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DOCUMENTO:

27 de Dezembro de 2020

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer
sua reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro
caderno.
3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala.
4. Após 1 hora do início da prova o candidato que necessitar poderá deixar a sala acompanhado
pelo fiscal volante.
5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma,
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu.
Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala.
7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o
quadro correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para
cada marcação.
8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas
pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda
apenas da questão pelo candidato.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas
exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
10. Ao deixar a sala de prova o candidato deverá entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE
PROVA, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento,
neste caso ele poderá levar apenas o caderno de prova.
11. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento
do cartão-resposta.
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Realização A. V. Moreira

Nível Superior

PORTUGUÊS
Questões numeradas de 01 a 10
Texto para esta questão.
Grito Negro
Eu sou carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
e fazes-me tua mina, patrão.
Eu sou carvão!
E tu acendes-me, patrão,
para te servir eternamente como força motriz
mas eternamente não, patrão.
Eu sou carvão
e tenho que arder sim;
queimar tudo com a força da minha combustão.
Eu sou carvão;
tenho que arder na exploração
arder até às cinzas da maldição
arder vivo como alcatrão, meu irmão,
até não ser mais a tua mina, patrão.
Eu sou carvão.
Tenho que arder
Queimar tudo com o fogo da minha combustão.
Sim!
Eu sou o teu carvão, patrão.
(CRAVEIRINHA, José. Grito negro. In: ANDRADE, Mário de (Org.). Antologia temática de poesia
africana. 3. ed. Lisboa: Instituto Cabo-verdiano do Livro, 1980, v. 1. p. 180.)

1. O poema “Grito negro”, do principal escritor africano de língua portuguesa:
a) Apresenta um eu-lírico desencantado, cético e longínquo das questões sociais.
b) Critica a alienação causada pela relação operário e patrão, apresentando
preocupação com as questões sociais.
c) Apresenta uma poesia metalinguística, a partir da escolha do tema escravidão.
d) Traz as palavras carvão e mina com valor semântico de, respectivamente, “a força
motriz” e o próprio negro, ou seja, o lugar de onde o patrão extrai sua riqueza.
e) Manifesta um eu-lírico que insinua a destruição por meio de si, em uma visão pessoal
do mundo e mediante uma linguagem significativa.
2. Leia as sentenças a seguir para responder à questão:
(1)

Maria é excelente amiga. Ela sempre me deu provas disso.
(2)
Eu desejo isto: que você não se esqueça de mim.
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Nas duas frases citadas, foram empregados elementos de coesão textual,
responsáveis pela referenciação:
a)
b)
c)
d)
e)

(1) endofórica e (2) associativa.
(1) anafórica e (2) catafórica.
(1) exofórica e (2) extratextual.
(1) associativa e (2) desfocalizada.
(1) desfocalizada e (2) catafórica.

Texto para as questões 3 e 4.

(Disponível em:<http://aescritanasentrelinhas.com.br/2008/10/26/votacao-charges/>. Acesso em: 07 maio
2020.)

3. Quanto às classes de palavras nomeadas pela gramática normativa, os vocábulos
“nenhuma” e “você” são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio de modo e substantivo simples.
Substantivo derivado e pronome pessoal reto.
Advérbio de negação e pronome oblíquo.
Conjunção alternativa e adjetivo primitivo.
Advérbio de negação e pronome pessoal.

4. O Novo Acordo Ortográfico de 2009 alterou o emprego do hífen em palavras
compostas, por isso a grafia correta do substantivo feminino “infra-estrutura” passou a ser
infraestrutura. Assinale a alternativa CORRETA quanto às regras de utilização do hífen
nos substantivos compostos.
a)
b)
c)
d)
e)

Infra-humano, infrarrenal e infrassom.
Infracitado, infrarenal e infrasom.
Infraxiliar, infrassinado, infra-humano.
Infrarrenal, infrassinado, infra-hepático.
Infraestrutura, infra-renal, infrassom.

Leia estes versos.
A semente que tu semeias, outro colhe;
A riqueza que tu achas, outro guarda;
As roupas que tu teces, outro veste;
As armas que tu forjas, outro empunha.
(SHELLEY, Percy Bysshe. A máscara da anarquia. Lisboa: Ed. & Etc, 2008.)
5. Conforme a organização sintática dos versos apresentados, analise as sentenças:
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I.
II.
III.
IV.

Nível Superior

O sujeito do primeiro verbo do poema é oculto.
O primeiro verbo é transitivo direto, cujo objeto é o pronome relativo “que”.
O segundo verbo do poema é intransitivo, não necessitando, assim, de um
complemento.
O sujeito do terceiro verbo é um pronome indefinido.

Aponte a alternativa VERDADEIRA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV apenas.
I, II e III apenas.
II e III apenas.
II, III e IV apenas.
I, II, III e IV.

Texto para as questões 6 e 7.
Exmo. Sr. Governador:
Trago a V. Ex. ª um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira
dos Índios em 1928.
Não foram muitos, que os nossos recursos são exíguos. Assim minguados,
entretanto, quase insensíveis ao observador afastado, que desconheça as condições em
que o Município se achava, muito me custaram.
Começos
O principal, o que sem demora iniciei, o de que dependiam todos os outros,
segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na administração.
Havia em Palmeira inúmeros prefeitos: os cobradores de impostos, o comandante
do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do
Município tinha a sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos
inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam.
Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade e encontrei
obstáculos dentro da Prefeitura e fora dela - dentro, uma resistência mole, suave, de
algodão em rama; fora, uma campanha sorna, oblíqua, carregada de bílis. Pensavam uns
que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós;
outros me davam três meses para levar um tiro.
Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado restam poucos: saíram
os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem onde
não são necessários, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em
contas. Devo muito a eles.
Não sei se a administração do Município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior.
[...]
Conclusão
Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram só há
curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis.
Evitei emaranhar-me em teias de aranha.
Certos indivíduos, não sei por que, imaginam que devem ser consultados; outros
se julgam com autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não paguem
impostos.
Não me entendi com esses.
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Há quem ache tudo ruim, e ria constrangidamente, e escreva cartas anônimas, e
adoeça, e se morda por não ver a infalível maroteirazinha, a abençoada canalhice,
preciosa para quem a pratica, mais preciosa ainda para os que dela se servem como
assunto invariável; há quem não compreenda que um ato administrativo seja isento da
ideia de lucro pessoal; há até quem pretenda embaraçar-me em coisa tão simples como
mandar quebrar as pedras dos caminhos.
Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei 1:325$500 de multas.
Não favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus
erros, porém, foram erros da inteligência, que é fraca.
Perdi vários amigos, ou indivíduos que possam ter semelhante nome.
Não me fizeram falta.
Há descontentamento. Se a minha estada na prefeitura por estes dois anos
dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e prosperidade.
Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929.
GRACILIANO RAMOS
(Disponível em: <https://pt.wikisource.org/wiki/Relatorio_ao_Governador_do_Estado_de_Alagoas>. Acesso
em: 07 maio 2020.)

6. Sobre este relatório assinado por Graciliano Ramos enquanto prefeito de Palmeira dos
Índios, estado do Alagoas, há uma contrariação da escrita do gênero textual em destaque,
para isso o autor,
I.

II.
III.
IV.
V.

( ) usa repetições enfáticas como em “O principal, o que sem demora iniciei, o de
que dependiam todos os outros, segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na
administração”.
( ) emprega termos arcaicos, utilizados somente no portugues do século XIX.
( ) escreve em uma linguagem subjetiva com forte carga emocional, características
presentes no gênero textual em análise.
( ) manifesta a prevalência de termos técnicos, no objetivo de demonstrar
conhecimento aprofundado sobre a administração pública ao governador.
( ) emprega o uso excessivo de sinais de pontuação, para demonstrar conhecimento
aprofundado da linguagem escrita ao interlocutor.

Leia cada um dos assertos e assinale (V) ou (F), conforme seja verdadeiro ou falso.
Depois, marque a opção que contenha a sequência EXATA.
a)
b)
c)
d)
e)

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

7. Geralmente, um texto é escrito mediante várias tipologias textuais, entretanto, sempre
há uma que prevalece na sua tessitura. No relatório de Graciliano Ramos, pode-se
perceber que a tipologia textual que predomina é a:
a) Narrativa, porque menciona uma história verídica de acontecimentos de época.
b) Expositiva, porque expõe os fatos vividos pelo autor enquanto administrador público.
c) Descritiva, porque relata o conteúdo de forma pessoal e técnica, na comunicação com
o interlocutor.
d) Dissertativa, porque o autor tece comentários críticos aos funcionários públicos.
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e) Argumentativa, porque o autor explica o sentimento de descrença àqueles que se
utilizam da administração pública para benefício próprio.

Textos para esta questão.
Texto I
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá,
As aves que aqui gorjeiam
Não gorjeiam como lá.
(Gonçalves Dias).
Texto II
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos
Minha boca procura a ‘Canção do Exílio’.
Como era mesmo a ‘Canção do Exílio’?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!
(Carlos Drummond De Andrade)

8. A intertextualidade evidente entre o texto I e o texto II é chamada:
a)
b)
c)
d)
e)

Alusão.
Citação.
Perífrase.
Paráfrase.
Plágio.

Texto para esta questão.

9. Em relação ao discurso apresentado nas tiras, considere estas afirmativas:
I.
II.

III.

A linguagem não verbal, principalmente no que se refere ao terceiro quadrinho,
revela a contradição apresentada entre as personagens.
O sentido de alusão ao texto literário é captado por meio do processo de
intertextualidade, este estabelecido entre os códigos linguísticos, revelando aspectos
ligados ao gênero humorístico.
O discurso revelado nas tiras apresenta entendimento mútuo, mesmo que
divergente em relação ao conhecimento de mundo de cada personagem.
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O efeito de sentido expresso pelo conteúdo verbal serve para reforçar o caráter
intertextual da tira e da linguagem não verbal.

Aponte a alternativa VERDADEIRA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV apenas.
I e IV apenas.
II e III apenas.
I, II, III e IV.
II e IV apenas.

10. A palavra “Avôhai” é o título de uma canção do cantor e compositor brasileiro Zé
Ramalho, o nome é um neologismo criado por ele que significa “avô” e “pai”. O processo
de formação se deu através do processo de:
a)
b)
c)
d)
e)

Justaposição.
Derivação.
Aglutinação.
Hibridismo.
Prefixação.
MATEMÁTICA
Questões numeradas de 11 a 15

11. A trajetória de um projétil lançado obliquamente é dada pela função 𝑓(𝑡) = −𝑡 2 + 9,
onde 𝑡 > 0 é dado em minutos e a altura f(t) é dada em metros. Podemos dizer que a
altura máxima do projétil é de:
a)
b)
c)
d)
e)

5m
7m
9m
11 m
13 m

12. Uma pirâmide reta tem na base um quadrado de lado 9 𝑐𝑚 e altura ℎ = 8 𝑐𝑚. É
correto afirmar que o cubo, de mesmo volume que a pirâmide, tem aresta igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

6 cm
7 cm
8 cm
9 cm
10 cm

13. Um artesão começa sua produção mensal fazendo 5 unidades de bijuterias e decide
que a cada dia aumentará sua produtividade em 3 unidades. Podemos afirmar que ao
longo de 30 dias, o total de bijuterias produzidas por este artesão será de:
a)
b)
c)
d)
e)

1435 unidades
1440 unidades
1445 unidades
1450 unidades
1455 unidades
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14. A partir dos pontos M, O, N, o triângulo equilátero ABC foi dividido em 4 triângulos
equiláteros congruentes. Seguindo as dobras indicadas, obteremos um tetraedro regular.
Se os lados do triângulo ABC são iguais a 𝑙, é correto afirmar que o volume do tetraedro
será:
a)
b)
c)
d)
e)

𝑙2 √2
96
𝑙2 √2
48
𝑙2 √2
24
𝑙2 √2
12
𝑙2 √2
6

15.Uma loja vendia 10 camisetas por mês para seus consumidores. Devido a demanda
crescente, essa venda foi duplicada a cada mês, de agosto a dezembro. O total de
camisetas vendidas nesse semestre foi:
a)
b)
c)
d)
e)

140
300
620
1.260
2.540
INFORMÁTICA
Questões numeradas de 15 a 20
Para responder às próximas 05 questões, a menos que seja explicitamente
informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas se
ESPECÍFICAS
encontram na configuração QUESTÕES
padrão de instalação,
são originais e que o mouse está
configurado para destros.Questões numeradas de 21 a 40
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens
que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração
padrão do fornecedor do software.
Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema
Operacional Windows 2010.

16. O Internet Explorer é um programa largamente utilizado em computadores de todo o
mundo. Uma das ferramentas oferecidas por este programa é a que permite o
armazenamento de links de sites, os quais o usuário tem a opção de renomear ou excluir
quando não mais tiver necessidade de utilizar o atalho. Este recurso é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Apps.
Favoritos.
Inserir.
Personalizar.
Preferências de exibição.
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17. Qual fórmula abaixo será aceita pelo Excel e apresentará o resultado previsto na
planilha?
a)
b)
c)
d)
e)

+C3–A1=
=A1+C3
=A1=C3+
–A1–C3
C3+A1:

18. São elementos denominados como hardwares presentes no interior de um
computador, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Circuitos integrados.
Componentes eletrônicos.
Fontes.
Placas.
Roteadores.

19. São ferramentas que podem ser acessadas através do menu “inserir” do Windows
2010, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Área de transferência.
Cabeçalho e rodapé.
Ilustrações.
Páginas.
Símbolos.

20. Todas as alternativas abaixo apresentam itens de segurança, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Anti-spyware.
Assinatura digital.
Firewall.
Malware worm.
Sistema de biometria.
QUESTÕES ESPECÍFICAS
Questões numeradas de 21 a 40

21. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Eficiência.
Impessoalidade.
Legalidade.
Moralidade.
Universalidade.

22. A autoridade administrativa constitui o crédito tributário através:
a) Da arrecadação.
b) Da autuação.
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c) Da extinção.
d) Do lançamento.
e) Do pagamento.
23. A Constituição Federal de 1988, estabelece direitos e garantias fundamentais, onde
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assinale o termo INCORRETO
relacionado ao tema.
a) É assegurado a todos o acesso à informação, e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.
b) É livre a manifestação do pensamento, sendo legítimo o anonimato.
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
d) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição.
e) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
24. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 156, definiu a instituição dos impostos
de competência dos Municípios. Qual dos impostos abaixo é de competência municipal
para ser instituído?
a) Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços.
b) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
c) Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
d) Imposto sobre Propriedade Territorial Rural.
e) Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
25. Considerando a classificação por categoria econômica, compõe as Receitas
Correntes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Receita agropecuária.
Receita da venda de bens e direitos.
Receita patrimonial.
Receitas de contribuições.
Receitas tributárias.

26. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, § 1º, define que a renúncia de
receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado. Portanto, é correto afirmar que “remissão”
significa:
a)
b)
c)
d)

Dispensa do Tributo devido.
Exclusão das penalidades e não do crédito tributário.
Isenção do crédito tributário e não das penalidades.
Perda do direito da pretensão de exigibilidade.
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e) Perdão total ou parcial da dívida decorrente do crédito tributário e de suas
penalidades.
27. Sendo expedido mediante requerimento do interessado, qual o documento hábil para
provar a quitação de um determinado tributo?
a)
b)
c)
d)
e)

Alvará.
Atestado de quitação.
Certidão Negativa.
Declaração.
Extrato de operações.

28. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Sobre esse tema, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de
contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
multa proporcional ao dano causado ao erário.
b) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
c) Cessar (sustar), se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão ao Ministério Público Federal.
d) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município.
e) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais cujo capital social a
União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
29. O relatório Resumido de Execução Orçamentária, importante instrumento de
transparência de gestão fiscal, em municípios com população superior a cinquenta mil
habitantes, deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento:
a)
b)
c)
d)
e)

De cada bimestre.
De cada exercício financeiro.
De cada quadrimestre.
De cada semestre.
De cada trimestre.

30. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a
documentação relativa às alternativas apresentadas no art. 27 da Lei Federal nº
8.666/1993. Assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Habilitação jurídica.
Legalidade (regularidade) fiscal.
Qualificação econômico-financeira.
Qualificação técnica.

Cargo 004 Agente de Controle Interno 11

Realização A. V. Moreira

Nível Superior

31. Quanto aos créditos da Fazenda Pública, correspondentes à Dívida Ativa Tributária,
são escrituradas como receita do exercício em que forem arrecadadas, proveniente de
obrigação legal relativa a:
a) Aluguéis ou taxas de ocupação.
b) Contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias.
c) Empréstimos compulsórios.
d) Preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos.
e) Tributos e respectivos adicionais de multas.
32. São modalidades de licitação tratadas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Concorrência.
Concurso.
Leilão.
Pregão (presencial ou eletrônico).
Tomada de Preços.

33. São princípios fundamentais que norteiam a República Federativa do Brasil, sendo
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, e
constitui-se em Estado Democrático de Direito. Assinale a alternativa INCORRETA
a)
b)
c)
d)
e)

A cidadania.
A dignidade da pessoa humana.
A soberania.
O pluralismo religioso.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

34. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre:
a)
b)
c)
d)
e)

Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Prestação de serviços.
Produção industrial.
Produtos agrícolas.
Transporte rodoviário.

35. Sobre contratos administrativos, é sabido que estes contêm uma série de
características, dentre elas, ser comutativo, consensual, oneroso, personalíssimo, dentre
outras. No direito administrativo, o consenso do particular manifestar-se-á no momento:
a)
b)
c)
d)
e)

Da assinatura do contrato;
Da abertura dos envelopes de documentação;
Do desejo de participar do processo licitatório;
Da abertura dos envelopes de propostas;
Do recebimento do objeto contratual.

36. Os contratos administrativos em espécie podem ser:

Cargo 004 Agente de Controle Interno 12

Realização A. V. Moreira

Nível Superior

a) De execução de obra; prestação de serviço; fornecimento de bens; concessão de
serviços públicos; permissão de serviços públicos; concessão de uso de bens
públicos; gestão.
b) De execução de obra; fornecimento de bens; permissão de serviços públicos; gestão.
c) De execução de obra; prestação de serviço; fornecimento de bens; concessão de
serviços públicos; gestão.
d) De execução de obra; concessão de serviços públicos; concessão de uso de bens
públicos.
e) De prestação de serviço; gestão; concessão de uso de bens públicos.
37. Conforme o artigo 31 da Constituição Federal de 88, a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo. Já o controle externo da Câmara Municipal será
exercido:
a) Com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
b) Pelo Superior Tribunal de Justiça.
c) Pelo Supremo Tribunal Federal.
d) Apenas pelo Tribunal de Contas do Município.
e) Pelo presidente da Câmara Municipal.
38. Para José Afonso da Silva, os direitos sociais podem ser conceituados como:
“prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos,
direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto,
direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos
direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao
aferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível
com o exercício efetivo da liberdade.”. A respeito dos direitos sociais, assinale a
alternativa que apresenta sua classificação CORRETA:
a) Direitos sociais dos trabalhadores; direitos sociais de natureza econômica; direitos
sociais de segurança.
b) Direitos sociais da cultura; direitos sociais de segurança; direitos sociais de natureza
econômica.
c) Direitos sociais dos trabalhadores; direitos sociais de seguridade social; direitos
sociais de natureza econômica.
d) Direitos sociais dos trabalhadores; direitos sociais de seguridade social; direitos
sociais de natureza econômica; direitos sociais da cultura; direitos sociais de
segurança;
e) Direitos sociais de segurança; direitos sociais dos trabalhadores; direitos sociais de
seguridade social.
39. Conforme o jurista Marçal Justen Filho “A licitação é um procedimento administrativo
disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de
seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da
Isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica.”. Em posse do
conceito de Licitação e sabendo também que esta está estritamente vinculada a diversos
princípios, dentre eles, os princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal,
assinale a alternativa que NÃO corresponde a um princípio norteador do processo
licitatório:
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Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Princípio do Sigilo das Propostas.
Princípio da Pessoalidade.
Princípio do Julgamento Objetivo.
Princípio da Moralidade.

40. Sobre os direitos e as garantias fundamentais, julgue V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas
assertivas abaixo:
I – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.
II – É assegurado a todos o acesso a informação e quebrado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.
III – É plena a liberdade de associação para fins lícitos, bem como a de caráter militar.
IV - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

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