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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 
 

01- O emprego do acento grave deu-se em função da ocorrência 

de crase: 

 

A. Na indicação de uma hora específica e em uma locução 

adverbial. 

B. Numa referência a uma hora genérica e em uma 

expressão subentendida. 

C. Em relação a substantivos consagrados pela fala popular. 

D. Diante de um pronome relativo e um demonstrativo 

respectivamente. 

E. Diante de uma locução conjuntiva e numa referência a 

uma hora específica. 

 

A propaganda eleitoral será permitida a partir desta sexta-

feira. De acordo com a Lei das Eleições também está liberada a 

propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a veiculação 

de qualquer tipo de propaganda paga. 

Nesta data, também estão liberados os comícios das 8h às 

24h. Partidos políticos e coligações podem usar, no período 

entre às 8h e as 22h, alto-falantes e amplificadores de som nas 

sedes deles ou em veículos. 

A partir deste sábado, estará proibida a contratação de 

shows artísticos pagos com recursos públicos e inaugurações. A 

partir desta data também é proibido que candidatos 

compareçam a inaugurações de obras públicas. 

Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral 

impugnem candidaturas, conforme determina a Lei 

Complementar nº 64/1.990. 

Os eleitores fora do domicílio eleitoral têm até o dia 8 de 

agosto para requerer a segunda via do título de eleitor. 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 

21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, três dias antes do 

primeiro turno de votações. Nas localidades em que houver 

segundo turno, o dia será 28 de outubro. 

 

02- Qual a finalidade proferida pelo discurso no texto acima? 

 

A. Convencer o leitor a tomar uma postura. 

B. Deixar clara a opinião própria do autor. 

C. Informar o leitor de um acontecimento que orienta a 

sociedade. 

 

 

D. Passar uma informação sem a frieza da imparcialidade. 

E. Mostrar que uma informação pode ser passada 

corretamente mesmo não sendo dotada de objetividade. 

 

03- Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada 

para separar orações coordenadas? 

 

A. ‘Nas localidades em que houver segundo turno, o dia será 

28 de outubro.’ 

B. ‘candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério 

Público Eleitoral impugnem candidaturas’ 

C. ‘De acordo com a Lei das Eleições também está liberada 

a propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a 

veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.’ 

D. ‘podem usar, no período entre às 8h e as 22h’ 

E. ‘Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações’ 

 

04- De acordo com o texto: 

 

A. Não é possível de maneira alguma pagar por uma 

propaganda eleitoral, salvo na internet. 

B. Mesmo que a lei das eleições impeça a propaganda paga, 

ela poderá ser feita na internet. 

C. Propaganda eleitoral pela internet só poderá ser veiculada 

se for paga, o mesmo não se aplicando à de rua. 

D. A lei das eleições permitiu, excepcionalmente, que a 

propaganda política seja divulgada pela internet, mesmo 

que gratuita. 

E. A propaganda eleitoral está permitida, desde que gratuita, 

inclusive pela internet. 

 

05- As expressões ‘será permitida’ e ‘estão liberados’ 

concordando com ‘a propaganda eleitoral’ e ‘os comícios’ 

assumiram tais formas de acordo com qual regra de 

concordância transcrita abaixo? 

 

A. O sujeito posposto altera as relações de concordância. 

B. O núcleo dos sujeitos das orações veio precedido de 

artigo, por isso os adjetivos concordaram no plural. 

C. As palavras ‘permitida’ e ‘liberadas’ podem funcionar 

como adjetivo ou advérbio. No caso, têm valor de 

advérbio e adjetivo respectivamente, e, por isso, 

concordaram no singular e no plural. 

D. Os verbos ‘ser’ e ‘estar’ devem concordar em gênero 

sempre com as pessoas a que fazem referência. 

E. Em expressões indicativas de quantidade aproximada o 

verbo sempre concorda com o substantivo. 

 

Joey Chestnut e Sonya "Viúva Negra" repetiram a dose do ano 

passado e ambos bateram seus próprios recordes ao vencerem 

as etapas masculina e feminina da 97ª edição da tradicional 

competição de comer cachorros-quentes  em Coney Island, em 

Nova York (Estados Unidos). 

Ele comeu 68 cachorros-quente enquanto ela comeu 45 lanches 

em apenas dez minutos. No ano passado o número de Sonya foi 

40 e de Chestnut foi 62. 
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06- No trecho acima, retirado de uma notícia publicada na 

internet, a palavra composta ‘cachorro-quente’ foi pluralizada 

de duas maneiras diferentes. Assinale a alternativa abaixo que 

contém a alternativa correta quanto à grafia e à regra que a 

justifica. 

 

A. Cachorro-quentes: substantivo+adjetivo, só o segundo 

vai para o plural. 

B. Cachorro-quentes: adjetivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

C. Cachorro-quentes: substantivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

D. Cachorros-quentes: substantivo+adjetivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

E. Cachorros-quentes: substantivo+substantivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

 

07- São acentuadas pela mesma regra que ‘viúva’:  

 

A. Baú e faísca 

B. Juíz e reúne 

C. Saúde e raínha 

D. Contribuíu e heroína 

E. Moínho e Raúl 

 

Violeta (Casimiro de Abreu) 

Sempre teu lábio severo 

Me chama de borboleta! 

— Se eu deixo as rosas do prado 

É só por ti — violeta! 

Tu és formosa e modesta 

As outras são tão vaidosas! 

Embora vivas na sombra 

Amo-te mais que do que às rosas. 

A borboleta travessa 

Vive de sol e de flores… 

— Eu quero o sol de teus olhos, 

O néctar dos teus amores 

Cativo de teu perfume 

Não mais serei borboleta; 

— Dá-me o teu mel — violeta! 

 

08- No poema, pode-se afirmar que a mulher é vista de uma 

maneira: 

 

A. Realista 

B. Idealizada 

C. Mentirosa 

D. Equivocada 

E. Exagerada 

 

09- De acordo com o contexto, ‘severo’ é sinônimo de: 

 

A. Irreal 

B. Belo 

C. Atraente 

D. Rígido 

E. Amável 

 

 

 

10- No texto, ‘modesta’ só NÃO é sinônimo de: 

 

A. Penosa 

B. Moderada 

C. Humilde 

D. Recatada 

E. Discreta 

 

11- Nos versos ‘Sempre teu lábio severo / Me chama de 

borboleta!’, a colocação do pronome ‘me’ está: 

 

A. Correta, pois no caso de verbos no imperativo ocorre a 

próclise. 

B. Correta, pois em caso de enunciados exortativos, o 

pronome é atraído para antes do verbo. 

C. Correta, já que o advérbio ‘sempre’ funciona como 

atrator do pronome oblíquo. 

D. Incorreta, uma vez que não se iniciam enunciados com 

pronome oblíquo. 

E. Incorreta, pois o verbo no infinitivo impessoal ‘chama’, 

deixa o pronome enclítico. 

 

12- Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta 

da tira: 

A. Aborda um tema incomum à sociedade brasileira nos 

últimos tempos. 

B. Informa uma nova prática social da classe média. 

C. Denuncia um fato desconhecido. 

D. Satiriza a violência no país. 

E. Interpreta uma ação de maneira condescendente ao 

infrator. 

 

13- O texto, ao tratar do roubo do carro do pai e do carro do 

filho, que é de brinquedo, quer mostrar que esse tipo de ação 

criminosa: 

 

A. Se multiplicou ao longo do tempo poupando apenas as 

mulheres. 

B. É feita de maneira bastante seletiva. 

C. Atinge a todos indiscriminadamente. 

D. Está presente até nas classes menos abastadas. 

E. É bem pior quando se trata de crianças. 
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14- A fala do garoto ‘pelo menos o seu estava no seguro’, é 

responsável pelo humor da tira por tratar-se de uma conclusão 

incomum para uma criança ao ver algo seu tirado sem 

consentimento. Ao atribuir o pensamento e a fala ao menino, o 

autor quer provar que atitudes como a do ladrão tornaram-se: 

 

A. Normais, corriqueiras. 

B. Inusitadas, até mesmo impossíveis. 

C. Surpreendentes, abruptas. 

D. Impunes, violentas. 

E. Raras, infundadas. 

 

15- Ao elaborar seus textos é necessário que o autor escolha 

bem seus enunciados para que eles auxiliem o leitor no sentido 

de construir significados. Na frase ‘Droga, levaram meu carro’, 

o autor optou por uma oração com sujeito indeterminado por 

que: 

 

A. É aquele que se pode identificar com precisão pela 

desinência do verbo. 

B. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar 

pelo contexto, nem pela terminação verbal. 

C. Apresenta dois núcleos diretamente ligados pela ação 

verbal. 

D. Não está escrito explicitamente na frase, mas pode ser 

facilmente identificado pela desinência verbal. 

E. É formado apenas pelo predicado com um verbo sempre 

impessoal. 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Ato administrativo do ordenador de despesa, após o 

julgamento da proposta técnica (quando houver) e comercial e 

sua respectiva homologação, através do qual a Administração 

Pública vincula o objeto da licitação ao interessado classificado 

em primeiro lugar, confirmando-o como o detentor da proposta 

mais vantajosa dentre os concorrentes (art. 43, IV, Lei 8.666/ 

93) e podendo, na sequencia, firmar o contrato de prestação de 

serviços ou fornecimento de bens. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Alienação de bens 

B. Anulação de despesa 

C. Anulação de empenho 

D. Adjudicação 

E. Auditoria 

 

17- A Comissão de licitação, permanente ou especial, deve ser 

integrada por no: 

 

A. Mínimo 3 pessoas, renovada em dois terços a cada ano. 

B. Mínimo 5 pessoas, renovada em dois terços a cada ano. 

C. Mínimo 3 pessoas, renovada em um terço a cada ano. 

D. Mínimo 5 pessoas, renovada em um terço a cada ano. 

E. Mínimo 10 pessoas, renovada em metade a cada ano. 

 

 

 

18- Entre as funções destacadas no orçamento público, qual 

indica a oferta bens e serviços públicos que não seriam 

oferecidos pelo mercado ou seriam em condições ineficientes? 

 

A. Função alocativa 

B. Função distributiva 

C. Função estabilizadora 

D. Função progressiva 

E. Função somática 

 

19- O FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma 

transferência constitucional, composto de: 

 

A. 12,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

B. 18,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

C. 20,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

D. 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

E. 25,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

 

20- Da Classificação da Receita Orçamentária, quanto a 

Constância ela se divide em: 

 

A. Receitas de Capital e Recursos do Tesouro 

B. Ordinárias e Extraordinária 

C. Efetiva e não efetiva 

D. Financeira e não financeira 

E. Corrente e não corrente 

21- São condições para a inscrição do resto a pagar (RP) não 

processado, EXCETO: 

 

A. Indisponibilidade de caixa; 

B. Vigente o prazo do credor; 

C. Interesse da Administração; 

D. Destinar a atender transferências a instituições públicas 

ou privadas; 

E. Corresponder a compromissos assumidos no exterior. 

 

22- Diz respeito aos compromissos de exigibilidade superior a 

doze meses assumidos pelo Poder Público para atender 

desequilíbrios orçamentários ou financiamento de obras e 

serviços públicos. Pode ser contraída mediante contratos ou 

emissão de títulos da dívida pública. 

 

A. Dotação orçamentária 

B. Crédito orçamentário 

C. Dívida fundada 

D. Dívida flutuante 

E. Dívida ativa tributária 

 

23- É uma receita de capital: 

 

A. Receita patrimonial 

B. Contribuições de melhoria 

C. Operação de crédito 

D. Receita de serviços 

E. Transferências correntes 
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24- Imposto pago pelos donos de postos de combustíveis, sobre 

o volume de venda de álcool, gasolina, querosene e outros 

combustíveis. 

 

A. IPTU 

B. ISS  

C. IVVC 

D. ITBI  

E. ICVA 

 

25- Segundo a Constituição Federal de 1988, CAPÍTULO II, 

Seção II, DOS ORÇAMENTOS, Art. 167. São vedados, 

EXCETO: 

 

A. O início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual; 

B. A realização de despesas ou a assunção de obrigações 

diretas que excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais; 

C. A realização de operações de créditos que excedam o 

montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais 

com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo 

por maioria absoluta; 

D. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes; 

E. A vinculação de impostos sobre transmissão "inter 

vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, cabendo o mesmo ao estado e distrito 

federal. 

26- As receitas orçamentárias são classificadas segundo os 

seguintes critérios, EXCETO: 

 

A. Natureza 

B. Fontes de Recursos 

C. Grupos 

D. Indicador de Resultado Primário e secundário  

E. Receitas do Orçamento da Seguridade Social. 

 

27- A despesa pública é dividida em estágios. Um deles é o 

empenho. Sobre este é INCORRETO afirmar: 

 

A. O empenho é o segundo estágio da despesa pública.  

B. É ato emanado de autoridade competente que cria, para o 

Estado, obrigação de pagamento pendente, ou não, de 

implemento de condição.  

C. É a garantia de que existe o crédito necessário para a 

liquidação de um compromisso assumido.  

D. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos 

créditos concedidos.  

E. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

 

28- Na licitação por concorrência, é obrigatória a realização de 

audiência pública: 

 

A. 30 dias antes da publicação do edital, quando for em 

valores acima de 30.000.000,00 

B. 15 dias antes da publicação do edital, quando for em 

valores acima de 15.000.000,00 

C. 30 dias antes da publicação do edital, quando for em 

valores acima de 150.000.000,00 

D. 15 dias antes da publicação do edital, quando for em 

valores acima de 150.000.000,00 

E. 15 dias antes da publicação do edital, quando for em 

valores acima de 85.000.000,00 

 

29- O Plano de Contas Único está estruturado em: 

 

A. 3 níveis de desdobramento 

B. 5 níveis de desdobramento 

C. 7 níveis de desdobramento 

D. 10 níveis de desdobramento 

E. 12 níveis de desdobramento 

 

30- O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento 

governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da 

Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 

de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública para um período de 4 anos, organizando 

as ações do governo em programas que resultem em bens e 

serviços para a população. No Plano Plurianual, o prazo para o 

encaminhamento ao Legislativo é até o dia: 

 

A. 15 de janeiro 

B. 25 de fevereiro 

C. 31 de julho 

D. 31 de agosto 

E. 30 de setembro 

 

31- Antes de se realizar qualquer desfazimento de bens, o 

material inservível para a repartição deve ser classificado em, 

EXCETO: 

 

A. Ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, 

não estiver sendo aproveitado; 

B. Recuperável – quando sua recuperação for possível e 

orçar, no máximo, a 50% de seu valor de mercado; 

C. Reciclável - quando sua recuperação for possível e orçar, 

no máximo, a 20% de seu valor de mercado; 

D. Antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, ou 

seu rendimento precário, em virtude de rendimento 

precário, uso prolongado, desgaste prematuro ou 

obsoletismo; 

E. Irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para 

o fim a que se destina devido a perda de suas 

características ou em razão da inviabilidade econômica 

de sua recuperação. 

 

32- O Déficit equivale à: 

 

A. Soma da linha subtotal das receitas com a linha 

refinanciamento. 

B. Diferença entre as receitas realizadas e a previsão 

atualizada. 

C. Linha subtotal com refinanciamento das receitas, menos 

a linha subtotal com refinanciamento das despesas. 

D. Representação do valor de recursos provenientes de 

superávit financeiro de exercícios anteriores, que está 

sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de 

créditos adicionais. 
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E. Diferença entre a dotação atualizada e as despesas 

empenhadas. 

 

33- Na evolução do orçamento púbico, sobre Orçamento 

estratégia ou base zero é INCORRETO afirmar: 

 

A. Documento apenas de previsão de receitas e fixação de 

despesas. 

B. Análise, revisão e avaliação de todas as despesas 

propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam 

o nível do gasto já existente. 

C. Programas devem ser justificados. 

D. Criação de alternativas para facilitar a escala de 

prioridades a serem levadas para decisão superior.  

E. Não há direitos adquiridos. 

 

34- Fonte de Recurso indica a origem ou a procedência dos 

recursos. Esta classificação combina o critério de origem do 

recurso e o da vinculação de receita às despesas orçamentárias. 

São consideradas como origem dos recursos as seguintes 

fontes, EXCETO: 

 

A. Recursos do Tesouro do Estado. 

B. Recursos Vinculados Estaduais. 

C. Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa. 

D. Recursos Vinculados Federais. 

E. Recursos de Operações de Crédito. 

 

 

35- A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua 

natureza, é identificada pelo conjunto de códigos, Elemento de 

Despesa é identificado por que dígito: 

 

A. 1º Dígito 

B. 2º Dígito 

C. 3º/4º Dígitos 

D. 5º/6º Dígitos  

E. 7º/8º Dígitos 

 

36- Processo de contas relativo à gestão dos responsáveis por 

unidades jurisdicionadas da administração federal indireta e 

daquelas não classificadas como integrantes da administração 

direta federal: 

 

A. Processo de contas. 

B. Processo de contas ordinárias. 

C. Processo de contas extraordinárias. 

D. Processo de prestação de contas. 

E. Processo de tomada de contas. 

 

37- O inventário físico é um instrumento de controle contábil e 

permite, EXCETO: 

 

A. O ajuste dos dados escriturais de saldos dos estoques com 

o saldo físico estipulado nas instalações de 

armazenagem; 

B. A análise de desempenho das atividades do encarregado 

do almoxarifado através dos resultados obtidos no 

levantamento físico; 

C. O levantamento da situação dos bens estocados no 

tocante ao saneamento dos estoques; 

D. O levantamento da situação dos equipamentos e material 

permanente em uso e de suas necessidades de 

manutenção e reparos; 

E. A atualização dos registros e controles contábeis e 

Administrativos 

 

38- Das variações patrimoniais, as variações passivas extra-

orçamentárias: 

 

A. Aumentam a situação líquida patrimonial e decorrem da 

execução orçamentária; 

B. Aumentam a situação líquida patrimonial e são 

independentes da execução orçamentária; 

C. Diminuem a situação líquida patrimonial e decorrem da 

execução orçamentária; 

D. Diminuem a situação líquida patrimonial e são 

independentes da execução orçamentária. 

E. Independem da situação líquida patrimonial e decorrem 

da execução orçamentária. 

 

39- Variação patrimonial que ocasiona o aumento da situação 

líquida patrimonial (aumento do ativo): 

 

A. Superveniência Ativa. 

B. Insubsistência Ativa. 

C. Superveniência Passiva. 

D. Insubsistência do Ativo. 

E. Superveniência do Passivo. 

 

40- No balanço orçamentário sobre análise dos quocientes é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da 

relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação 

Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio entre a 

previsão e fixação constante na LOA.  

B. O Quociente de Execução da Receita é resultante da 

relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada 

da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de 

arrecadação para a cobertura de despesas.  

C. O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é 

resultante da relação entre a Receita Realizada e a 

Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de 

excesso ou falta de arrecadação para administração dos 

indicadores fiscais.  

D. O Quociente de Execução da Despesa é resultante da 

relação entre a Despesa Executada e Dotação Atualizada, 

cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no 

processo planejamento-execução ou a uma economia de 

despesa orçamentária.  

E. O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da 

relação entre a Receita Realizada e a Despesa 

Empenhada, indicando a existência de superávit ou 

déficit.  

 


