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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- De acordo com a Lei 4.320/64 é INCORRETO afirmar: 

 

A. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de 

condição.          

B. O empenho da despesa não poderá exceder o limite 

dos créditos concedidos.         

C. Com algumas ressalvas na lei, é vedado aos 

Municípios empenhar, no último mês do mandato do 

Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista 

no orçamento vigente.     

D. É vedado aos Municípios, sem haver exceções, no 

último mês do mandato do Prefeito, assumir, por 

qualquer forma, compromissos financeiros para 

execução depois do término do mandato do Prefeito. 

E. Em algumas situações é dispensada a emissão de notas 

de empenho, como despesas relativas à pessoal e 

encargos, contribuição para o PASEP. 

 

17- Consiste na movimentação de material do acervo, com 

transferência de posse, gratuita, com troca de 

responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito 

da administração federal direta. 

 

A. Cessão 

B. Alienação 

C. Transferência 

D. Inventário físico 

E. Intervalo de aquisição 

 

18- A Lei 8.666 de 21/06/93 estabelece que nos processos de 

licitação possam ser estabelecida margem de preferência para 

produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a 

normas técnicas brasileiras e os resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País. 

Essas margens de preferência por produtos, serviços, grupos 

de produtos ou grupos de serviços serão definidas pelo Poder 

Executivo federal, podendo a soma delas ser de até: 

 

A. 15% sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros. 

B. 20% sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros. 

C. 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros. 

D. 30% sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros. 

E. 35% sobre o preço dos produtos manufaturados e 

serviços estrangeiros. 

 

19- Segundo a Lei Complementar 101 de 04/05/2000, o 

Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta 

das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 

avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 

políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o 

impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 

demonstrados nos balanços no prazo de: 

 

A. Trinta dias após o encerramento de cada semestre. 

B. Quarenta e cinco dias após o encerramento de cada 

semestre. 

C. Sessenta dias após o encerramento de cada semestre. 

D. Noventa dias após o encerramento de cada semestre. 

E. Cento de vinte dias após o encerramento de cada 

semestre. 

 

20- Lei 4.320/64: Art. 15, § 2º Para efeito de classificação da 

despesa, considera-se material permanente o de duração a 

partir de: 

 

A. Seis meses. 

B. Um ano. 

C. Dois anos. 

D. Três anos. 

E. Cinco anos. 

 

21- Para a Liquidez Geral (LG) tem-se: 

 

A. (Disponibilidades + Créditos a Curto Prazo) /Passivo 

Circulante. 

B. Ativo Circulante/Passivo Circulante. 

C. (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / 

(Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante). 

D. (Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante) / (Passivo 

Circulante + Passivo Não-Circulante). 

E. (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) / Ativo 

Total.  

 

22- Indique um item que afetam somente o patrimônio 

líquido: 

 

A. Acréscimo do patrimônio líquido pelo resultado 

patrimonial positivo ou redução pelo resultado 

patrimonial negativo do exercício. 

B. Aumento do capital com utilização de lucros e 

reservas. 

C. Redução dos dividendos. 

D. Acréscimo por doação e subvenções para 

investimentos recebidos. 

E. Acréscimos por subscrição e integralização de capital. 

 

23- A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua 

natureza, é identificada pelo conjunto de códigos. O 2º dígito 

corresponde a: 

 

A. Categoria econômica. 

B. Modalidade de aplicação. 

C. Elemento de despesa. 

D. Grupo de natureza de despesa. 

E. Item de despesa. 

 

24- É atributo pelo qual se presume o ato administrativo em 

conformidade com a lei, até prova em contrário. 

 

A. Legalidade 

B. Legitimidade 

C. Segurança jurídica 

D. Finalidade 

E. Razoabilidade 
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25- A Lei nº 4.320/64 estabelece os fundamentos da 

transparência orçamentária (art. 2º): A Lei do Orçamento 

conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a 

evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do governo, obedecidos os princípios da: 

 

A. Legalidade, unidade e exclusividade. 

B. Unidade, universalidade e anualidade. 

C. Discriminação, publicidade e equilíbrio. 

D. Periodicidade, legalidade e orçamento-bruto. 

E. Universalidade, não-afetação e exclusividade. 

 

26- Faixa de fronteira, segundo a CF, art. 20, § 2°, é a faixa 

de até: 

 

A. Duzentos quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres. 

B. Cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres. 

C. Cento quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres. 

D. Oitenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres. 

E. Cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres. 

 

27- O ato de tombamento gera alguns efeitos no que 

concerne ao uso e à alienação do bem tombado. Efetivado o 

tombamento e o respectivo registro no Ofício de Registro de 

Imóveis respectivos, surgem os seguintes efeitos, EXCETO: 

 

A. É vedado ao proprietário, ou ao titular de eventual 

direito de uso, destruir, demolir ou mutilar o bem 

tombado. 

B. O proprietário somente poderá reparar, pintar ou 

restaurar o bem após a devida autorização do Poder 

Público. 

C. Independente de solicitação do proprietário, pode o 

Poder Público, no caso de urgência, tomar a iniciativa 

de providenciar as obras de conservação. 

D. O tombamento do bem não impede o proprietário de 

gravá-lo por meio de penhor, anticrese ou hipoteca. 

E. Há obrigatoriedade de o Poder Público indenizar o 

proprietário do imóvel no caso de tombamento. 

 

28- É o registro do fato contábil envolvendo mais de uma 

conta devedora e apenas uma conta credora. 

 

Esta é a definição de que fórmula de lançamento contábil: 

 

A. Lançamento de primeira fórmula. 

B. Lançamento de segunda fórmula. 

C. Lançamento de terceira fórmula. 

D. Lançamento de quarta fórmula. 

E. Lançamento de quinta fórmula. 

 

 

 

 

29- A contraprestação da Administração Pública nos 

contratos de parceria público-privada poderá ser feita por, 

EXCETO: 

 

A. Ordem bancária. 

B. Cessão de créditos tributários. 

C. Outorga de direitos em face da Administração Pública. 

D. Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. 

E. Outros meios admitidos por lei. 

 

30- Regulariza o lançamento da conta debitada ou creditada 

indevidamente, através da transposição do valor para a conta 

adequada. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Lançamento complementar. 

B. Lançamento de transferência. 

C. Lançamento retificado. 

D. Estorno. 

E. Ressalva. 

 

31- De posso da defesa apresentada, ou em caso de revelia, o 

Tribunal decidirá sobre o mérito das contas. É considerada 

de mérito irregular quando comprovada qualquer das 

seguintes ocorrências, EXCETO: 

 

A. No caso de evidenciarem impropriedade ou qualquer 

outra falta de natureza formal mesmo não resulte dano 

ao erário. 

B. Omissão no dever de prestar contas. 

C. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico ou infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. 

D. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 

ou antieconômico. 

E. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 

públicos. 

 

32- Constituídas para indicar acréscimo de valor ao custo de 

aquisição já corrigido monetariamente, baseada em Preço de 

Mercada. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Reserva de doação de bens. 

B. Reserva de subvenção de investimentos. 

C. Reserva de reavaliação. 

D. Reserva de lucros a realizar. 

E. Reserva legal. 

 

33- A prática de ato (portaria) de aposentadoria de servidor 

público refere-se a que tipo de poder: 

 

A. Poder Vinculado. 

B. Poder Discricionário. 

C. Poder Hierárquico. 

D. Poder Disciplinar. 

E. Poder Regulamentar. 
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34 - O afastamento para estudo ou missão no exterior só 

poderá ser de até: 

 

A. 4 anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido 

igual período, será permitida nova ausência. 

B. 6 anos, e finda a missão ou estudo, somente será 

permitida nova ausência por ta 2 anos. 

C. 4 anos, e finda a missão ou estudo, somente será 

permitida nova ausência por ta 2 anos. 

D. 6 anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido 

igual período, será permitida nova ausência. 

E. 2 anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido 

igual período, será permitida nova ausência. 

 

35- São considerados bens dominicais, EXCETO: 

 

A. Dívida ativa 

B. Reservas financeiras 

C. Terras devolutas 

D. Navios militares 

E. Móveis inservíveis 

 

36- Todos os atos normativos integrantes da legislação 

tributária dividem-se em duas grandes categorias, que são: 

 

A. Atos primários e atos infralegais. 

B. Atos primários e atos secundários. 

C. Atos absolutos e atos relativos. 

D. Atos objetivos e atos relativos. 

E. Atos fundamentais e atos normativos. 

 

37- Direito real sobre coisas alheias, em que o domínio útil 

(uso e gozo do bem) pertencia ao enfiteuta, mas a 

propriedade do bem pertencia a outrem. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Enfiteuse 

B. Locação 

C. Comodato 

D. Direito de superfície 

E. Concessão de domínio 

 

38- Segundo a Lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003, Art. 

8
o
 As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza é: 

 

A. 2% 

B. 5% 

C. 8% 

D. 10% 

E. 12% 

 

39- É um serviço impróprio do Estado: 

 

A. Autarquia 

B. Segurança 

C. Polícia 

D. Saúde pública 

E. Telefone 

 

40- Sobre consórcio público é INCORRETO afirmar: 

 

A. O consórcio público constituirá associação pública ou 

pessoa jurídica de direito privado. 

B. A União somente participará de consórcios públicos 

em que também façam parte todos os Estados em cujos 

territórios estejam situados os Municípios 

consorciados. 

C. Os objetivos dos consórcios públicos serão 

determinados pelos entes da Federação que se 

consorciarem, observados os limites constitucionais. 

D. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de 

cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas 

e outros preços públicos pela prestação de serviços ou 

pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles 

administrados ou, mediante autorização específica, 

pelo ente da Federação consorciado. 

E. A execução de cada etapa será preferencialmente 

precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 

competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual 

poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 

execução das obras e serviços, desde que também 

autorizado pela Administração. 

 

 

 

 


