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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 

 

A. Introduz o assunto de maneira um tanto obscura para 

provocar curiosidade no leitor, que é levado a pensar que 

a taxa de mortes após uma cirurgia cardíaca é bem maior 

do que se pensa. 

B. Traz, logo na primeira frase, a afirmação que irá nortear 

todo o texto, permeado de argumentações que negam o 

que foi dito. 

C. Começa informando que os pacientes operados do 

coração podem ter uma vida normal, mas subordina essa 

afirmação a um objetivo maior: alertar que a normalidade 

só é possível após uma mudança de hábitos focada na 

melhoria da qualidade de vida. 

D. É um texto subjetivo, por isso só pessoas inteiradas sobre 

problemas cardíacos que levam a cirurgias podem 

compreendê-lo na sua totalidade, embora o autor abuse 

de argumentos simplificados na busca de ser 

compreendido pelos leitores leigos. 

E. O tema central é a melhora da qualidade de vida das 

pessoas em geral e o autor cita, de forma por vezes 

equivocada, os cuidados com o pós-operatório da cirurgia 

de coração, tornando a argumentação pífia e dissociada 

do contexto inicial pretendido. 

 

02- O autor: 

 

A. Faz afirmações gerais de modo que o leitor deve inferir 

suas intenções. 

B. Sustenta sua afirmação inicial a partir de exemplos. 

C. Sustenta com um único argumento sua posição inicial. 

D. Fez um texto cheio de menções gerais sem se ater a 

nenhum dado específico. 

E. Faz das estatísticas o ponto central da sua argumentação. 

 

03- Para sustentar a afirmação de que grande parte dos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca realizou mudanças no 

estilo de vida e com isso alcançou redução nos riscos 

cardiovasculares, o autor recorre a que tipo de argumentação? 

 

A. Dados percentuais. 

B. Gráficos. 

C. Abordagem emocional. 

D. Depoimentos de especialistas. 

E. Relatos de pacientes. 

 

04- Assinale a alternativa correta quanto às regras de 

acentuação das palavras contidas no texto: 

 

A. „Cardíaca‟ e „substituídos‟ são acentuadas porque suas 

sílabas tônicas formam ditongo com a vogal posterior e 

anterior, respectivamente. 

B. „exercícios‟ é acentuada por ser proparoxítona. 

C. „saúde‟ é acentuada por se tratar de um vocábulo oxítono 

terminado em „e‟. 

D. Em „inevitável‟, ao formarmos o advérbio derivado, o 

novo vocábulo perde o acento devido à mudança da 

sílaba tônica. 

E. Em „porém‟, a acentuação se deve à regra de que todos 

os monossílabos tônicos terminados em „e‟ seguidos ou 

não de „m‟ recebem acento gráfico. 

Sempre afirmo a meus pacientes que deverão ter vida 

normal após a cirurgia cardíaca. Porém, diante de 

algumas sugestões no pós-operatório, tais como 

abandonar o tabagismo, realizar exercícios físicos, 

moderação na dieta, no estresse e no trabalho, 

freqüentar o consultório médico a cada 6 meses e 

realização de exames periódicos, o questionamento é 

inevitável no sentido de que a promessa não foi 

cumprida. Há a sensação de que os projetos de vida 

foram substituídos por estratégias de sobrevivência. 

Entretanto, a ausência destes cuidados configura uma 

forma anormal de viver. Desde nossa primeira leitura do 

O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, existe a questão 

do “Por que trabalhamos sempre como se algo 

superasse, em valor, a vida humana, mesmo sabendo 

que esta não tem preço?”.  

 Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 

sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material. Claro está que o conceito de qualidade de 

vida guarda forte componente subjetivo e individual, 

porém o termo qualidade de vida ligada à saúde baseia-

se em dados mensuráveis e mais fáceis de ser atingidos. 

  

Deste modo, cabe informar que grande parte dos 

pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças, ainda que transitoriamente, em seu estilo de 

vida e com isto alcançou reduções ainda mais 

significativas em seus riscos cardiovasculares. Assim, na 

maioria dos estudos, no pós-operatório, a porcentagem 

dos pacientes que fumavam se reduziu de 24% para 12%, 

a proporção dos que realizavam exercícios físicos 

regularmente aumentou de 16% para 47% e a 

porcentagem dos que seguiram uma dieta pobre em 

gorduras saturadas aumentou de 34% para 72%. 

  

É ainda inquestionável a melhora da qualidade de vida 

do paciente operado que apresentava sintomas antes da 

cirurgia, já que esta proporciona condições de 

recuperação da capacidade e condicionamento físico 

com retorno precoce à vida profissional e social, alívio 

dos sintomas e sensação geral de bem-estar com 

melhora da auto-estima, redução do risco de novos 

eventos cardíacos e portanto maior segurança e 

confiança. 

 Ainda, se considerarmos que as doenças 

cardiovasculares não diagnosticadas e/ou não tratadas 

são a maior causa de mortalidade em nosso meio, o 

mito de que, se você foi operado do coração, está no 

final da vida deixa de existir e você vai ter que arranjar 

outra causa para viver mal ou morrer precocemente. 

Porém, não é preciso esperar pela cirurgia para 

modificar seu estilo de vida e procure lembrar-se que 

muitas vezes a vida que nós levamos não nos deixa 

viver. (Istoé. Dante Senra) 
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05- Analise as afirmações abaixo e de acordo com as regras que 

regem o emprego da vírgula, assinale a alternativa correta: 

 

A. “...tais como abandonar o tabagismo, realizar exercícios 

físicos, moderação na dieta, no estresse e no trabalho” – 

separar constituintes sintáticos idênticos em uma 

enumeração. 

B. “Desde nossa primeira leitura do O Pequeno Príncipe, de 

Saint-Exupéry, existe a questão do „Por que trabalhamos 

sempre como se algo...” – indicar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C. “Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 

sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material.” – separar orações coordenadas assindéticas. 

D. “Deste modo, cabe informar que grande parte dos 

pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças...” – indicar um complemento verbal 

deslocado. 

E. “que as doenças cardiovasculares não diagnosticadas 

e/ou não tratadas são a maior causa de mortalidade em 

nosso meio, o mito de que, se você foi operado do 

coração...” – delimitar uma oração intercalada. 

 

06- Em qual dos trechos a seguir uma palavra teve sua grafia 

alterada ficando em desacordo com as regras da ortografia 

padrão? 

 

A. Em um dia normal, cerca de 400 mil pessoas utilizam as 

linhas Centro e Sul com destino a Camaragibe, Jaboatão 

e cajueiro Seco. 

B. O sistema funciona integrado o transporte coletivo que, 

por conta da paralização dos motoristas e cobradores, 

está comprometido. 

C. Dependendo da demanda, a operação dos trens terá o 

horário de pico, momento do dia em que o número de 

viagens é maior, estendido das 8h30 para ás 9h30 e das 

19 para as 21 horas. 

D. Isso significa que o intervalo entre os trens nas cerca de 

30 estações é de cinco minutos, em média. 

E. Os rodoviários acreditam numa grande adesão à greve 

que começa na manhã desta terça-feira (14) no Grande 

Recife. 

 

Quem utiliza o Tinder já deve ter passado pela situação de ficar 

indeciso em dar ou não “match” em algum usuário. Para essas 

pessoas, a agência de design T3 está desenvolvendo uma versão 

do aplicativo para relógios inteligentes que funciona da 

seguinte maneira: quando os batimentos cardíacos aceleram 

após ver a foto de uma pessoa, o app entende que ali está um 

pretendente e decide pelo usuário. A T3 quer lançar a novidade 

em breve, tanto para relógios com Apple Watch ou com 

Android.  

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. „aplicativo‟ retoma „Tinder‟. 

B. „para essas pessoas‟ se refere a todos aqueles que já 

utilizaram o Tinder alguma vez na vida. 

C. „app‟ se refere a „T3‟. 

D. „usuário‟ retoma „pretendente‟. 

E. „novidade‟ retoma „T3‟. 

08- O texto tem alguns termos em inglês. Porém, pela leitura, 

podemos perceber o significado delas. Assinale a alternativa 

correta: 

 

A. „Tinder‟ é um tipo de smartphone. 

B. „dar match‟ indica compatibilidade, interesse. 

C. „design‟ significa „agência‟. 

D. „app‟ é o mesmo que „pretendente‟. 

E. „T3‟ é um relógio. 

 

09- Em: “quando os batimentos cardíacos aceleram após ver a 

foto de uma pessoa, o app entende que ali está um pretendente e 

decide pelo usuário.” 

Assinale a alternativa em que está corretamente definido o 

valor de coesão do termo sublinhado: 

 

A. Termo introdutório de uma relação de subordinação, 

indicando finalidade. 

B. Conjunção que introduz um período que retoma a ideia 

do anterior, estabelecendo relação de conclusão. 

C. Preposição com valor de tempo. 

D. Elemento coesivo introdutório de termo explicativo de 

sentido temporal. 

E. Conjunção que indica uma oração subordinada à outra, 

estabelecendo uma relação temporal. 

 

10- Em qual dos trechos uma palavra teve sua grafia alterada 

ficando em desacordo com a norma padrão da língua? 

 

A. “Servidores fazem ato na reitoria 

para reivindicar melhorias.” 

B. “Grupo hacker aposta em roubo de propiedade 

intelectual.” 

C. “Cruzeiro tenta Cícero, mas vê Felipe Melo como 

empecilho.”  

D. “E era isso, uma pessoa prazerosa de se conviver. É uma 

perda muita grande, uma pessoa com uma historia linda 

no Flamengo.” 

E. “A espontaneidade do subúrbio carioca está presente em 

Os Suburbanos. A nova série do Multishow, que estreia 

hoje, às 22 horas.” 

 

"Ela sabia que ia provocar os homens", "Ela quer mídia para 

sair na Playboy" "Está querendo aparecer e ainda posa de 

santa". Esses foram alguns dos comentários na matéria do UOL 

Esporte em que a saltadora Ingrid de Oliveira reclamava de 

comentários grosseiros em uma foto que postou no Instagram. 

Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar. A 

imagem gera discussões: qual o limite entre o elogio ao corpo 

de uma mulher e o machismo que a vê como mero objeto? 

Como a repercussão de fotos interfere na vida do atleta? 

"Já aconteceu comigo (de não gostar da reação). Você faz 

posições no alongamento que o fotógrafo pode fazer uma foto 

superbonita, ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua 

cara”, analisou Juliana Veloso. "Hoje, não estou nem aí. Só 

ouço opinião do meu marido e da minha filha." Mas ela entende 

que a exposição vai "da postura de cada um". (UOL Esporte) 
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11- Acerca dos processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. „saltadora‟ e „apontava‟ são formadas pelo mesmo 

processo. 

B. O recurso ao processo de formação de palavras por 

derivação sufixal está exemplificado corretamente em 

„alongamento‟. 

C. „superbonita‟ passou por um processo de parassíntese em 

sua formação. 

D. „Machismo‟ é formado a partir do emprego de um 

morfema flexional colocado após o radical. 

E. „pornografia‟ é fruto do processo de abreviação, sendo 

reduzida de  modo que não prejudique o entendimento do 

vocábulo em sua forma completa. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto ao termo sublinhado e 

sua função sintática no período: 

 

A. "Ela sabia que ia provocar os homens" 

ORAÇÃO SUBORDINADA OBJETIVA DIRETA 

 

B. "Está querendo aparecer e ainda posa de santa" 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL 

TEMPORAL 

 

C. “ ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua cara" 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

OPOSIÇÃO 

D. “Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar.” 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA 

EXPLICATIVA 

E. " Mas ela entende que a exposição vai "da postura de 

cada um.” 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

ADIÇÃO 

 

13- Assinale a observação correta a respeito das relações de 

concordância no texto: 

 

A. "Ela quer mídia para sair na Playboy" 

Passando o sujeito para o plural, os dois verbos, 

obrigatoriamente devem concordar com ele em 

número. 

B. "Já aconteceu comigo (de não gostar da reação)”  

Ao substituir os parênteses por uma vírgula após o 

termo „comigo‟, não haveria prejuízo da correção 

gramatical, mas sim da compreensão do texto. 

C. Em “Estava de maiô, de costas, e apontava para um 

placar.” A supressão do termo „de costas‟ prejudicaria de 

forma definitiva o entendimento do texto. 

D. Em “limite entre o elogio ao corpo de uma mulher e o 

machismo que a vê como mero objeto?” a substituição de 

„vê‟ por „encara‟, mantém o sentido original da frase. 

E. “Hoje, não estou nem aí.” O advérbio „aí‟ pode ser 

substituído por „aqui‟, sem que a expressão perca seu 

sentido metafórico. 

 

 

 

14- Em qual das manchetes abaixo o sinal indicativo de crase 

foi erroneamente omitido? 

 

A. “Premiê tenta convencer a Grécia a aceitar medidas de 

aperto.” 

B. “A vitória por 1 a 0 em Porto Alegre foi ainda melhor do 

que aquele empate emblemático em 1991.” 

C. “A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça 

(14) a votação do projeto de lei que 

complementa a proposta de emenda à Constituição” 

D. “Piloto usa mochila a jato para voar na China.” 

E. “Conheça os 14 pontos do novo acordo que mantém 

ajuda a Grécia.” 

 

15- Em qual das alternativas NÃO houve erro de concordância 

verbal? 

 

A. Fazem anos que as exigências em provas de concursos 

aumentaram. 

B. Isso parece tendências do mundo moderno. 

C. O município e o estado principalmente, deve propiciar ao 

cidadão condições de mobilidade satisfatórias. 

D. Coisas da mesma natureza ocorre em outras prefeituras. 

Naquele concurso, havia vagas disponíveis para todas as 

modalidades de ensino 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

16 – Referente ao convite como modalidade de licitação é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de três. 

B. A sua divulgação deverá se dar pela afixação, em local 

apropriado, de cópia do instrumento convocatório e 

também por meio de convite enviado a cada um dos 

convidados, cuja cópia deve ser apensada ao processo 

administrativo. 

C. O convite pode ser utilizado em situações nas quais não 

exista determinação legal que obrigue o emprego de 

outra modalidade e em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: obras e 

serviços de engenharia: até R$ 80 mil; compras e demais 

serviços: até R$ 30 mil. 

D. O convite somente pode prosseguir com menos de três 

propostas válidas em casos de manifesto desinteresse dos 

convidados ou de limitações do mercado, situações 

devidamente justificadas no processo. 

E. No convite, cabe à Administração selecionar os 

participantes da licitação. Essa escolha, todavia, deve 

atender ao interesse público, fundamentando-se nos 

princípios da impessoalidade e da moralidade. 
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17 – Sobre decreto é INCORRETO afirmar: 

 

A. Decretos são atos administrativos da competência 

exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover 

situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, 

de modo expresso ou implícito, na lei. 

B. Os decretos regulamentares são atos normativos 

subordinados ou secundários. 

C. O decreto autônomo é aquele que decorre diretamente da 

Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei 

ordinária. 

D. Os decretos compõem-se de dois elementos: a matéria 

legislativa (preâmbulo e fecho) e a ordem legislada (texto 

ou corpo da lei). 

E. Os decretos que contenham regras de caráter singular não 

são numerados, mas contêm ementa, exceto os relativos à 

nomeação ou a designação para cargo público, os quais 

não serão numerados nem conterão ementa. 

 

18 - Quanto a consórcio é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os consórcios públicos poderão ser constituídos como 

pessoas jurídicas de direito privado ou como pessoas 

jurídicas de direito público. 

B. Os consórcios públicos só são celebrados entre entes 

federados de uma mesma espécie. 

C. O consórcio público será constituído por contrato, cuja 

celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo 

de intenções. 

D. A alteração ou a extinção de contrato de consorcio 

público dependerá de instrumento aprovado pela 

assembléia geral, que é a instância máxima dos 

consórcios públicos. 

E. O representante legal do consórcio público 

obrigatoriamente deverá ser eleito dentre os Chefes do 

Poder Executivo dos entes da Federação consorciada. 

 

19 – Sobre a readaptação do servidor público, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A readaptação é a primeira forma de provimento 

derivado. 

B. Ocorre quando o servidor, estável ou não, havendo 

sofrido uma limitação física ou mental em suas 

habilidades, torna-se inapto ao exercício do cargo que 

ocupa, mas, por não ser caso de invalidez permanente, 

pode ainda exercer outro cargo para o qual a limitação 

sofrida não o inabilite. 

C. O cargo provido por readaptação deverá ter atribuições 

afins ou não, da atividade anterior. 

D. Têm que ser respeitadas as habilidades exigidas, o nível 

de escolaridade e a equivalência de vencimentos.  

E. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor 

exercerá suas atribuições como excedente, até a 

ocorrência de vaga. 

 

 

 

 

 

20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 

período de trinta e seis meses durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 

cargo, observados os seguintes fatores: 

 

A. Assuidade 

B. Singularidade 

C. Capacidade de iniciativa 

D. Produtividade 

E. Responsabilidade 

 

21 - É o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades 

expedem instruções sobre a organização e funcionamento de 

serviço e praticam outros atos de sua competência. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Portaria 

B. Despacho  

C. Decreto 

D. Mensagem 

E. Aviso 

 

22 – Sobre despacho é INCORRETO afirmar: 

 

A. É a decisão proferida pela autoridade administrativa no 

caso submetido à sua apreciação. 

B. Pode ser informativo ou decisório.  

C. Usualmente, é parte integrante de processo. 

D. O despacho deve ser exarado na mesma folha do original 

submetido à autoridade. 

E. Não poderá conter folhas nem linhas em branco, caso 

tenha, devem ser inutilizados com traço vertical, no 

meio deles, ou diagonal, de alto a baixo ou ainda, 

horizontal, no caso de linhas não utilizadas. 

 

23 - Delegação é o processo por meio do qual é transferida 

autoridade e responsabilidade para posições inferiores na 

hierarquia. São vantagens da delegação, EXCETO: 

 

A. Permite ao gestor ter tempo para se dedicar às ações de 

caráter estratégico. 

B. Prepara os delegados para maiores responsabilidades. 

C. Permite ao gestor observar, de forma sistemática, o 

desenvolvimento dos seus colaboradores. 

D. Proporciona maior satisfação dos objetivos profissionais 

e pessoais dos colaboradores. 

E. Proporciona uma progressiva diminuição da autonomia 

dos colaboradores e a consequente evolução do espírito 

de equipe. 

 

24 – Não deve ser computado no estágio probatório, 

EXCETO: 

 

A. Licenças, afastamentos e outras hipóteses de ausência ao 

serviço referenciadas unicamente na situação peculiar 

dos agentes em estágio, quando houver funcionamento 

normal da administração pública. 

B. Períodos de tempo fícto, artificialmente construídos por 

lei ordinária. 
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C. O período de serviço prestado a outra pessoa ou entidade 

pública, apenas em casos de exercer outro cargo. 

D. O período de serviço prestado à mesma pessoa ou 

entidade pública, relativamente ao mesmo cargo, porém 

como interino, substituto, prestador de serviços ou 

ocupante de função de confiança, antes da transformação 

da natureza do cargo. 

E. O período transcorrido entre demissão do serviço e o 

reconhecimento da reintegração, por vício de legalidade 

no ato sancionador. 

 

25 – Em um concurso público, ao ser nomeado, a publicidade 

será por meio de diário oficial e o servidor terá até quantos 

dias para tomar posse? 

 

A. 15 dias 

B. 30 dias 

C. 45 dias 

D. 60 dias 

E. 90 dias 

  

26 – Sobre a posse em um serviço público, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Só poderá ocorrer a posse nos casos de provimento de 

cargo por nomeação. 

B. Deverá declarar os bens e valores que constituem o 

patrimônio. 

C. Declarar ter ou não ter exercício em outro cargo, 

emprego ou função pública. 

D. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

E. O servidor empossado só ocupa cargo público quando 

entra em exercício. 

 

27 – Referente às siglas em uma redação oficial, indique a 

alternativa FALSA: 

 

A. Escrever as siglas que são pronunciáveis, no mesmo 

corpo do texto e somente com a inicial maiúscula. 

Exemplo: Aisan, Cnen, Depin, Emfa, Desai.  

B. Não use pontos intermediários ou pontos finais. 

Exemplo: SUS. 

C. Escreva em maiúsculas todas as siglas até três letras. 

Exemplo: UCA, OMS, SIM, AIS. 

D. Mantenha na forma original as siglas que em sua origem 

trazem letras maiúsculas e minúsculas na estrutura. 

Exemplo: UnB, CNPq, CBAt. 

E. As siglas dos órgãos estrangeiros que tiverem nome 

traduzido em português deverão seguir essa designação e 

não a original. Exemplo: Organização das Nações Unidas 

(ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI). 

 

28 – Referente à concessão em serviço público, incumbe à 

concessionária, EXCETO: 

 

A. Manter em dia o inventário e o registro dos bens 

vinculados à concessão. 

B. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e 

aos usuários, nos termos definidos no contrato. 

C. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e 

solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão 

cientificados, em até 15 dias, das providências tomadas. 

D. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as 

cláusulas contratuais da concessão. 

E. Promover as desapropriações e constituir servidões 

autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no 

edital e no contrato. 

 

29 - Provimento é o ato administrativo por meio do qual é 

preenchido cargo público, com a designação de seu titular. As 

formas de provimento de cargo público são, entre outros, 

EXCETO: 

 

A. Readaptação 

B. Conversão 

C. Aproveitamento 

D. Reintegração 

E. Recondução 

 

30 – São fases da licitação, EXCETO: 

 

A. Edital 

B. Habilitação 

C. Homologação 

D. Remuneração 

E. Adjudicação 

 

31 – A vacância do cargo público decorrerá de, EXCETO: 

 

A. Demissão. 

B. Promoção. 

C. Ascensão. 

D. Readaptação. 

E. Falecimento. 

 

32 – O Controle Externo Municipal é executado: 

 

A. Pela Câmara Municipal com o Auxílio do Tribunal de 

Contas dos Municípios. 

B. Pelo Tribunal de Contas dos Municípios com o auxílio 

do Poder Executivo. 

C. Pelo Poder Executivo em suas diversas áreas de atuação e 

Poder Legislativo. 

D. Pela Câmara Municipal com o auxílio do Poder 

Executivo. 

E. Pela Participação Popular Municipal (Conselho 

Municipal) com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Município. 

 

33 – Em Documentos Oficiais deve ser utilizada fonte do tipo 

_______ e para símbolos não existentes nesta fonte poder-se-á 

utilizar as fontes______. 

 

A. Times New Roman / Symbol e Wingdings. 

B. Arial / MS PMincho e Wingdings. 

C. Calibri / Symbol e Wingdings. 

D. Times New Roman / MS PMincho. 

E. Arial / Symbol. 
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34 - A atuação dos Tribunais de Contas no exercício de sua 

missão compreende as fiscalizações citadas a seguir, onde NÃO 

se inclui a: 

 

A. Fiscalização Contábil. 

B. Fiscalização Financeira. 

C. Fiscalização Operacional. 

D. Fiscalização Patrimonial. 

E. Fiscalização Relativa. 

 

35 – Numa Licitação, o prazo mínimo até o recebimento das 

propostas ou da realização do evento, em casos de concurso, 

será:  

 

A. 10 dias. 

B. 15 dias. 

C. 30 dias. 

D. 45 dias. 

E. 60 dias. 

 

36 – Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 

em virtude de concurso público são estáveis, segundo o Artigo 

41 da Constituição Federal, após quanto tempo? 

 

A. Um ano. 

B. Dois anos. 

C. Três anos. 

D. Quatro anos. 

E. Cinco anos. 

 

37 – Quanto aos efeitos, o decreto é classificado como: 

 

A. Geral e individual. 

B. Regulamentar e independente. 

C. Normativo e regulamentar. 

D. Geral e deliberativo. 

E. Prospectivo e instrutivo. 

 

38 – É um ato enunciativo, EXCETO: 

 

A. Autorização. 

B. Licença. 

C. Admissão. 

D. Parecer. 

E. Visto. 

 

39 – É a fórmula utilizada para expedição de autorizações e 

licenças: 

 

A. Decreto. 

B. Portaria. 

C. Alvará. 

D. Aviso. 

E. Instrução. 

 

 

 

 

 

 

40 – Sobre a transparência dos gastos públicos municipais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A prefeitura deve prestar contas à população e publicar 

suas contas de forma simples em local visível e de fácil 

acesso para todos os cidadãos.  

B. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 48 

e 49, a prefeitura deve incentivar a participação popular 

na discussão de planos e orçamentos. 

C. A prefeitura deve comunicar por escrito aos partidos 

políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades 

empresariais com sede no município a chegada da verba 

federal em um prazo máximo de dois dias úteis.  

D. Os órgãos federais devem comunicar às câmaras 

municipais as verbas transferidas aos municípios.  

E. A CGU é responsável por fiscalizar e controlar as verbas 

exclusivas dos municípios e estados.  

 

 

 

 


