
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50  questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédi o depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2018 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 [...] Não é de hoje que a humanidade vem ten-
tando modificar o próprio corpo, como se a evolução 
biológica não tivesse explorado todas as possibil ida-
des. Então o imaginário humano intervém e completa 
o que não foi fei to.  

Desde as unturas e desenhos corporais mais an-
tigos que datam da Pré-história, o ser humano tenta 
recriar um corpo modificado para efeitos psicológicos 
e sociais. Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atravessando o 
nariz, lábios e orelhas.  

Escarificações na pele também têm uma longa 
história, principalmente entre os aborígenes do Pac í-
fico. A pergunta relevante é: por que a humanidade 
sempre tentou modificar o corpo numa prova de que 
nunca esteve totalmente satisfeita com o que herdou 
geneticamente? Talvez porque sonhassem com um 
corpo magnificado, mais poderoso e melhor. Todas 
essas modificações, inconscientemente, poderiam 
estar apontando para algo muito longe, no futuro, 
mas que, neste século XXI, já se esboça como poss í-
vel. 

A transição da humanidade para corpos cibo r-
gues. De certa forma, timidamente, já somos um po u-
co ciborgues. Como já se apontou várias vezes, l e-
vamos implantes cirúrgicos dentro do nosso corpo, 
próteses de titânio no lugar de alguns ossos, válvulas 
de carbono, lentes de contato oculares, implantes 
subcutâneos, próteses auditivas, marca -passos etc. 

Atualmente todos dependem de uma prótese mó-
vel chamada celular. Então, já somos meio-humanos 
e um pouco máquinas. Algumas tatuagens parecem 
nos lembrar disso. Tatuagens que i lustram estruturas 
metálicas embaixo da pele e músculos.  

Os piercings antecederam, como ideia, todos os 
implantes que um dia seriam feitos cirurgicamente. 
Essas considerações sobre um corpo ciborgue discu-
tidas atualmente nas áreas da Filosofia, da Sociol o-
gia e da arte já possuem, inclusive, seu manifesto. O 
bastante citado “Manifesto Ciborgue”, de Donna J. 
Haraway, cuja primeira publicação já tem mais de 30 
anos. [... ]  

(Fonte:  h ttps:/ / f i losof iacienciaevida.com.br/o -corpo-em-
modi f icacao-alem-da-evolucao/)  

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

(A) a busca pela alteração do corpo é fato recen-
te que ocorre devido á falha da evolução bio-
lógica. 

(B) os implantes cirúrgicos são precedentes dos 
piercings. 

(C) já somos meio máquinas por necessitarmos 
de tecnologias como se fossem partes de 
nós. 

(D) já somos totalmente ciborgues, pois temos 
partes importantes de nosso corpo feito de t i-
tânio.  

02. Assinale a alternativa que apresenta, entre parên-
teses, afirmação correta sobre a expressão dest a-
cada no trecho do texto.  

(A) “modificar o próprio corpo, como  se a evolu-
ção biológica não tivesse explorado todas as 
possibil idades”. (Exprime a ideia de compa-
ração e pode ser substituída por logo que).  

(B) “Desde as unturas e desenhos corporais mais 
antigos que  datam da Pré-história”. (Exprime 
ideia de finalidade e pode ser substituída por 
e). 

(C) “Todas essas modificações, inconsciente-
mente, poderiam estar apontando para algo 
muito longe, no futuro, mas que, neste sécu-
lo XXI, já se esboça como possível”. (Expr i-
me ideia de oposição e pode ser substituída 
por entretanto).  

(D) “Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atra-
vessando o nariz, lábios e orelhas”. (Exprime 
a ideia de adição e pode ser substituído por 
ou).  

03. Nos trechos a seguir, o pronome pessoal oblíquo 
substitui adequadamente o(s) termo(s) destaca-
do(s) em: 

(A) ... t ivesse explorado todas as possibilida-
des: t ivesse explorado-as. 

(B) ... tentou modificar o corpo ...: tentou modif i-
car-lhe. 

(C) ... levamos implantes cirúrgicos . ..: levamos-
lhes. 

(D) Tatuagens que i lustram estruturas metáli-
cas...: Tatuagens que i lustram-a. 

04. Assinale a alternativa que apresenta um adverbio 
de tempo. 

(A) De certa forma, timidamente, já somos  um 
pouco ciborgues. 

(B) Atualmente todos dependem de uma prótese 
móvel chamada celular.  

(C) A pergunta relevante é: por que a humanida-
de sempre tentou modificar o corpo...  

(D) Então, já somos meio-humanos e um pouco 
máquinas. 

05. A regência verbal está de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa em: 

(A) Chegamos em Nova Iorque cedo.  
(B) Professora, posso ir no banheiro?  
(C) Antunes namora Silvia.  
(D) Carlos obedece o pai.  
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Instrução: Leia a tira a seguir e responda às questões 
06 e 07.  

 

 

(fonte:  ht tp: / / turmadamonica.uol .com.br)  

06. O humor na tira consiste no fato de  

(A) o pai de Cascuda gostar mais do porco do 
que do Cascão. 

(B) Cascuda ter apresentado o porco como seu 
namorado. 

(C) Cascão ter desviado para não ser apresenta-
do ao pai de Cascuda. 

(D) o pai ter confundido o porco com o namorado 
da fi lha. 

07. Assinale a alternativa correta.  

(A) O substantivo Cascuda é próprio e abstrato.  
(B) O termo aqui é um advérbio de lugar.  
(C) Nos dois quadrinhos o verbo está no presen-

te do subjuntivo.  
(D) Não há nenhum pronome nos dois quadr i-

nhos. 

08. Assinale a alternativa em que há o emprego da 
forma verbal destacada no pretérito imperfeito do 
indicativo para referir -se a um fato passado habi-
tual ou frequente.  

(A) Dona Maria hesitou  em abrir a porta.  
(B) Talvez, as estranhas criaturas fossem  reais.  
(C) As crianças poderiam brincar  na quadra co-

berta. 
(D) Ângela e Tomás moravam  no mesmo bairro 

há dez anos.  
 

MATEMÁTICA 

Instrução: Em certo concurso, para ser classificado, o 
candidato deveria atingir,  no mínimo, 60% de acertos. 
A prova era composta de 15 questões de Língua Po r-
tuguesa, 10 de Matemática e 25 de Conhecimentos 
Específicos (C.E.),  distribuída com pesos distintos, 
conforme a tabela a seguir. Nela, também foi apr e-
sentada a quantidade de acertos de dois candidatos. 
Analise esta tabela para responder às questões de 09 
a 11. 

 Português Matemática  C.E.  

Total de Questões  15 10 25 

Peso 2 1 3 

Candidato A 6 3 15 

Candidato B 2 2 25 

09. A partir  dos dados dispostos na tabela, é correto 
afirmar que a média ponderada dos candidatos A 
e B são, respectivamente,  

(A) 8 e 9,6. 
(B) 10 e 13,5 
(C) 12,7 e 7. 
(D) 7 e 8. 

10. Determine a razão dos pontos alcançados pelo 
Candidato A para o Candidato B, em Conhecimen-
tos Específicos.  

(A) 0,2. 
(B) 0,5. 
(C) 0,6. 
(D) 0,8. 

11. Sobre o desempenho dos Candidatos A e B, é 
correto afirmar que 

(A) ambos foram classificados no referido con-
curso. 

(B) o candidato B foi classifica,  mas com apenas 
5% acima do mínimo exigido.  

(C) o candidato A obteve um desempenho de 
exatamente 59%. 

(D) o candidato B obteve um desempenho de 
aproximadamente 70,4%. 

12. Para uma sala quadrada de 4,5 m de lado, Lúcia 
confeccionará um tapete circular de 3 metros de 
diâmetro. Considerando-se pi igual a 3,14, deter-
mine a área que não será coberta por este tapete.  

(A) 7,065 m2.  
(B) 20,25 m2.  
(C) 13,185 m2.  
(D) 8,012 m2.  

13. Após doze meses de atraso, uma dívida no valor 
de R$ 12.660,00 foi quitada. Dado que foi cobrado 
juros simples à taxa de 2,5% ao mês, o valor total 
dessa dívida foi de  
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(A) R$ 16.458,00.  
(B) R$ 18.345,00.  
(C) R$ 13.412,20.  
(D) R$ 17.540,00.  

14. Lisa recebe um salário líquido mensal que corres-
ponde a 3/6 do salário líquido mensal de sua pr i-
ma Alice. Todo mês Alice reserva 2/5 de seu sal á-
rio para pagar a prestação de sua casa, restando 
ainda R$ 1.758,00. Desse modo, é correto afirmar 
que a diferença entre os salários líquidos mensais 
de Lisa e de Alice é igual a 

(A) R$ 5.860,00.  
(B) R$ 2.930,00.  
(C) R$ 3.420,00.  
(D) R$ 1.522,50.  

15. Durante a construção de uma casa, Rodolfo com-
prou 22 interruptores com 2 e 4 teclas. Sabendo -
se que o total de teclas foi de 58, a quantidade de 
interruptores de 2 e 4 teclas, respectivamente,  
adquiridos por Rodolfo foi  

(A) 15 e 7. 
(B) 10 e 12. 
(C) 13 e 9. 
(D) 6 e 16. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Na ocasião da escolha do hino oficial de Tarumã, 
é correto afi rmar que 

(A) a cidade possuía apenas legislatura própria, 
mas não bandeira.  

(B) a cidade possuía apenas bandeira própria, 
mas não legislatura.  

(C) a cidade possuía bandeira e legislatura pró-
prias. 

(D) a cidade não possuía nem bandeira e nem 
legislatura próprias.  

17. Assinale a alternativa que corresponde à cor pre-
dominante na bandeira de Tarumã.  

(A) Branca. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Preta. 

18. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
padroeiro do município de Tarumã.  

(A) São Sebastião.  
(B) Santo André.  
(C) Santo Expedito.  
(D) Santo Antônio.  

19. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta a data de fundação de Ta-
rumã. 

(A) 16 de maio de 1930.  
(B) 20 de outubro de 1927. 
(C) 25 de março de 1929.  
(D) 30 de novembro de 1928. 

20. Em 2016, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário 
médio mensal dos trabalhadores formais registr a-
do em Tarumã foi de (em salários mínimos)  

(A) 2,6. 
(B) 3. 
(C) 3,8. 
(D) 4,5. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Marque a alternativa que apresenta uma ação que 
imprime qualidade ao atendimento.  

(A) Intensificar a burocracia inerente ao órgão 
público. 

(B) Ignorar as reclamações recebidas.  
(C) Fornecer informações confl itantes.  
(D) Identif icar as necessidades dos usuários.  

22. A fim de manter a qualidade do atendimento tel e-
fônico em uma organização, é aconselhável  

(A) deixar que o telefone toque inúmeras vezes 
antes de atendê-lo. 

(B) iniciar o atendimento com a pergunta: “Quem 
está falando?”  

(C) ouvir o usuário com atenção, para compreen-
der o que é dito e “como” é dito.  

(D) manter pelo usuário uma elevada apatia.  

23. Analise os itens a seguir:  

I. Cordialidade: uti l ização de expressões como 
“Obrigado”, “Por favor”, “Licença”, “Desculpe -nos 
pela demora”.  

II. Uso do telefone: uti l ização não simultânea à real i-
zação de outra atividade.  

III. Tom da voz: bem elevado, principalmente em am-
bientes fechados. 

É imprescindível a qualquer tipo de atendimento 
(presencial ou telefônico) as ações descritas nos 
itens: 

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

24. Segundo Dubrin, o comportamento organizacional 
é o comportamento humano no local de trabalho, 
a interação entre as pessoas e a organização em 
si. Assim sendo, as principais metas do compor-
tamento organizacional são:  
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(A) prever e controlar o comportamento.  
(B) sanar comportamentos inadequados.  
(C) analisar o comportamento.  
(D) ampliar certos comportamentos.  

25. A fim de desenvolver uma boa relação interpess o-
al no trabalho deve-se, entre outros,  

(A) não escutar os outros.  
(B) ser intolerante as di ferenças.  
(C) desenvolver uma boa comunicação.  
(D) misturar a vida pessoal com a profissional.  

Instrução: As questões de 26 a 29 versam sobre as 
tipologias de correspondência oficial e comercial. 
Para cada descrição deverá ser assinalada sua res-
pectiva nomenclatura.  

26. É uma comunicação escrita emanada de uma au-
toridade, em que se informa sobre qualquer as-
sunto de ordem administrativa, ou se baixa uma 
ordem. Sua finalidade é o tratamento de assuntos 
oficiais pelos órgãos da Administração Pública.  

(A) Ofício. 
(B) Circular.  
(C) Declaração. 
(D) Memorando. 

27. Relato proferido por alguém a favor de uma outra 
pessoa, evidenciando verdade que se acredita.  

(A) Ofício. 
(B) Circular.  
(C) Declaração.  
(D) Memorando. 

28. Comunicação que, reproduzida e muitos exempla-
res, é dirigida a muitas pessoas ou a um órgão. 
Serve para transmitir avisos, ordens ou instru-
ções, possuindo, geralmente, assunto de caráter 
ou interesse pessoal.  

(A) Ofício. 
(B) Circular.  
(C) Declaração.  
(D) Memorando. 

29. Comunicação interna que se uti l iza de l inguagem 
próxima da informalidade. Não contempla, portan-
to, preciosismos ou terminologias técnicas exage-
radas. 

(A) Ofício. 
(B) Circular.  
(C) Declaração.  
(D) Memorando. 

30. Dentre as alternativas que se seguem, marque 
aquela que apresenta um princípio da administra-
ção pública que, embora não esteja enumerado no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal, é um 

princípio implícito  que também deve reger os atos 
administrativos.  

(A) Legalidade.  
(B) Proporcionalidade.  
(C) Impessoalidade. 
(D) Eficiência. 

31. O princípio da publicidade, disposto no artigo 37 
da Constituição Federal possui dupla acepção. 
Em uma delas, a public idade dos atos públicos 
está relacionada à  

(A) exigência de transparência da atuação admi-
nistrativa.  

(B) exigência de atuação ética dos agentes da 
administração pública.  

(C) vedação à promoção pessoal do administra-
dor público.  

(D) exigência de que os atos públicos estejam 
preconizados em lei anterior.  

32. Analise os itens a seguir:  

I. Órgãos públicos integrantes de cada uma das 
entidades políticas (União, Estados, Distrito Fed e-
ral e Municípios).  

II. Fundações e Empresas públicas.  

III. Autarquias.  

A Administração Pública Direta é composta por  

(A) I, II e II I.  
(B) I. 
(C) II. 
(D) II e III.  

33. Sobre os contratos com administração pública , é 
correto afirmar que 

(A) devem estabelecer de forma subjetiva as 
condições para sua execução.  

(B) não há necessidade de formalização de con-
tratos nos casos de dispensa ou de inexigib i-
l idade de l icitação.  

(C) é vedada à autoridade competente a exigên-
cia de prestação de garantia nas contrata-
ções de obras, serviços e compras.  

(D) a declaração de nulidade do cont rato admi-
nistrativo opera retroativamente impedindo os 
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, de-
veria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

34. Os contratos com a administração pública pode-
rão ser alterados, com as devidas justif icativas, 
por acordo das partes ou unilateralmente pela 
Administração. Sobre o tema, assinale a alternat i-
va correta.  

(A) No caso de supressão de obras, bens ou se r-
viços, se o contratado já houver adquirido os 
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materiais e posto no local dos trabalhos, es-
tes deverão ser devolvidos ao contratado, 
sem ônus para a administração pública.  

(B) Se no contrato não houverem sido contem-
plados preços unitários para obras ou serv i-
ços, esses não poderão mais ser fixados.  

(C) Em havendo alteração unilateral do contrato 
que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por ad i-
tamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial.  

(D) A variação do valor contratual para fazer face 
ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações caracterizam igua l-
mente alteração do mesmo e, portanto, há 
necessidade de um novo contrato.  

35. Constitui  motivo para rescisão do contrato  com a 
administração pública, dentre outros,  

(A) o cumprimento irregular de cláusulas contra-
tuais, especificações, projetos e prazos.  

(B) o atraso, devidamente justif icado e nos l imi-
tes legais, no início da obra, serviço ou fo r-
necimento. 

(C) desavenças de caráter pessoal entre o con-
tratante e a contratada, sem necessidade, 
neste caso, de justif icativa fundamentada.  

(D) a paralisação da obra, do serviço ou do fo r-
necimento, com justa causa e prévia comuni-
cação à Administração e nos l imites estabe-
lecidos pela lei . 

36.  Marque a alternativa que completa corretamente, 
e na sequência, as lacunas deixadas na tabela a 
seguir. 

Autoridade  Endere-
çamento  

Vocat ivo  Tratamento 
no texto  

Abreviatura  

Minist ro  de  
Estado 

    

     

(A) Ao Senhor – Senhor + Posto, – Vossa Senho-
ria – V. Sa. 

(B) A Sua Magnificência o Senhor – Senhor Mi-
nistro, – Vossa Magnificência – V. Maga. 

(C) A Sua Excelência o Senhor – Senhor Minis-
tro, – Vossa Excelência –  V. Exa. 

(D) A Sua Senhoria –  Senhor Ministro, – Vossa 
Senhoria – V. Sa. 

37. Quando se trata de ética na administração públ i-
ca, é correto afirmar que  

(A) o servidor público, devido a sua condição, 
pode desprezar o elemento ético em sua 
conduta. 

(B) a moralidade da Administração Pública deve 
l imitar-se à distinção entre o bem e o mal.  

(C) tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar -lhe 
dano moral.  

(D) o servidor omitir a verdade ou falseá -la para 
defender os interesses da Administração Pú-
blica. 

38. É possível distinguir três modelos de decisão so-
bre candidatos: colocação, seleção e classific a-
ção de candidatos. No modelo de colocação,  

(A) há um só candidato e uma só vaga a ser pre-
enchida por aquele candidato. Este modelo 
não inclui alternativa de rejeitar o candidato.  

(B) há vários candidatos e apenas uma vaga a 
ser preenchida. Cada candidato é comparado 
com os requisitos exigidos pelo cargo que se 
pretende preencher, sendo aprovado ou re-
provado. 

(C) existem vários candidatos para cada vaga e 
várias vagas para cada candidato. Cada can-
didato é comparado com os requisitos exig i-
dos pelo cargo que se pretende preencher.  

(D) parte de um conceito ampliado de candidato: 
a organização não o considera interessado e 
um único e determinado cargo, mas como 
candidato da organização. 

39. Para os efeitos da Lei Complementar n° 101/2000, 
entende-se como empresa controlada:  

(A) a União, cada Estado, o Distrito Federal e 
cada Município.  

(B) empresa controlada que receba do ente con-
trolador recursos financeiros para pagamento 
de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital.  

(C) qualquer entidade da administração pública 
direta ou indireta.  

(D) sociedade cuja maioria do capital social com 
direito a voto pertença, direta ou indireta-
mente, a ente da Federação. 

40. A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não po-
derá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida. Marque a alternativa que apresenta os l i-
mites estabelecidos pela Lei de Responsabil idade 
Fiscal para estes percentuais.  

(A) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 
50% (cinquenta por cento); Municípios: 50% 
(cinquenta por cento).  

(B) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 
60% (sessenta por cento); Municípios: 60% 
(sessenta por cento).  

(C) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 
50% (cinquenta por cento); Municípios: 40% 
(quarenta por cento).  

(D) União: 70% (setenta por cento); Estados: 
60% (sessenta por cento); Municípios: 50% 
(cinquenta por cento).  
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41. Conforme a Lei nº 4.320/64, são Receitas Corren-
tes, dentre outas, as receitas  

(A) provenientes da realização de recursos f i-
nanceiros oriundos de constituição de dív i-
das. 

(B) da conversão, em espécie, de bens e dire i-
tos. 

(C) tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial.  

(D) os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, destinados a aten-
der despesas classificáveis em Despesas de 
Capital.  

42. Avalie os itens que se seguem.  

I. Material de Consumo.  

II. Constituição de Fundos Rotativos.  

III. Salário Família e Abono Familiar . 

IV. Serviços de Terceiros.  

São consideradas despesas correntes, conforme o 
artigo 13, da Lei 4.320/64:  

(A) I, II, II I e IV. 
(B) I, II, II I.  
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 

43. Em igualdade de condições, como critério de de-
sempate em Licitações, é assegurada preferência  
aos bens e serviços:  

(A) produzidos no exterior.  
(B) produzidos ou prestados por empresas do 

Mercosul. 
(C) produzidos ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País.  

(D) produzidos ou prestados por empresas que 
não mantenham reserva de cargos para pes-
soa com deficiência.  

44. Avalie os itens que se seguem e assinale a alter-
nativa correta em relação às definições.  

I. Compra : toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente.  

II. Serviço : toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execu-
ção direta ou indireta.  

III. Obra : toda atividade destinada a obter determina-
da uti l idade de interesse para a Administração, 
tais como: demolição, conserto, instalação, mo n-
tagem, operação, conservação, reparação, adap-
tação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico -
profissionais.  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I. 
(D) II e III.  

45. Marque a alternativa que apresenta um caso de 
dispensa de l icitação.  

(A) Para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pú-
blica. 

(B) Para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no art. 13 da Lei 88.666/93, de 
natureza singular, com profissionais ou em-
presas de notória especialização, vedada a 
inexigibil idade para serviços de publicidade e 
divulgação. 

(C) Para o fornecimento de bens e serviços, pro-
duzidos ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnoló-
gica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pela au-
toridade máxima do órgão.  

(D) para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comerc i-
al exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo ó r-
gão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a l icitação ou a obra ou o serv i-
ço, pelo Sindicato, Federação ou Confedera-
ção Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 

46. Marque a alternativa corre ta. 

(A) A licitação será sigilosa em todos os casos 
previstos em lei.  

(B) Nos processos de l icitação, poderá ser esta-
belecida margem de preferência para produ-
tos manufaturados e para serviços nacionais 
que atendam a normas técnicas brasileiras. 

(C) Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93 
apenas os órgãos da administração direta e 
os fundos especiais.  

(D) Os editais de l icitação para a contratação de 
bens, serviços e obras poderão, independen-
temente prévia justif icativa da autoridade 
competente, exigir que o contratado promo-
va, em favor de órgão ou entidade integrante 
da administração públicas, medidas de com-
pensação comercial, industrial.  

47. Em relação à Lei Orçamentária Anual, é correto 
afirmar que 
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(A) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária  e nas de 
crédito adicional.  

(B) será permitido consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com do-
tação i l imitada. 

(C) será elaborada de forma sem vínculo com o 
plano plurianual ou com a lei de diretrizes o r-
çamentárias. 

(D) prescindirá de demonstrativo da compatibil i-
dade da programação dos orçamentos com 
os objetivos e metas.  

48. Sobre as receitas e despesas públicas, Lei 
4.320/64, é correto afirmar que 

(A) o exercício financeiro coincidirá com o ano 
contábil.  

(B) Restos a Pagar são considerados despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas 
das não processadas.  

(C) pertencem ao exercício financeiro as receitas 
arrecadadas no ano anterior e as despesas 
nele legalmente empenhadas.  

(D) os créditos da Fazenda Pública, de natureza 
tributária ou não tributária, não serão escri t u-
rados como receita do exercício em que fo-
rem arrecadados, sob nenhuma circunstân-
cia. 

49. Em relação aos ativos e passivos presentes no 
Balanço Patrimonial,  é correto afirmar que  

(A) o Ativo Financeiro compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autori-
zação legislativa para amortização ou resga-
te. 

(B) o Ativo Permanente compreenderá os crédi-
tos e valores realizáveis independentemente 
de autorização orçamentária e os valores 
numerários.  

(C) o Passivo Financeiro compreenderá as dív i-
das fundadas e outras pagamento independa 
de autorização orçamentária. 

(D) o Passivo Permanente compreenderá os 
bens, créditos e valores, cuja mobil ização ou 
alienação dependa de autorização legislativa.  

50. Assinale a alternativa que apresenta o fecho ade-
quado para uma comunicação entre autoridades 
da mesma hierarquia.  

(A) Respeitosamente.  
(B) Atenciosamente.  
(C) Abraços. 
(D) Até mais.  

 



 

 

 


