

55

Em um mercado protegido, a abertura comercial será um choque sobre a economia. Uma das consequências em se

56

adotar o livre mercado tardiamente é provocar desemprego durante a readequação do mercado. Empresas sofrerão até conseguir

57

se renovar e se adaptar à pesada competição. A concorrência entre trabalhadores nacionais e estrangeiros levará alguns setores

58

da economia ao declínio (efeito de curto prazo). Já a redução de preços dos bens e serviços, que passarão a ser importados

59

livremente, será imediata, ocasionando redução no custo de vida da população em geral.

60

Ao passo que, com o desemprego, salários poderão vir a sofrer redução, as importações liberadas levarão a um

61

inevitável declínio nos preços de bens e serviços. Consequentemente, sobrará mais dinheiro para se gastar com outros produtos

62

e serviços, o que resultará em aumento da demanda, do lucro e de vagas de empregos em outros setores da economia. Ou seja,

63

haverá uma melhor realocação de recursos.
FONTE: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2550
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01) Do ponto de vista do conteúdo de que trata o texto, é
verdadeiro afirmar
(A) O protecionismo, embora beneficie os mais poderosos,
também contribui para melhorar o mercado interno
nos países mais empobrecidos.
(B) os países mais abertos ao comércio internacional
podem ter problemas de emprego, pois os bens
importados do exterior afetam a contratação de mão de
obra local.
(C) Tanto o livre mercado quanto o livre comércio não são
destruidores de empregos, eles retiram empresas
ineficientes do mercado para que as eficientes tomem
seu lugar.
(D) Considerar os efeitos imediatos da abertura do
mercado é parte necessária da visão econômica, pois
os supostos benefícios de longo prazo podem trazer
prejuízos a toda uma sociedade.
02) A última oração do último parágrafo explicita
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma crítica.
Uma retificação.
Uma síntese.
Uma ironia.

03) Sobre os elementos linguísticos que compõe o texto,
está correto o que se afirma em
(A) “teriam”, em “que não teriam sucesso num ambiente
competitivo.” (L.31), expressa uma ação incerta no
passado.
(B) O termo “à população” (L.5/6) completa o sentido do
verbo.
(C) O verbo “Tratar” (L.17) tem a mesma regência de
“pensar” (L.1).
(D) O termo “tipos” (L.12), se for feita a substituição do
verbo existir pelo verbo haver sofrerá mudança de
função sintática.
04) Em relação ao que se expressa anteriormente, a
afirmação “Mas o protecionismo não se dá apenas por
meio de tarifas de importação” (L.20) expressa uma
ideia de
(A) Adição.

05) Há oposição semântica entre os termos transcritos em
(A) “poucos” (L.4) e “vultosos” (L.8).
(B) “severas” (L.5) e “espoliar” (L.8).
(C) “barreiras” (L.41) e “protegido” (L.55).
(D) “moribunda” (L.51) e “doente” (L.6).
06) No texto,
(A) “como” (L.1) e “como” (L.6) exprimem a mesma
ideia.
(B) “por isso.” (L.4) expressa conclusão.
(C) “apenas” (L.20) indica exclusão.
(D) “e”, em “e não segui-las causa desde multas a ações
judiciais.” (L.24) expressa oposição.
07) Em relação ao léxico do texto, é correto afirmar:
(A) A expressão “Ou seja” (L.62) antecede uma
retificação.
(B) O vocábulo “grandes” é formada pelo processo de
derivação imprópria.
(C) A preposição “de” e o artigo flexionado “os”, em,
“pelo fato de os consumidores estarem migrarem para
um produto melhor e mais barato. (L.34), podem se
contrair na forma “dos”, mantendo a mesma
formalidade do texto, além de ficar mantida a correção
gramatical.
(D) O termo “uma”, em “uma reserva de mercado” (L.9)
individualiza o nome.
08) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em
(A) Os conectores “que” e “que”, em “que estabelece as
oligarquias.” (L.13) e “que o governo dificulte” (L.18)
são iguais do ponto de vista morfológico.
(B) Os vocábulos “a”, em “Além de espoliar toda a
população” (L.8) e “a”, em “para suprimir a
concorrência” (L.17) expressam o mesmo valor
semântico.
(C) “Por meio de um decreto” (L.9) indica modo.
(D) A expressão “se” (L.25) é partícula integrante de
“preocupam”.

(B) Ressalva.
(C) Conclusão.
(D) Explicação.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Página 4 / 10

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

09) A alternativa em que há uma explicação correta para o
termo transcrito é
(A) A palavra “ou” (L.18) indica adição.
(B) O termo “se”, em “para se impor tarifas” (L.15) é
partícula de indeterminação do sujeito.
(C) A vocábulo “mais” (L.34) quantifica “barato” (L.34).
(D) O termo “também” (L.22) indica retificação, podendo
ser substituído por aliás.
10) Há predicado verbal em
(A) “Isso é o protecionismo.” (L.3).
(B) “O maior entrave à livre transação entre os habitantes
de dois países distintos é a política.” (L.14).
(C) “o consumidor será sempre prejudicado” (L.41).
(D) “a abertura comercial será um choque sobre a
economia.” (L.55).
11) Exerce função predicativa o termo transcrito em
(A) “estrangeiras” (L.13).
(B) “capital” (L.28).
(C) “importados” (L.45).
(D) “ineficiente” (L.49).

14) As aspas da linha 38 foram usadas para
(A) Indicar a impropriedade do termo usado no contexto.
(B) Evidenciar uma transcrição.
(C) Ressaltar o tom pejorativo
enunciador.
(D) Destacar um neologismo.

empregado

15)
“Ao proteger negócios ultrapassados que naturalmente não
conseguem competir, criamos uma economia estagnada e
antiquada, pois sem competitividade não há incentivo à
inovação.” (L.51/53).
O período em evidência apresenta, por ordem de ocorrência
(A) Oração principal, oração coordenada,
subordinada, oração subordinada.
(B) Oração subordinada, oração subordinada,
principal, oração coordenada.

(A) Tivesse pensado.
(B) Tinha pensado.
(C) Teria pensado.
(D) Tem pensado.
13)
“Mas haverá inevitáveis consequências de curto prazo.”
(L.54).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
Existirão inevitáveis consequências.
Haverão inevitáveis consequências.
Existirá inevitáveis consequências.
Terão inevitáveis consequências.
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(C) Oração coordenada, oração subordinada, oração
principal, oração coordenada.
(D) Oração subordinada, oração principal, oração
coordenada, oração coordenada.

12) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “pensou“ (L.1) e a composta

(A)
(B)
(C)
(D)

pelo
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INFORMÁTICA
16) A Internet é uma interconexão de várias redes que
podem ser públicas, privadas ou organizacionais. Os
dispositivos globais são interligados usando o
protocolo de controle de transmissão e protocolo de
Internet (TCP / IP). Várias tecnologias são usadas para
criar uma rede de internet. Essas tecnologias incluem,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÕES DE 16 A 20
18) As partes físicas de um computador, tais como:
dispositivos de entrada e saída (ex.: monitor, teclado,
impressora, webcam), dispositivos de armazenamento
(ex. memória volátil e permanente), processador,
assim como todo o conjunto de elementos que
compõem um computador são chamados de hardware.
A figura a seguir, apresenta os elementos que
compõem o hardware.

Circuitos de fibra óptica.
Circuitos com fio ou sem fio.
Circuitos eletrônicos.
Anti-furto.

17) Além de muitas diferenças, tanto a internet quanto a
intranet possuem muitas semelhanças técnicas entre
eles. Alguns dos recursos semelhantes incluem,
exceto:
(A) Os dispositivos conectados à rede tanto na internet
quanto na intranet usam os mesmos protocolos de rede
TCP / IP.
(B) Assim como os sites acessíveis na Internet, os sites
hospedados pela intranet também são acessíveis por
meio de navegadores da Web, mas com acesso
limitado.
(C) Os usuários da Intranet também podem conversar
sobre seus aplicativos de mensageria personalizados,
como os comunicadores G talk ou yahoo, disponíveis
na Internet.
(D) Os dados que trafegam pela intranet e pela internet são
seguros e disponíveis mundialmente.

Figura: Elementos de hardware de um computador.
Os dispositivos de entrada e saída (E/S) ou input/output (I
/O) são também denominados periféricos. Eles permitem a
interação do processador com o homem, possibilitando a
entrada e/ou a saída de dados. Os principais dispositivos de
entrada de informações são: teclado, mouse, drive de CD /
DVD-ROM, pendrive, scanner, microfone, joystick, câmera
filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, mesa
gráfica e caneta ótica. O monitor de vídeo é um
equipamento semelhante a uma TV, responsável por
transmitir informações visuais ao usuário. É um dispositivo
de exibição de saída dos mais usados, podendo exibir texto,
imagens e vídeos. A partir deste contexto e dos seus
conhecimentos sobre os dispositivos de entrada e saída de
uma computador, são tipos mais comuns (a classificação)
para os dispositivos de vídeo, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tipo 1: IrDA (do inglês, Infrared Data Association).
Tipo 2: CRT (do inglês, Cathode Ray Tube).
Tipo 3: LED (do inglês, Light Emitting Diodes).
Tipo 4: LCD (do inglês, Liquid Crystal Display).
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19) As partes físicas de um computador, tais como:
dispositivos de entrada e saída (ex.: monitor, teclado,
impressora, webcam), dispositivos de armazenamento
(ex. memória volátil e permanente), processador,
assim como todo o conjunto de elementos que
compõem um computador são chamados de hardware.
Em elemento importante neste conjunto são os módulo
de entrada e saída (E/S). A seguir, exibe-se uma
ilustração do módulo de E/S de uma CPU.

20) Na contemporaneidade, “Segurança na Internet”
parece ser um tema de grande interesse, talvez pela
complexidade (ou simplicidade, dependendo do ponto
de vista) ou talvez pela pouca quantidade de
informações disponíveis sobre o tema. Tanto que entre
os 10 livros de informática mais vendidos, 3 tem como
tema os “Hackers”. Existem várias formas de se roubar
dados ou invadir computadores e, 99% das invasões,
se dá devido a um (ou vários) dos seguintes fatores,
exceto:
(A) Trojans como o Back-orifice instalados no micro
(B) Bugs de segurança do Windows, IE, Netscape, ICQ ou
de qualquer programa que estiver instalado no micro.
(C) Portas TCP abertas
(D) Excesso de cuidado e ingenuidade do usuário.

Fonte:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3187449/mod_resourc
e/content/4/6aula%20-%20Entrada%20e%20Saida.pdf> .

A partir da análise da figura, avalie as seguintes asserções:
I. Os dispositivos externos fazem interface com o módulo
de E/S através de sinais de controle, dados e estado.
PORQUE
II. O Controle consiste da função a ser executada pelo
dispositivo (INPUT ou READ, OUTPUT ou WRITE);
O Estado é o estado do dispositivo (READY/NOT
READY); Os Dados consiste do conjunto de bits a serem
enviados ou recebidos do módulo de E/S.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II
justifica a I.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II
não justifica a I.
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II, falsa.
(D) A asserção I é uma proposição falsa e a II, verdadeira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou suspensão se dará nos seguintes casos, EXCETO:
(A) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII da
Constituição Federal de 1988.
(B) cancelamento da naturalização por sentença transitada
em julgado.
(C) condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos.
(D) incapacidade civil absoluta ou relativa.
22) De acordo com o art. 39, §1º da Constituição Federal
de 1988, a fixação dos padrões de vencimento e dos
demais componentes do sistema remuneratório
observará:
I.
os requisitos para a investidura.
II. as peculiaridades dos cargos.
III. a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada
carreira.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I e III
(B) II e III
(C) I, II e III
(D) I e II
23) Marque a única alternativa que NÃO apresenta um
princípio da licitação.
(A) vinculação ao instrumento convocatório.
(B) julgamento objetivo.
(C) probidade administrativa.
(D) pessoalidade.
24) As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando:
I.

II.

o produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o
art. 165 da Constituição Federal de 1988, quando for o
caso.
houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório.
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QUESTÕES DE 21 A 40
III. houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma.
IV. existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos
unitários.
A quantidade de itens corretos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

4
1
2
3

25) São modalidades de licitação, SALVO:
(A)
(B)
(C)
(D)

concorrência.
concurso.
tomada de contas.
convite.

26) É dispensável a licitação:
I.

na contratação da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
jurídicas reconhecidas pelo poder público como
catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública.
II. para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento
das
finalidades
precípuas
da
administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia.
III. na contratação de associação de portadores de
deficiência física, com fins lucrativos e de
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da
Administração Pública, para a prestação de serviços
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no
mercado.
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IV. 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.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

do

contrato

(A) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.
(B) razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.
(C) o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores.
(D) o
cumprimento
de
cláusulas
contratuais,
especificações, projetos ou prazos.
28) O Winzip é um exemplo de software
(A)
(B)
(C)
(D)

operacional.
utilitário.
aplicativo.
exclusivo.

29) Marque a alternativa que NÃO apresenta um sistema
operacional.
(A)
(B)
(C)
(D)

Debian
Unix.
HTTP
Linux.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I.
II.
III.
IV.

Opera Software.
Gsat.
Windows Explorer.
Mozilla Firefox

É correto o que se afirma em:
(A) I e IV
(B) II e III
(C) I, II, III e IV
(D) II, III e IV
31) O programa de computador que permite efetuar
cálculos, com dados dispostos na tela em linhas e
colunas, é denominado de:

I, III e IV
II e IV
I, II, III e IV
II e III

27) Constituem motivo para rescisão
administrativo, EXCETO:

30) São navegadores de internet:

(A)
(B)
(C)
(D)

editor de texto.
planilha eletrônica.
gerenciador de e-mail.
gerenciador de slide.

32) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
entende-se por _________________ a entrega de
recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) restos a pagar.
(B) despesas de capital.
(C) transferência voluntária.
(D) receita pública.
33) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, dívida
pública consolidada ou fundada é:
(A) a emissão de títulos para pagamento do principal
acrescido da atualização monetária.
(B) 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.
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(C) a dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil,
Estados e Municípios.
(D) o montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses.

37) O vocativo utilizado para se dirigir aos Ministros de
Estado é:

34) São partes do documento Padrão Ofício:

38) Segundo Maria Sylvia Di Pietro, são características da
administração pública em sentido objetivo,
EXCETO:

1. Identificação do signatário.
2. Cabeçalho.
3. Fechos para comunicações.
4. Endereçamento.
5. Local e data do documento.
A soma dos itens corretos é:
(A) 10
(B) 12
(C) 7
(D) 15
35) “É o instrumento pelo qual Ministros ou outras
autoridades expedem instruções sobre a organização e
o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal
e outros atos de sua competência. ”
O fragmento acima se refere ao conceito de:
(A) arquivo.
(B) portaria.
(C) memorando.
(D) circular.
36) É INCORRETO afirmar sobre os decretos.
(A) Os decretos podem conter regras singulares ou
concretas (por exemplo, decretos referentes à questão
de pessoal, de abertura de crédito, de desapropriação,
de cessão de uso de imóvel, de indulto, de perda de
nacionalidade, entre outros.
(B) Decretos são atos administrativos de competência
exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover
as situações gerais ou individuais, abstratamente
previstas, de modo expresso ou implícito, na lei.
(C) Os decretos regulamentares são atos normativos
primários.
(D) A figura do decreto autônomo no ordenamento
jurídico brasileiro limita-se às hipóteses de
organização e funcionamento da administração
pública federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e
de extinção de funções ou cargos públicos, quando
vagos.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(A) Excelentíssimo Senhor Ministro.
(B) Senhor Ministro.
(C) Vossa Excelência.
(D) Vossa Senhoria.

(A) Designa os entes que exercem a atividade
administrativa, compreendendo as pessoas jurídicas,
órgãos e agentes públicos incumbidos no exercício da
atividade administrativa.
(B) É uma atividade concreta que põe a execução da
vontade do Estado contida na lei.
(C) A administração pode ser definida como atividade
concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob
regime jurídico total ou parcialmente público, para a
consecução dos interesses coletivos.
(D) Sua finalidade é a satisfação direta e imediata dos fins
do Estado.
39) Os princípios basilares
Administrativo são:

do

Regime

Jurídico

(A) Eficiência e Razoabilidade.
(B) Legalidade e moralidade.
(C) Supremacia do interesse público sobre o particular e
indisponibilidade do interesse público.
(D) Publicidade e legalidade.
40) “Esse princípio está diretamente relacionado com a
finalidade pública. Segundo esse princípio, a
Administração Pública não pode atuar com o intuito
de beneficiar ou prejudicar determinada pessoa. Nesse
sentido, é vedado o uso de símbolos, nomes e imagens
que caracterizem a promoção pessoal do agente
público”.
O princípio citado acima é:
(A) Moralidade.
(B) Legalidade.
(C) Proporcionalidade.
(D) Impessoalidade.
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