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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa que amava 

Paulo que amava Juca que amava Dora que amava  

 

Carlos amava Dora que amava Rita que amava Dito que amava 

Rita que amava Dito que amava Rita que amava 

 

Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto que 

amava a filha que amava Carlos que amava Dora que amava 

toda a quadrilha 

 
(Chico Buarque – Chico 50 anos. s.l. Som Livre, 1989.) 

 

01- Assinale a alternativa que contém uma característica 

ausente no texto acima: 

 

A. O verso livre 

B. A simultaneidade de imagens 

C. A linguagem prosaica 

D. A fragmentação  

E. Flashes da imaginação 

 

02- Sobre a temática abordada no poema: 

 

A. É comum à tradição poética tratar do relacionamento 

amoroso, porém, nesse caso isso foi feito de forma 

original e sob uma visão irônica. 

B. O amor é praticamente ignorado no sentido de que não 

há qualquer comprometimento entre as personagens 

citadas. 

C. É difícil para o leitor identificar do que trata o poema 

já que a falta de pontuação o torna carente de coesão. 

D. Sob um prisma irônico o autor reflete sobre o amor 

romântico e demonstra que homens e mulheres 

dedicam-se a fazê-lo durar. 

E. Considera o amor sob uma visão moderna, mesmo que 

a linguagem seja a tradicionalmente aplicada aos 

poemas que tratam do assunto de acordo com a 

tradição romântica. 

 

03- O texto acima retoma um outro, “Quadrilha” de Carlos 

Drummond de Andrade, de amplo conhecimento popular. 

Diante dessa associação referencial, assinale a única alternativa 

que não contém uma análise correta sobre essa escolha do 

autor: 

 

A. Um texto é voz que dialoga com outros textos, mas 

também funciona como eco das vozes de seu tempo. 

B. O texto literário é fruto de um cruzamento de 

superfícies textuais dialogado por várias escrituras. 

C. Todo texto constrói-se pela transformação de outro 

texto. 

D. O texto é visto isoladamente, mas correlacionado com 

um discurso similar. 

E. O texto é um elo de uma cadeia de enunciados. 

 

 

 

 

 

04- No período:  

 

“Carlos amava Dora que amava Lia” 

 

Assinale a definição de relação sintática correta: 

 

A. Carlos – indica que houve uma ação praticada por 

alguém. 

B. Amava – por força da sua semântica, promove a ação 

verbal. 

C. Dora – termo sintático que expressa a condição do ser. 

D. Que – representa o ser sobre o qual se declara a ação 

verbal. 

E. Lia – núcleo elíptico identificado pelo contexto. 

 

 
 
(http://chargesbruno.blogspot.com.br/ 18 de abril de 2016) 

 

05- Sobre o texto: 

 

A. Textos icônicos-verbais buscam a construção de 

sentidos na capacidade do leitor de reconhecer apenas 

intersecções entre os dois formatos. 

B. A derrisão irônica é traço comum nos desenhos de 

imprensa. 

C. Ao estabelecer relações de sentido entre ironia e 

notícia o autor recorre a um tema ausente no 

noticiário. 

D. A crítica implícita só é compreensível dado o devido 

distanciamento do leitor. 

E. Os sentidos observados na imagem têm relação 

exclusiva com a fala de um personagem. 

 

06- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. Há uma tensão criada entre o sentido literal e o 

figurado do verbo „afastar‟. 

B. A imutabilidade das formas de comunicação é 

tema central do texto. 

C. A afirmação „eu não acho‟ cria uma quebra de 

expectativa em relação à postura do garçom. 

D. O homem admite a possibilidade de o afastamento 

entre as pessoas ser causado pela internet. 

E. O sinal do garçom é a fonte da ironia textual. 

 

 

 

 

 

http://chargesbruno.blogspot.com.br/%2018
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07- Em qual alternativa o numeral que designa o termo 

destacado do texto marca palavra ou expressão empregada em 

desacordo com as regras de concordância? 

 

“Depois de revolucionar as linhas de montagem, a robótica 

chega a nossas casas a bordo de eletrodomésticos automáticos 

e carros autodirigidos, a um passo de invadir (1) as ruas. Na 

medicina, cirurgias com precisos braços robóticos já são 

feitas (2) no Brasil e próteses e exoesqueletos controlados pelo 

pensamento pode (3)virar rotina. Na indústria bélica, robôs são 

usados para reconhecimento, transporte e até „combate‟. 

Singrando (4) terra, ar e mar, os robôs batem recordes de 

velocidade, literalmente chegam ao olho do furacão e até fazem 

plantão como salva-vidas, dançarinas, atrizes, educadores e 

mesmo cientistas. 

Mais do que uma presença constante em nosso cotidiano, para o 

engenheiro italiano Antonio Bicchi, os desdobramentos da 

robótica vão (5) mais longe.”  
(Marcelo Garcia, 2012. Admirável mundo das máquinas. Ciência 

Hoje) 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

 

IBGE diz que estimativa da safra 2016 tem queda 

 A terceira estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, 

leguminosas e oleaginosas totaliza 210 milhões de toneladas, 

resultado 0,2% superior ao obtido em 2015, que foi de 209,5 

milhões de toneladas. 

 

Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da 

Produção Agrícola (Lspa), estimativas de março, divulgado, 

hoje (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Embora as novas estimativas confirmem que a safra 

deste ano será novamente recorde, em comparação com as 

projeções de fevereiro, a produção variou negativamente 0,6%.  
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/embora-

ainda-recorde-cai-estimativa-da-safra-2016) 
 

08- Em “Embora as novas estimativas confirmem que a safra 

deste ano será novamente recorde, em comparação com as 

projeções de fevereiro, a produção variou negativamente 

0,6%.”: 

 

A. O enunciador formula um argumento concessivo que 

refuta a causa “as novas estimativas confirmem que a 

safra deste ano será novamente recorde”. 

B. Está posto em evidência que a produção variou 

negativamente. 

C. Não ocorre refutação na relação sintática ou semântica 

das orações do período. 

D. São as referências a percentuais que conseguem 

estabelecer uma relação lógica entre dois argumentos 

que se excluem. 

E. A ideia de restrição fica descartada pelo elemento 

modalizador das orações que compõem o período. 

 

09- No trecho: “Embora as novas estimativas confirmem que a 

safra deste ano será novamente recorde, em comparação com as 

projeções de fevereiro, a produção variou negativamente 

0,6%.”, o termo sublinhado: 

 

A. Modaliza as três orações que formam o período 

composto por subordinação. 

B. Inicia a confirmação de um argumento que será 

introduzido na oração posterior. 

C. Introduz a concessão como estratégia argumentativa. 

D. Evidencia as contradições do raciocínio de um 

adversário. 

E. Prepara para a fundamentação dos números 

porcentuais. 

 

10- Assinale a alternativa que contém uma palavra alterada 

propositalmente para conter erro de grafia: 

 

A. Encontrado morto na quinta-feira (21) aos 57 anos, 

Prince pode ter sofrido uma overdose de Percocet, 

analgésico forte e altamente viciante.  

B. O site "TMZ" afirma que o cantor teria injerido uma 

dose alta do analgésico após o último show em Atlanta, 

no último dia 14. 

C. Na volta para a casa, o avião que transportava Prince 

precisou fazer um pouso de emergência para socorrê-lo 

em um hospital.  

D. Na ocasião, os representantes do artista afirmaram que 

se tratava de uma "forte gripe". 

E. Segundo o "TMZ", fontes diversas dizem que Prince se 

viciou no remédio após ter um problema no quadril. 

 

 

Vendetta extralírica no Municipal de SP 

 

O Municipal paulistano anuncia temporada lírica, musical e de 

dança 2016 em meio a crise inédita. Recém-demitido, o diretor-

administrativo José Carlos Herencia foi acusado de desvio de 

milhões, o que teria provocado o cancelamento de pelo menos 

quatro atrações. 

Como em um libreto verdiano, Herencia negou e acusou 

o capo maestro John Neschling de vendetta. Em meados de 

dezembro, Neschling subiu ao pódio para obter da Sinfônica 

Municipal interpretação correta da difícil Quinta de Mahler. “A 

orquestra está com o mesmo nível da Osesp”, afirmou 

Neschling, ele próprio o reformador daquele coletivo, antes de 

briga com o governo estadual. 

Pelos metais com frequência inseguros, a Municipal não 

alcança a congênere, mas transmite o calor que falta à Osesp. 

Os salários dos principais regentes-titulares paulistanos ainda 

obedecem a patamares europeus. 

Mesmo com seu entorno convertido em camelódromo e ponto 

de tráfico, o Municipal goza de popularidade inédita, lotado de 

público ávido pela selfie na escadaria de mármore. De outro 

lado, o maestro precisa interromper sinfonias para requisitar 

silêncio. (http://www.cartacapital.com.br/cultura/bravo/vendetta-

extralirica) 

 

 

 

http://mulher.uol.com.br/casa-e-decoracao/noticias/redacao/2012/07/04/um-robo-aspirador-esta-entre-as-novidades-da-feira-de-eletrodomesticos-e-eletronicos.htm
http://revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2012/03/google-usa-motorista-cego-para-testar-automovel-com-piloto-automatico.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/neuro_Arm.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2721801-EI300,00-Hospital+divulga+fotos+de+cirurgia+robotica+no+Brasil.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jrN0f52K3kJYrlsu40gxL6b9pc_g?index=0
http://www.walkagainproject.org/
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/05/the-brain-computer-interface-that-let-a-paralyzed-patient-drink-a-cup-of-coffee/257275/
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/05/the-brain-computer-interface-that-let-a-paralyzed-patient-drink-a-cup-of-coffee/257275/
http://www.tecmundo.com.br/robotica/18002-cobra-robo-do-exercito-americano-pode-substituir-soldados-em-missoes-perigosas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xY42w1w0TWk&feature=relmfu
http://www.techtudo.com.br/curiosidades/noticia/2012/08/industria-japonesa-cria-robo-gigante-que-custa-r-25-milhoes.html
http://hypescience.com/robo-quebra-o-recorde-de-distancia-de-caminhada/
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/boeing-faz-testes-com-o-primeiro-aviao-robo-05052011-9.shl
http://hypescience.com/robos-quebram-recorde-mundial-de-distancia-percorrida-no-oceano/
http://news.discovery.com/tech/robot-cheetah-breaks-speed-record-120306.html
http://news.discovery.com/tech/robot-cheetah-breaks-speed-record-120306.html
http://m.g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/06/nasa-enviara-aeronave-para-sobrevoar-olho-de-furacao.html
http://www.youtube.com/watch?v=1T8LiFrc3N8
http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2012/07/24/bar-japones-gasta-r-263-milhoes-em-robos-dancarinas-gigantes-para-atrair-clientes/
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI187138-17770,00-ROBO+JAPONESA+ESTREIA+COMO+ATRIZ.html
http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/intervalo/eu-robo-professor/?searchterm=rob%C3%B3tica
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/03/robos-cientistas/?searchterm=rob%C3%B3tica
http://tecmundo.com.br/galeria/831.htm#foto=5589
http://www.centropiaggio.unipi.it/index.php/people/77-bicchieng
http://www.cartacapital.com.br/cultura/bravo/vendetta-extralirica
http://www.cartacapital.com.br/cultura/bravo/vendetta-extralirica
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11- Assinale a única alternativa que NÃO contém uma 

característica do texto acima, de acordo com a função da 

linguagem predominante: 

 

A. Se dedica a informar 

B. Tem linguagem predominantemente denotativa 

C. A mensagem destaca-se subjetivamente. 

D. Uso predominante da 3ª pessoa do discurso. 

E. Predomínio da precisão. 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. „lírica‟ e congênere‟ são acentuadas pela mesma regra. 

B. „recém‟ foi acentuada para obedecer à regra de 

acentuação das paroxítonas que têm terminação „em‟ e 

isso ser considerado fonologicamente um ditongo. 

C. „pódio‟ segue a regra de acentuação de todas as 

proparoxítonas. 

D. „selfie‟ deveria ter sido acentuada pela regra de 

nacionalização dos vocábulos estrangeiros. 

E. „milhões‟ e „José‟ obedecem à mesma regra de 

acentuação. 

 

13- “ele próprio o reformador daquele coletivo” 

O termo sublinhado retoma: 

 

A. A orquestra 

B. Nível 

C. Osesp 

D. Briga 

E. Governo estadual 

 

14- Assinale o único par que contém palavras sinônimas de 

acordo com seu emprego no texto: 

 

A. Libreto – livrinho  

B. Metais – timbres  

C. Congênere – semelhante  

D. Patamares – degraus  

E. Entorno – nível  

 

15- Em qual das alternativas o adjetivo representa uma opinião 

do autor do texto? 

 

A. „crise inédita‟ 

B. „Recém-demitido, o diretor-administrativo‟ 

C. „libreto verdiano‟ 

D. „Interpretação correta‟ 

E. „Patamares europeus‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – “Cabe à lei que o instituir estabelecer, de maneira 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas referentes aos programas de 

duração continuada e para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes.” 

Tal definição se refere à: 

 

A. Lei dos Orçamentos Anuais 

B. Lei do Plano Plurianual 

C. Lei das Diretrizes Orçamentárias 

D. Lei de Programação Continuada 

E. Lei das Diretrizes Plurianuais 

17 – Sobre a abertura de créditos, julgue os itens a seguir. 

 

I. Os créditos especiais somente terão vigência a 

partir do exercício financeiro posterior àquele no 

qual foram aprovados, em virtude do princípio da 

anterioridade. 

II. Somente é possível a abertura de crédito 

extraordinário para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes. 

III. Em caso de despesas decorrentes de guerra ou 

calamidade pública, será autorizada a abertura de 

crédito especial, com finalidade específica para 

este fim. 

IV. Via de regra, os créditos extraordinários têm 

vigência no exercício financeiro em que foram 

autorizados. 

V. Caso os créditos especiais tenham seu ato de 

promulgação editado nos últimos quatro meses de 

um exercício financeiro, serão incorporados no 

exercício financeiro imediatamente posterior. 

 

A. V, V, F, V, V. 

B. F, V, F, V, F. 

C. F, V, V, F, V. 

D. V, F, V, V, F. 

E. F, V, F, V, V. 

18 – Julgue as proposições abaixo e em seguida assinale a 

opção correta. 

 

Podemos dizer que os orçamentos públicos 

sujeitam-se ao Princípio da Exclusividade. 

PORQUE 

Não só os orçamentos, mas todo o sistema 

orçamentário depende de uma programação 

prévia, ainda que genérica, que o defina. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

é a justificativa da primeira. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta. 
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D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a 

justificativa da primeira. 

E. As duas proposições apresentam incorreções. 

 

19 – Dentre as alternativas abaixo, não se pode afirmar: 

 

A. Pelo disposto na Constituição brasileira, o orçamento é 

lei. 

B. O orçamento tem caráter periódico. 

C. O orçamento possui caráter de controle das receitas e 

das despesas públicas. 

D. O orçamento possui natureza jurídica de ato 

administrativo stricto sensu. 

E. No âmbito federal, os projetos de lei referentes ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais devem ser 

apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional. 

 

20 – Sobre as funções das finanças públicas, correlacione os 

itens a seguir e assinale a opção correta. 

 

a. Função Alocativa 

b. Função Distributiva 

c. Função Estabilizadora 

 

I. Distribuição de rendas e riquezas realizada pelo 

governo, com o fim de assegurar a adequação 

àquilo que a sociedade considera como justo. 

II. Trata-se da aplicação pelo governo das políticas 

econômicas com o objetivo de promover o 

emprego, a estabilidade e o desenvolvimento, em 

face da incapacidade do mercado de assegurar 

esses objetivos. 

III. É a divisão dos recursos pelo governo para que 

sejam utilizados no setor público ou privado. 

 

A sequência correta é: 

 

A. a-III, b-I, c-II 

B. a-I, b-II, c-III 

C. a-II, bI, C-III 

D. a-III, b-II, c-I 

E. a-II, b-III, c-I 

 

21 – Julgue os itens a seguir. 

 

I. Despesas de custeio são as destinadas ao custeio 

de instituições públicas de caráter assistencial. 

II. Despesas de investimento são as necessárias ao 

planejamento e execução de obras, aquisição de 

instalações, equipamentos e material permanente, 

por exemplo. 

III. A transferência de valores para entidades para que 

estas realizem investimentos ou inversões 

financeiras é caracterizada como transferência de 

capital.  

IV. Despesas extra-orçamentárias correspondem aos 

pagamentos que independem de autorização 

legislativa, não integrando o orçamento. 

V. Entende-se por receita corrente a proveniente de 

fatos permutativos, ou seja, aquela que não afeta o 

resultado financeiro do ente. 

 

É correto afirmar que: 

 

A. Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B. Os itens II e V estão incorretos. 

C. Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

D. Todos os itens estão corretos. 

E. Apenas os itens I e V estão incorretos. 

 

22 – Sobre o empenho é incorreto afirmar: 

 

A. É uma das fases da despesa. 

B. Trata-se de ato proveniente de autoridade competente 

pelo qual se estabelece para o Poder Público a 

obrigação de pagamento. 

C. O empenho ordinário é destinado a constituir despesas 

cujo valor não está determinado com exatidão, como 

acontece na maioria dos casos de prestação de 

serviços. Por ser mais comum, recebe o nome de 

ordinário. 

D. É possível a realização de empenhos globais em caso 

de execução de forma parcelada e de valores 

previamente estabelecidos com exatidão. 

E. O empenho tem sua vigência adstrita ao exercício 

financeiro e limite de valor restrito ao crédito 

orçamentário ao qual está vinculado. 

 

23 – Uma prefeitura necessita realizar a compra de material 

escolar para atendimento das escolas da rede pública municipal. 

Feitas as cotações, avaliou-se que a despesa estimada para essa 

compra será de aproximadamente R$547.900,00. Neste caso, a 

modalidade de licitação mais adequada a esta situação é: 

 

A. Concurso 

B. Convite 

C. Tomada de preços 

D. Tomada de contas especial 

E. Pregão presencial de melhor técnica e preço 

 

24 – Não se pode dispensar a licitação: 

 

A. Para serviços de engenharia cujo valor seja igual ou 

inferior a R$17.000,00 e que tal valor não se refira a 

parcelas de um mesmo serviço. 

B. Quando se tratar de casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem. 

C. Em casos de serviços, excetuando-se de engenharia, de 

valor igual ou inferior a R$8.000,00, desde que este 

valor não se refira a parcelas de um mesmo serviço. 

D. Quando não tenha havido qualquer interessado na 

licitação anterior e esta não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração. 

E. Em casos onde a União tiver que intervir no domínio 

econômico a fim de regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 
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25 - Quanto à Fiscalização Contábil, Financeira e 

Orçamentária, é CORRETO afirmar: 

 

A. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 estipulou que a competência para realizar a 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária no 

âmbito da União compete exclusivamente ao Tribunal 

de Contas da União. 

B. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 não dispõe regras específicas sobre a 

competência para Fiscalização Contábil, Financeira e 

Orçamentária, ficando a fixação de tal competência à 

critério do Presidente do Tribunal de Contas da União. 

C. Segundo o nosso Ordenamento Jurídico, a 

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária deve 

ser realizada através de Controle Interno e Controle 

Externo, sendo o Controle Interno aquele realizado 

pelo próprio Poder, e o Controle Externo, aquele 

realizado pelo Poder Legislativo, com auxílio do 

Tribunal de Contas. 

D. De acordo com a Legislação Pátria, a Fiscalização 

Contábil, Financeira e Orçamentária deve ser realizada 

através de Controle Interno e Controle Externo, sendo 

o Controle Interno aquele realizado pelo Poder 

Legislativo, e o Controle Externo, aquele realizado 

exclusivamente pelo Tribunal de Contas. 

E. Segundo o nosso Ordenamento Jurídico, a 

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária pode 

ser realizada exclusivamente através do Controle 

Interno de cada órgão. Isto porque o Controle Externo 

macula o Princípio da Separação dos Poderes. 

 

 

26 – A respeito dos procedimentos licitatórios, julgue os itens a 

seguir. 

 

I. Órgãos e entidades da Administração que 

realizem licitações com frequência devem manter 

registros cadastrais para efeito de habilitação, 

devendo tais registros terem validade máxima de 

180 dias. 

II. Há impedimento de participação de empresa 

consorciada, na mesma licitação, através de mais 

de um consórcio, ou mesmo isoladamente. 

III. A dispensa realizada em virtude de guerra deverá 

ser comunicada à autoridade superior no prazo de 

três dias, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial no prazo de cinco dias, como 

condição para a eficácia dos atos. 

IV. Cédula de identidade, registro comercial (para 

empresas individuais), ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, são documentos 

exigidos para a habilitação técnica dos licitantes. 

V. Pareceres, perícias, auditorias, gerenciamento de 

obras, restauração de obras de arte, projetos 

básicos e patrocínio de causas judiciais são 

exemplos de serviços técnicos profissionais 

especializados. 

 

 

 

Pode-se afirmar que: 

 

A. Há apenas dois itens corretos. 

B. Todos os itens estão incorretos. 

C. A quantidade de itens corretos é igual a quatro. 

D. Somente quatro dos itens estão incorretos. 

E. Dos itens, apenas três estão corretos. 

 

27 – A respeito das licitações, julgue os itens a seguir. 

 

I. A licitação somente poderá ser revogada pela 

autoridade competente para a sua aprovação 

havendo razões de interesse público em caso de 

fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente a justificar esta conduta. 

II. A anulação de procedimento licitatório, mesmo 

que por ilegalidade, gera para a Administração o 

dever de indenizar o contratado. 

III. Por se tratar de ato administrativo, a anulação do 

processo licitatório não admite contraditório e 

ampla defesa, posto ser impossível a apreciação 

do mérito do ato administrativo. 

IV. A declaração da nulidade do contrato 

administrativo tem efeitos retroativos, 

desconstruindo os efeitos jurídicos por ele já 

produzidos e impedindo os que ele deveria 

produzir. 

V. No julgamento das propostas a Comissão deve 

levar em conta os critérios objetivos definidos no 

edital. 

 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A. 3 

B. 5 

C. 9 

D. 10 

E. 12 

 

28 – No que se refere aos Atos de Improbidade Administrativa, 

considere os itens a seguir: 

  

I. Os Atos de Improbidade Administrativa indicados 

na Lei de Improbidade Administrativa são crimes.  

II. As condutas indicadas como Atos de Improbidade 

Administrativa são apenas irregularidades 

administrativas, não se configurando crime.  

III. Os Atos de Improbidade Administrativa previstos 

na Lei de Improbidade Administrativa podem ser 

considerados crimes, se corresponderem a 

condutas tipificadas como crime no Código Penal, 

ou Legislação Extravagante.  

IV. Ao verificar que o Chefe do Poder Executivo 

Municipal está praticando um Ato de Improbidade 

Administrativa que não tem tipificação penal 

própria, o presidente da Câmara Municipal pode 

propor projeto ao plenário da Câmara que 

criminaliza tal conduta. Neste caso, para tal 

projeto ser aprovado, será necessária a aprovação 

por maioria absoluta dos vereadores daquela Casa 

Legislativa.  
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V. Na hipótese de o Ato de Improbidade 

Administrativa corresponder também a um crime, 

a apuração da improbidade pela ação cabível 

poderá ser concomitante ao processo criminal.  

 

A. V, F, V, F, V. 

B. F, F, V, F, V. 

C. V, V, V, F, V. 

D. F, F, F, V, F. 

E. F, V, F, V, F. 

 

29 – Julgue as proposições abaixo e em seguida assinale a 

opção correta. 

 

Havendo qualquer irregularidade praticada por 

algum dos agentes da Administração da qual os 

responsáveis pelo Controle Interno tenham 

conhecimento, a mesma deverá ser imediatamente 

comunicada ao Tribunal de Contas. 

PORQUE 

Caso as irregularidades praticadas por agentes da 

Administração não sejam imediatamente 

comunicadas ao Tribunal de Contas, os 

responsáveis pelo Controle Interno que delas 

tinham conhecimento poderão responder 

solidariamente por elas. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

é a justificativa da primeira. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta. 

D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a 

justificativa da primeira. 

E. As duas proposições apresentam incorreções. 

 

30 – A Lei de Improbidade Administrativa considera que 

podem ser sujeitos ativos passíveis de aplicação da referida lei 

o agente público e o terceiro que, mesmo não sendo agente 

público, induza ou concorra para a prática de ato de 

improbidade. 

 

Sobre o sujeito ativo, de acordo com a Lei de Improbidade 

Administrativa, é correto afirmar: 

 

A. Os agentes políticos são considerados sujeitos ativos, 

excetuando-se o Presidente da República, o Presidente 

do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do 

Senado, por serem os Chefes dos três Poderes da 

República. 

B. Apenas podem ser considerados sujeitos ativos de Ato 

de Improbidade Administrativa os servidores públicos 

sob o regime estatutário. Isto porque o servidor 

público sob o regime celetista é considerado servidor 

público sui generis. 

C. Por possuírem tratamento constitucional distinto, os 

militares não são considerados sujeitos ativos pela Lei 

de Improbidade Administrativa. Estes submetem-se 

apenas ao Código Penal Militar. 

D. Em razão da natureza precária do seu vínculo com a 

Administração Pública, os servidores públicos 

ocupantes de cargos em comissão não podem ser 

considerados sujeitos ativos para fins de aplicação da 

Lei de Improbidade Administrativa. 

E. Os membros da Magistratura, do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas podem ser considerados 

sujeitos ativos para fins da Lei de Improbidade 

Administrativa. 

 

31 – Sobre a separação dos Poderes, atualmente adotada no 

Brasil, não se pode afirmar: 

 

A. A “independência” dos Poderes da República 

materializa-se na exclusividade no exercício das 

funções que são atribuídas a cada Poder. 

B. A separação dos Poderes tem sua influencia ancestral 

do ideal de Aristóteles, segundo o qual a separação das 

funções do Poder Político seria o meio para se 

alcançar a felicidade humana, identificando três partes 

distintas que comporiam qualquer governo: a 

responsável pela deliberação de assuntos públicos, a 

responsável pelas funções públicas e a responsável 

pelo poder judiciário. 

C. O sistema de freios e contrapesos atualmente adotado 

em nossa Constituição descende do modelo norte-

americano checks and balances (Constituição norte-

americana de 1787), pelo qual conciliava-se a 

necessidade de separação dos Poderes, ao passo que se 

instituía uma forma de controle mútuo capaz de 

possibilitar aos órgãos do Estado impedirem-se 

reciprocamente. 

D. A Constituição Federal de 1988 estabelece a separação 

dos Poderes do Estado, tornando-os independentes e 

harmônicos entre si. Isso significa que inexiste relação 

de dependência e subordinação entre eles em relação 

ao exercício de suas funções típicas. 

E. Não é possível estabelecer que a separação dos 

Poderes é absoluta no Brasil, haja vista a existência de 

coparticipação entre os Poderes em determinadas 

tarefas. 

 

32 – Em relação ao Poder de Polícia da Administração Pública, 

é correto afirmar: 

 

A. A discricionariedade é um atributo do Poder de Polícia 

através do qual é conferido ao administrador público o 

direito de praticar qualquer conduta, desde que seja em 

defesa do interesse público. 

B. A autoexecutoriedade é um atributo do Poder de 

Polícia que autoriza à Administração Pública tomar 

decisões e executá-las por seus próprios meios, sem 

nem precisar de intervenção do Poder Judiciário. 

C. A autoexecutoriedade é um atributo do Poder de 

Polícia que permite à Administração Pública utilizar-

se do Poder Judiciário como um parceiro para executar 

as decisões de mérito administrativo. 

D. A coercibilidade é um atributo do Poder de Polícia 

visto como uma exceção à regra. Isto porque é natural 

que os atos de polícia sejam dotados de 

autoexecutoriedade. Dessa forma, o Estado nem 
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sempre precisa dotar de coercibilidade o seu ato de 

polícia. 

E. A coercibilidade é um atributo do Poder de Polícia 

amplamente criticado pelos juristas e defensores dos 

Direitos Humanos. Isto porque a truculência e 

violência exercidas sem necessidade pelas polícias no 

Brasil tem incentivado o fim precoce deste atributo do 

Poder de Polícia. 

 

33 – Dentre os princípios fundamentais da Administração 

Pública Federal está o da Coordenação. Sobre este princípio é 

correto afirmar: 

 

A. Tem por objetivo harmonizar as atividades da 

Administração a fim de evitar desperdícios de 

recursos, duplicidade de atuação e divergência de 

soluções. 

B. É o princípio pelo qual a Administração se reveste da 

função de elaborar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social. 

C. Prioriza o estabelecimento de diretrizes e metas 

governamentais, elencadas no plano geral de governo. 

D. Estabelece a possibilidade de delegar funções e 

atribuições para serem executadas por outra pessoa 

distinta da daquela que estaria originalmente investida 

de tais poderes. 

E. Permite a repartição de funções entre vários órgãos 

despersonalizados da mesma Administração, sem que 

isso signifique a quebra da hierarquia. 

 

34 – A respeito do Tribunal de Contas da União, julgue os itens 

a seguir. 

 

I. Por se tratar do órgão responsável pelo controle 

das contas da União, está instituído 

constitucionalmente como órgão do Poder 

Judiciário. 

II. Desempenha atribuições jurisdicionais 

administrativas, com relação à fiscalização da 

execução orçamentária, dos gastos do dinheiro 

público, dos contratos administrativos, 

aposentadorias e pensões. 

III. Tem como uma de suas atribuições a emissão de 

parecer prévio sobre contas prestadas anualmente 

pelo Chefe do Executivo, como desdobramento do 

controle externo que exerce. 

IV. O Tribunal de Contas, embora tenha por 

atribuição expedir pareceres opinativos, teve 

vedada pela Constituição a possibilidade de 

exercer o assessoramento da Administração, em 

vista da manutenção da imparcialidade. 

V. Os Ministros que compõem o Tribunal de Contas 

são nomeados pelo Presidente do Senado Federal, 

após sabatina perante a Câmara dos Deputados. 

 

Estão corretos os itens: 

 

A. I, II e III, apenas. 

B. II, IV e V, apenas. 

C. II e III, apenas. 

D. II, III e IV, apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

35 – Sobre a organização do Estado Brasileiro e da 

Administração, relacione os itens corretamente. 

 

I. Princípio Federativo 

II. Princípio da Soberania Popular 

III. Princípio Republicano 

 

a) Define a forma do Estado, que se constitui a partir da 

união indissolúvel de instituições autônomas, com o 

fim de criar um novo Estado detentor exclusivo do 

poder soberano. 

b) Trata do Poder Soberano e Independente do Estado, 

garantindo que, na relação internacional entre Estados 

não haja subordinação nem dependência entre eles. 

c) Funda-se na concepção de Igualdade Formal das 

pessoas, que passam a ser, coletivamente, detentoras 

do Estado. Caracteriza-se pela forma de governo que 

admite que os representantes apenas administram a 

coisa pública. 

d) No Brasil, tem sua previsão maior no seguinte trecho 

constitucional: “todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. 

e) Dispõe que os Poderes da República serão 

independentes e harmônicos entre si. 

 

A alternativa que apresenta a correlação adequada é: 

 

A. I-a / II-d / III-c 

B. I-a / II-b / III-e 

C. I-a / II-c / III-b 

D. I-c / II-d / III-a 

E. I-d / II-b / III-c 

 

36 – Relacione corretamente as proposições e assinale a 

alternativa correta acerca do Sistema Tributário Nacional. 

São Impostos: 

 

I. Da União 

II. Dos Estados 

III. Dos Municípios 

 

a. ITCMD  

b. ISS  

c. IPTU  

d. IGF  

e. ICMS  

f. IR  

g. ITBI  

h. IPI 

 

A alternativa que apresenta a correspondência adequada é: 

 

A. I – a, d, f / II – e, g / III – b, c, h 

B. I – b, d, f / II – a, e, g / III – c, h 

C. I – a, e, h / II – d, f, g / III – b, c 

D. I – d, f, h / II – a, e, g / III – b, c 

E. I – d, f, h / II – a, e / III – b, c, g 
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37 – “Tem por hipótese de incidência a valorização imobiliária 

causada por obra pública.” 

 

O trecho acima se refere a: 

 

A. Taxa de contribuição para saneamento básico presente 

nas contas de água. 

B. Imposto Predial Territorial Urbano, que terá seu valor 

acrescido em razão da obra que causou a valorização 

do imóvel. 

C. Contribuição de melhoria, sendo requisito sine qua 

non para sua incidência a relação de causa e efeito 

entre a obra realizada e a valorização do imóvel. 

D. Contribuição de melhoria, devendo o valor da 

contribuição ser equivalente à divisão do custo da obra 

pelos contribuintes que foram beneficiados com a 

valorização do seu imóvel, devendo tal divisão ocorrer 

de forma igualitária entre estes, em defesa do Princípio 

da Capacidade Contributiva. 

E. Imposto de Renda, devendo o mesmo ser calculado 

sobre o acréscimo no valor do imóvel causado pela 

realização da obra pública. 

 

38 – Sobre o Poder Executivo, é incorreto afirmar: 

 

A. Desempenha atipicamente funções legislativas. 

B. É um dos órgãos políticos do Estado e tem por 

competência institucional conduzir as atividades de 

Estado, Governo e Administração Pública. 

C. Representa internacionalmente o Estado. 

D. Cabe ao Executivo a chefia da Administração Pública, 

no sentido de execução das políticas públicas 

estabelecidas pela União. 

E. No Brasil é adotado o sistema presidencialista. 

 

39 – Sobre o Presidencialismo é correto o que se afirma em: 

 

A. Representa a consagração da absoluta independência 

do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo, 

subsistindo, apenas, a separação da dualidade Chefia 

de Estado/Chefia de Governo. 

B. No Brasil, o Poder Executivo é exercido pelo 

Presidente da República, que concentra as funções de 

chefe de Estado, de Governo e da Administração. 

C. Em virtude da forma federativa, nos Municípios o 

Poder Executivo é chefiado pelo Prefeito e seus 

Secretários, e abrange exclusivamente a chefia do 

Governo. 

D. No Brasil, o presidente é escolhido mediante eleições 

diretas, devendo sua votação atingir a maioria global 

dos votos computados em todo o País, aí incluindo-se 

os brancos e excluindo-se os nulos. 

E. A substituição do Presidente da República obedece a 

seguinte ordem: Vice-Presidente da República; 

Presidente do Senado Federal; Presidente da Câmara 

dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

 

 

 

40 – Julgue as afirmações abaixo. 

 

I. Em caso de impeachment do Presidente da 

República nos dois primeiros anos do mandato, o 

Vice-Presidente da República será chamado ao 

exercício da Presidência, em caráter provisório, 

devendo-se convocar novas eleições diretas no 

prazo de noventa dias após a abertura da vaga. 

II. Havendo vacância dos cargos e Presidente e Vice-

Presidente da República nos dois últimos anos de 

mandado, deverão ser realizadas eleições indiretas 

pelo Congresso Nacional, no prazo de trinta dias 

após a última vaga. 

III. O novo Presidente e Vice-Presidente da República 

que forem eleitos indiretamente pelo Congresso 

Nacional deverão cumprir mandato de quatro 

anos, a contar da sua eleição. 

IV. O Presidente e o Vice-Presidente não podem se 

ausentar do País por período superior a quinze 

dias sem que haja licença do Congresso Nacional, 

sob pena de perda do cargo. 

V. Em caso de doença do Presidente da República, 

havendo necessidade de afastamento, o cargo será 

ocupado pelo Vice-Presidente da República, 

ocorrendo a substituição, de caráter provisório. 

 

A quantidade de itens corretos é igual a: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 


