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Instrução: As questões 01 a 06 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Videiras de Cristal 

 
 Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo 
envolvia-se nas sombras e ________ apenas os roncos 
e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o 
calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria 
Hofstäter estavam à janela, olhando as luzes da cidade: 
pouco a pouco se apagavam, e a fímbria de pontos 
luminosos às margens do rio ________ num cordão 
móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém 
inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno. 
 Haviam dividido o pão da avó Müller e o mastigavam 
sem fome. 
 – Nunca aceite nenhuma violência – disse Jacobina, 
despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência 
é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram 
você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. 
 Ana Maria estremeceu. Desde o acontecimento do 
arroio nunca mais falaram no assunto.  
 – A senhora acha que um dia eu vou casar?  
 Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso. 
 – Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. – 
Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. – Sei o que 
você está pensando. Mas uma coisa eu lhe asseguro: 
você é tão virgem como Maria Sehn era antes do 
casamento. 
 Só, em sua cama, enrolada no exíguo cobertor 
que ________ os pés de fora e batendo o queixo de 
frio, Ana Maria pensava no jovem Haubert. Sempre 
acompanhando o tutor Robinson o Ruivo, Haubert 
foi ocupando um lugar no Ferrabrás, e não apenas nos 
corações dos chefes. Jovem como uma figueira de um 
ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de 
quarenta. Gostaria que ele estivesse ali, junto com 
elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando: a 
saudade é a verdadeira medida do amor. 

 
Adaptado de ASSIS BRASIL, L. A. Videiras de Cristal. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1997. 5ª edição. Páginas 211-212. 

 
 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 02, 07 e 26 do texto, respectiva-
mente. 

 
(A) ouvia-se – transformava-se – deixavam 

(B) ouviam-se – transformavam-se – deixava 

(C) ouvia-se – transformava-se – deixava 
(D) ouviam-se – transformava-se – deixava 

(E) ouvia-se – transformavam-se – deixavam 
 
 
 
 

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) Na oração o mastigavam sem fome (l. 10-11), 

o sujeito é indeterminado e o objeto direto é 
expresso pelo pronome o. 

(  ) Na oração uma coisa eu lhe asseguro (l. 22), o 
sujeito é o pronome eu, o objeto direto é uma coisa 
e o objeto indireto é expresso pelo pronome lhe. 

(  ) Na oração Ele as protegeria (l. 33), o sujeito é 
o pronome Ele e o objeto direto é expresso pelo 
pronome as. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – V.  
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – V – F. 
(E) V – V – V.  

 

03. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das 
palavras permeando (l. 03), fímbria (l. 06) e exíguo 
(l. 25), tais como foram empregadas no texto. 

 
(A) atravessando – orla – pequeno. 

(B) trancando – montanha – apertado. 
(C) aguçando – quantidade – precário. 

(D) transpassando – maré – exímio. 

(E) assimilando – linha – enxuto. 
 

04. O autor do texto usa o pronome você ao invés do pro-
nome tu na narrativa. Se, ao invés disso, o pronome 
escolhido fosse tu, várias frases do texto teriam de ser 
alteradas para fins de concordância. Assinale a alterna-
tiva que apresenta uma frase correspondente que contém 
erro gramatical, caso o pronome usado no texto fosse 
tu, em vez de você. 

 
(A) Nunca aceite nenhuma violência (l. 12). 
  Nunca aceites nenhuma violência. 

(B) Aqueles homens que violaram você ao lado 
da cruz, eles um dia pagarão. (l. 14-15). 

  Aqueles homens que te violaram ao lado da 
cruz, eles um dia pagarão.  

(C) Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. 
(l. 20). 

  Irás casar, igual a Maria Sehn.  

(D) Sei o que você está pensando. (l. 21-22). 
  Sei o que tu estás pensando.  

(E) Mas uma coisa eu lhe asseguro: você é tão 
virgem como Maria Sehn era antes do casa-
mento. (l. 22-24). 

  Mas uma coisa eu lhe asseguro: tu és tão 
virgem como Maria Sehn era antes do casa-
mento.  

 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
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05. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Se a frase Nunca aceite nenhuma violência 
(l. 12) estivesse em discurso indireto, seria escrita 
como Jacobina disse a Ana Maria que nunca 
aceitasse nenhuma violência. 

II - Se a frase A senhora acha que um dia eu vou 
casar? (l. 18) estivesse em discurso direto, seria 
escrita como Ana Maria perguntou se Jaco-
bina achava que um dia eu casaria. 

III - Se a frase Irá casar, igual a Maria Sehn (l. 20) 
estivesse em discurso indireto, seria escrita como 
Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar, 
igual a Maria Sehn.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

06. Assinale a única alternativa em que a partícula que 
desempenha a mesma função sintática do que em 
Aqueles homens que violaram você ao lado da 
cruz, eles um dia pagarão (l. 14-15). 

 
(A) que (l. 18). 
(B) que (l. 19). 
(C) que (l. 20). 
(D) que (l. 26). 
(E) que (l. 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 07 a 14 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita, 
comigo não foi diferente. Beber é trivial, bebe-se por 
prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar 
a vida, mas beber para ficar de ressaca nunca tinha 
visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro 
do porre. Acreditava que precisava desse terremoto 
orgânico para seu reequilíbrio espiritual. 
 Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida 
de culpa pelo excesso. A dela era almejada, portanto 
com propriedades metafísicas. Nem por isso passava 
menos mal, sofria muito, o desconforto era visível, 
pungente. Tomava coisas que poucos profissionais 
do copo se arriscariam, destilados das marcas mais 
diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com 
nome de Papa, algo que nem ao menos rolha tinha, 
era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade, 
desonrava, simultaneamente, os vinhos e o pontífice. 
 Não era masoquismo. Acompanhando suas 
peregrinações etílicas, cheguei a outra conclusão: ela 
realmente precisava daquilo. Stela inventara uma 
religião do Santo Daime particular, caseira, sabia que 
era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu. 
Os porres eram uma provação cósmica, um ordálio 
voluntário, um encontro reverencial com o sagrado. 
 Depois da devastação do pileque, ela ficava melhor. 
Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os 
traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao 
brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço 
da existência e reavaliado seus rumos. Durante dias a 
paz reinava entre nós e entre ela e o mundo. 
 Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma 
decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para 
se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma 
mulher que, em vez de falar sobre a vida, mergulha 
num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava 
eu ajudando-a a levantar-se de mais uma triste 
manguaça. Fiquei expert em reidratar e reanimar mortos, 
em contornar enxaquecas siderais e em amparar dengues 
existenciais. 
 Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o 
destino. Triste era o desencontro. Eu cansado por 
cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de 
enfermeiro, e ela radiante, prenha da energia que a 
purgação lhe rendera. 
 Stela era irredutível no seu método terapêutico, 
dizia que só nesse estado se encontrava com o melhor 
de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o 
martírio. Insistia que, sóbria, em seu estado normal, 
sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a 
realidade. Seu lema era: “Só na ressaca enxergamos o 
mundo como ele é”. 
 Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora. 
Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que eu não 
era bom para seu futuro. Não a culpo. 

 
Adaptado de: CORSO, M. O valor da ressaca. Zero Hora, n. 18489, 
02/04/2016. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zero-
hora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&tem-
plate=3916.dwt&edition=28691&section=4572. Acessado em 
02/04/2016. 
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07. Identifique a alternativa que apresenta uma interpre-
tação adequada, no contexto em que se encontra, da 
frase que inicia o quinto parágrafo do texto. 

 
(A) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

pedia ajuda ao namorado. 
(B) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

refugiava-se em lugares pouco acessíveis. 
(C) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

tomava um porre para ficar de ressaca. 
(D) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela ia 

a lugares agitados para pensar sobre si mesma. 
(E) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

sentia necessidade de infernizar a vida do namo-
rado. 

 

08. Considere as afirmações a seguir a respeito do uso de 
expressões referenciais no texto. 

 
I - A expressão o pontífice (l. 17) faz referência ao 

vinho que Stela costumava tomar. 
II - O pronome pessoal a (l. 26) faz referência a Stela. 
III - A expressão a purgação (l. 43-44) faz referência 

ao desencontro entre Stela e o namorado. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

09. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto 
NÃO contém expressão com sentido metafórico. 

 
(A) terremoto orgânico (l. 06-07) 
(B) a nossa, tingida de culpa (l. 08-09) 
(C) requisitava mais um inferno para se repen-

sar (l. 32-33) 
(D) poço da existência (l. 28-29) 
(E) otimismo injustificado (l. 49) 

 

10. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - O pronome a (l. 26) exerce a função de objeto direto. 
II - O pronome lhe (l. 44) exerce a função de comple-

mento nominal. 
III - O pronome lhe (l. 53) exerce a função de objeto 

indireto. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
gramatical da palavra A da linha 09, da palavra a da 
linha 19 e da palavra a da linha 54, respectivamente. 

 
(A) preposição – artigo definido – pronome pessoal 
(B) pronome pessoal – artigo definido – preposição 
(C) pronome pessoal – preposição – pronome pessoal  
(D) artigo definido – preposição – pronome pessoal 
(E) artigo definido – artigo definido – preposição 

 

12. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do 
texto NÃO apresenta, em sua formação, processo de 
derivação prefixal.  

 
(A) reequilíbrio (l. 07) 
(B) realmente (l. 20) 
(C) readquiria (l. 26) 
(D) reavaliado (l. 29) 
(E) reanimar (l. 37) 

 

13. Considere as seguintes formas encontradas no texto. 
 

I - por (l. 10) 
II - pelo (l. 22) 
III - pela (l. 40) 
IV - por (l. 41) 

 
Quais veiculam ideia de causa?  

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

 

14. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra 
que é uma conjunção integrante? 

 
(A) Linha 06. 
(B) Linha 12. 
(C) Linha 15. 
(D) Linha 34. 
(E) Linha 49. 
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15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os normativos às suas respectivas descri-
ções, segundo a Constituição Federal do Brasil. 

 
(1) Lei que institui o plano plurianual 
(2) Lei de diretrizes orçamentárias 
(3) Lei orçamentária anual 
(4) Projeto de lei orçamentária 
(5) Lei complementar 

 
(  ) Acompanha demonstrativo regionalizado do efeito, 

sobre as receitas e despesas, decorrente de isen-
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 

(  ) Compreende o orçamento fiscal referente aos 
Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive funda-
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público; o 
orçamento de investimento das empresas em que 
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto; o orçamento 
da seguridade social, abrangendo todas as entida-
des e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

(  ) Compreende as metas e prioridades da administra-
ção pública federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subsequente, 
orienta a elaboração da lei orçamentária anual, 
dispõe sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelece a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

(  ) Dispõe sobre o exercício financeiro, a vigência, os 
prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual; estabelece normas de 
gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta, bem como condições para a insti-
tuição e funcionamento de fundos; dispõe sobre 
critérios para a execução equitativa, além de 
procedimentos adotados quando há impedimentos 
legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e 
limitação das programações de caráter obrigatório. 

(  ) Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as despesas 
relativas aos programas de duração continuada. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
(B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
(C) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
(E) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 

 
 
 
 

16. Atendendo à Lei nº 4.320 de 17/03/64 e alterações, 
são quesitos que integrarão a Lei de Orçamento, 
EXCETO: 

 
(A) quadro demonstrativo do programa anual de 

trabalho do Governo, em termos de realização de 
obras e de prestação de serviços. 

(B) quadro demonstrativo da Receita e Despesa 
segundo as Categorias Econômicas. 

(C) sumário geral da receita por fontes e da despesa 
por funções. 

(D) quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação. 

(E) quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração. 

 

17. Considere as sentenças abaixo sobre a Lei de Orça-
mentos. 

 
I - Compreende todas as receitas, inclusive as de 

operações de crédito por antecipação da receita, 
as emissões de papel-moeda e outras entradas 
compensatórias, no ativo e no passivo financeiros. 

II - Compreende todas as despesas próprias dos órgãos 
do Governo e da administração centralizada, ou 
que por intermédio deles se devam realizar. 

III - Não consigna dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal, material, 
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer 
outras, ressalvado o disposto no art. 20 e seu 
parágrafo único. 

 
De acordo com a Lei nº 4.320 de 17/03/64 e alterações, 
quais estão corretas?  

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, II e III. 
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18. Em relação aos estágios da execução da despesa orça-
mentária pública na forma prevista na Lei nº 4.320 de 
17/03/64 e alterações, é correto afirmar que 

 
(A) a ordem de pagamento é o despacho exarado por 

autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga, desde que em documentos 
processados pelos serviços de contabilidade. 

(B) o empenho da despesa cujo montante não se possa 
determinar não é realizado por estimativa. 

(C) a liquidação da despesa por fornecimentos feitos 
ou serviços prestados tem por base exclusiva-
mente a nota de empenho. 

(D) o empenho da despesa não pode exceder o limite 
dos créditos concedidos, exceto de despesas 
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

(E) a emissão da nota de empenho não pode ser 
dispensada. 

 

19. A mensagem que compõe a proposta orçamentária do 
Poder Executivo, encaminhada ao Poder Legislativo nos 
prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis 
Orgânicas dos Municípios, NÃO é acompanhada por 

 
(A) exposição circunstanciada da situação econômico-

financeira com demonstração da dívida fundada e 
flutuante. 

(B) saldos de créditos especiais, restos a pagar e 
outros compromissos financeiros exigíveis. 

(C) exposição e justificação da política econômico-finan-
ceira do Governo. 

(D) justificação da receita e despesa, particularmente 
no tocante ao orçamento de capital. 

(E) controle da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial da entidade pública. 

 

20. Tendo em vista o conteúdo e a forma da proposta 
orçamentária conforme previsto na Lei nº 4.320 de 
17/03/64 e alterações, considere os itens abaixo. 

 
I - Mensagem com a exposição circunstanciada da 

situação econômico-financeira documentada. 

II - Projeto de Lei de Orçamento. 
III - Tabelas explicativas das estimativas de receita e 

despesa. 
IV - Especificação dos programas especiais de trabalho 

custeados por dotações globais. 
 

Quais estão entre os componentes da proposta orça-
mentária, segundo a lei acima mencionada? 

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

21. A proposta orçamentária, segundo a Lei nº 4.320 de 
17/03/64 e alterações, deve conter o programa anual 
atualizado dos _______________, _____________ 
e _____________ previstos no Quadro de Recursos 
e de Aplicação de Capital. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respeti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) objetivos – metas – indicadores 
(B) programas – projetos – atividades 

(C) investimentos – inversões financeiras – transfe-
rências 

(D) créditos especiais – restos a pagar – compromissos 
financeiros exigíveis 

(E) indicadores – créditos especiais – investimentos 
 

22. Segundo a Constituição Estadual do Rio Grande do 
Sul, a lei orçamentária não deve conter dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
salvo determinadas exceções.  
Com relação a essas exceções, considere os itens abaixo. 

 
I - Autorização para abertura de créditos suplemen-

tares. 
II - Contratação de operações de crédito, ainda que 

por antecipação de receita, nos termos da lei. 
III - Forma de aplicação do superávit ou modo de cobrir 

o déficit. 
 

Quais itens configuram exceções no que se refere aos 
dispositivos da lei orçamentária? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os instrumentos às suas disposições, con-
forme a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

 
(1) Plano plurianual 
(2) Orçamento geral da administração direta 
(3) Relatório da execução orçamentária 

 

(  ) Apresenta-se em consonância com o plano global 
de desenvolvimento econômico e social do Estado. 

(  ) É constituído pelos orçamentos das empresas 
públicas e de outras empresas em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
com direito a voto. 

(  ) Evidencia as receitas, despesas e a evolução da 
dívida pública da administração direta e indireta 
constantes do seu orçamento, em seus valores 
mensais. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 1 – 2. 
(D) 1 – 2 – 3. 
(E) 3 – 2 – 1. 

 

24. Em relação à elaboração da proposta orçamentária, em 
conformidade com a Lei nº 4.320 de 17/03/64 e altera-
ções, a estimativa da receita tem por base as ________ 
para a arrecadação dos três últimos exercícios, pelo 
menos, bem como as circunstâncias de ordem conjun-
tural e outras, que possam afetar a produtividade de 
cada fonte de receita. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal 

(B) demonstrações mensais da receita arrecadada por 
rubricas 

(C) dotações globais destinadas a atender indiferente-
mente as despesas 

(D) justificativas pormenorizadas de cada dotação 
solicitada 

(E) propostas orçamentárias parciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Segundo a Lei Complementar nº 101/00, os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos são considerados instrumentos de 

 
(A) transparência. 
(B) planejamento. 
(C) controle. 
(D) sociabilidade. 
(E) endividamento. 
 

26. As previsões de receita devem observar as normas 
técnicas e legais, devem considerar os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e devem estar acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 
bem como da projeção para  

 
(A) o exercício seguinte. 
(B) os dois exercícios seguintes. 
(C) os três exercícios seguintes. 
(D) os quatro exercícios seguintes. 
(E) o semestre seguinte. 

 

27. O montante total, apurado sem duplicidade, das obri-
gações financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e 
da realização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses, tipifica a dívida pública 

 
(A) ativa. 
(B) tributária. 
(C) consolidada ou fundada. 
(D) extra orçamentária. 
(E) extraordinária. 

 

28. As licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços devem obedecer ao disposto no art. 7º da 
Lei nº 8.666/93 e, em particular, à seguinte sequência: 

 
(A) projeto básico, execução das obras e serviços e 

projeto executivo. 
(B) projeto básico, projeto executivo, execução das 

obras e serviços. 

(C) projeto executivo, projeto básico, execução das 
obras e serviços. 

(D) execução das obras e serviços, projeto executivo e 
projeto básico. 

(E) projeto executivo, execução das obras e serviços e 
projeto básico. 
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29. Ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito 
de propriedade, detém o controle e os benefícios deles 
decorrentes são denominados de recursos 

 
(A) decorrentes. 
(B) vinculados. 
(C) derivados. 
(D) originários. 
(E) controlados. 

 

30. A unidade contábil que representa o patrimônio das 
entidades do setor público na condição de pessoas 
jurídicas é classificada como 

 
(A) agregada. 
(B) descentralizada. 
(C) unificada. 
(D) originária. 
(E) consolidada. 

 

31. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplica-
das ao Setor Público (NBC T) 16.2 do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), o sistema contábil está estru-
turado nos seguintes subsistemas de informações: 

 
(A) patrimonial, custos e compensação. 
(B) orçamentário, financeiro, patrimonial e custos. 

(C) orçamentário, patrimonial, custos e compensação. 
(D) orçamentário, financeiro, patrimonial e compen-

sação. 
(E) financeiro, patrimonial, custos e compensação. 

 

32. A ferramenta de gestão utilizada para a aferição de 
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efeti-
vidade de programas e ações executadas por entidades 
do setor público é denominada 

 
(A) avaliação de desempenho. 
(B) planejamento. 
(C) plano hierarquicamente interligado. 
(D) escopo de evidenciação. 
(E) instrumentalização do controle social. 

 

33. Os registros contábeis das transações das entidades 
do setor público devem ser efetuados levando-se em 
consideração as relações jurídicas, econômicas e patri-
moniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a 

 
(A) comparabilidade. 
(B) essência sobre a forma. 
(C) economicidade. 
(D) exação. 
(E) compensação. 

 
 
 
 
 

34. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os tipos de fluxos às suas respectivas 
descrições na demonstração do fluxo de caixa. 

 
(1) Investimentos 
(2) Operações  
(3) Financiamentos 
 
(  ) Ingressos, inclusive decorrentes de receitas origi-

nárias e derivadas, e desembolsos relacionados à 
ação pública. 

(  ) Recursos relacionados à aquisição e à alienação de 
ativo não circulante, bem como recebimentos em 
dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amorti-
zação de empréstimos concedidos e outras opera-
ções da mesma natureza. 

(  ) Recursos relacionados à captação e à amortização de 
empréstimos e financiamentos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 2. 
(C) 2 – 1 – 3. 
(D) 2 – 3 – 1. 
(E) 3 – 2 – 1. 

 

35. As demonstrações contábeis das entidades do setor 
público, para fins de consolidação, devem ser levantadas 
na mesma data. Desde que os efeitos relevantes entre 
as diferentes apurações sejam divulgados em notas 
explicativas, admite-se uma defasagem de, no máximo, 

 
(A) um mês. 
(B) dois meses. 
(C) três meses. 
(D) quatro meses. 
(E) cinco meses. 

 

36. O ambiente de controle, o mapeamento e avaliação de 
riscos, os procedimentos de controle, a informação e 
comunicação e o monitoramento compreendem 

 
(A) o monitoramento do controle interno. 
(B) os procedimentos de detecção do controle interno. 

(C) os procedimentos de prevenção do controle interno. 
(D) o mapeamento do controle interno. 

(E) a estrutura do controle interno. 
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37. O valor residual e a vida útil econômica de um ativo 
devem ser revisados, pelo menos, ao final de cada 

 
(A) trimestre. 
(B) semestre. 
(C) quadrimestre. 
(D) exercício. 
(E) período de dois anos. 

 

38. O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado 
mensalmente, deve ser reconhecido nas 

 
(A) contas de ajuste de avaliação patrimonial do Patri-

mônio Líquido. 

(B) contas de resultado do exercício.  
(C) variações patrimoniais quantitativas aumentativas. 

(D) variações patrimoniais qualitativas aumentativas. 

(E) variações patrimoniais qualitativas diminutivas. 
 

39. A adoção do valor de mercado ou de consenso entre as 
partes para bens do ativo, quando esse for superior ao 
valor líquido contábil, caracteriza 

 
(A) o valor justo. 
(B) o valor realizável líquido. 
(C) o valor bruto contábil. 
(D) o valor recuperável. 
(E) uma reavaliação. 

 

40. O reconhecimento do gasto de determinado objeto de 
custo previamente definido é reconhecido como 

 
(A) despesa. 
(B) gasto. 
(C) apropriação do custo. 
(D) investimento. 
(E) desembolso. 

 

41. A Administração Direta compreende 
 

(A) as autarquias. 
(B) as empresas públicas. 
(C) as sociedades de economia mista. 
(D) as fundações públicas. 
(E) a presidência da república e os ministérios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. São princípios a serem obedecidos pela administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 
(A) soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana 

e pluralismo político. 

(B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

(C) cidadania, legalidade, legitimidade, economicidade e 
eficiência. 

(D) soberania, cidadania, legalidade e impessoalidade. 

(E) soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e 
legalidade. 

 

43. Considere as disposições abaixo. 
 

I - O militar alistável é inelegível. 

II - Não cabe habeas corpus em relação a punições 
disciplinares militares. 

III - Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve 
e, enquanto em serviço ativo, a filiação a partidos 
políticos. 

 
Quais aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado 
em lei? 

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

 

44. A Constituição Federal do Brasil estabelece que 
 

(A) incumbe diretamente ao Poder Público a prestação 
de serviços públicos, na forma da lei. 

(B) são dispostos em lei o caráter especial do contrato 
e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos. 

(C) é de exclusividade da União o poder concedente de 
concessão ou permissão da prestação de serviços 
públicos. 

(D) fica a cargo das concessionárias e permissionárias a 
política tarifária, em caso de concessão ou permis-
são da prestação de serviços públicos. 

(E) fica a cargo das concessionárias e permissionárias 
dispor sobre os direitos dos usuários, em caso de 
concessão ou permissão da prestação de serviços 
públicos. 
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45. Considerando que a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, compete 
ao Estado 

 
(A) explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de telecomu-
nicações, nos termos da lei. 

(B) manter relações com Estados estrangeiros e parti-
cipar de organizações internacionais. 

(C) explorar diretamente, ou mediante concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. 

(D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial. 

(E) elaborar e executar planos nacionais e regionais 
de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social. 

 

46. Considere as afirmações abaixo a respeito do Plano 
Plurianual da União (PPA). 

 
I - O planejamento governamental é a atividade 

que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, 
orienta as escolhas de políticas públicas.  

II - O objetivo expressa o que deve ser feito e reflete as 
situações a serem alteradas pela implementação 
de um conjunto de ações. 

III - A meta é uma referência que permite identificar e 
aferir, periodicamente, aspectos relacionados a 
um programa, auxiliando o seu monitoramento e 
a sua avaliação. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

47. O PPA 2012-2015 é instrumento de planejamento 
governamental que define 

 
(A) diretrizes, objetivos e metas. 
(B) a implementação e a gestão das políticas públicas. 
(C) programas, projetos e atividades. 
(D) objetivos, indicadores e projetos. 
(E) diretrizes, programas e projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

48. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os instrumentos às suas respectivas descri-
ções. 

 
(1) Programa 
(2) Projeto 
(3) Atividade 

 
(  ) Instrumento de programação para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações, que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto. 

(  ) Instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto. 

(  ) Instrumento de organização da ação governamental 
que visa à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 2. 
(C) 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 2 – 1. 
(E) 3 – 1 – 2. 

 

49. Assinale a alternativa correta com relação à gestão 
estratégica pública. 

 

(A) Planejamento estratégico são ações identificadas 
em termos de funções, subfunções, programas, 
projetos, atividades e operações especiais. 

(B) Objetivos estratégicos são instrumentos de gestão 
essenciais nas atividades de monitoramento e ava-
liação das organizações, assim como seus projetos, 
programas e políticas. 

(C) Iniciativas estratégicas são esforços empreendidos 
em vista do alcance dos objetivos delineados e 
se traduzem por ações relevantes, que assegurem 
a mudança da situação atual para a situação 
almejada. 

(D) Indicadores estratégicos são esforços de imple-
mentação que direcionem os processos finalísticos 
para alcance dos objetivos estratégicos. 

(E) Atividades estratégicas são atividades que, a partir 
de diagnósticos e estudos prospectivos, orientam 
as escolhas de políticas públicas. 
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50. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 
(SIOP), Sistema Integrado de Dados Orçamentários 
(SIDOR), Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira (SIAFI) são alguns dos sistemas estruturantes do 
governo federal. São produtos desses sistemas, respec-
tivamente, 

 
(A) Projeto de Lei do Plano Plurianual; Projeto de Lei 

Orçamentária Anual; Balanço Geral da União. 

(B) Projeto de Lei Orçamentária Anual; Balanço Geral 
da União; Projeto de Lei do Plano Plurianual. 

(C) Projeto de Lei do Plano Plurianual; Balanço Geral 
da União; Projeto de Lei Orçamentária Anual. 

(D) Balanço Geral da União; Projeto de Lei do Plano 
Plurianual; Projeto de Lei Orçamentária Anual. 

(E) Balanço Geral da União; Projeto de Lei Orçamentária 
Anual; Projeto de Lei do Plano Plurianual. 

 

51. Assinale a alternativa que apresenta a principal prerroga-
tiva do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(SIAFI), na Administração Federal. 

 
(A) Controle diário da execução orçamentária, finan-

ceira e patrimonial. 

(B) Controle e acompanhamento das etapas de aprova-
ção do orçamento. 

(C) Cadastro de usuários do Sistema de Monitoramento 
do PAC (SisPAC). 

(D) Controle e acompanhamento do patrimônio imo-
biliário. 

(E) Integração e acompanhamento das informações 
de recursos humanos. 

 

52. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os princípios de 

 
(A) publicidade, eficiência, impessoalidade, economici-

dade e efetividade. 

(B) soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e 
redução das desigualdades regionais e sociais. 

(C) cidadania, legalidade, valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa e busca do pleno emprego. 

(D) soberania, propriedade privada e pluralismo político. 

(E) soberania nacional, propriedade privada, função 
social da propriedade, livre concorrência e defesa 
do consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

53. O Estado como agente normativo e regulador das 
atividades econômicas, na forma da lei, possui as 
funções de 

 
(A) explorar e incentivar as relações da empresa 

pública com a sociedade. 

(B) defender o meio ambiente. 
(C) reduzir as desigualdades regionais e sociais. 

(D) fiscalizar, incentivar e planejar atividades econô-
micas. 

(E) planejar, executar e fiscalizar atividades econômicas. 
 

54. Em relação ao déficit público, observe as afirmações 
abaixo. 

 
I - Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indica as 

fontes de recursos que o Poder Executivo fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 

II - A cobertura dos déficits de manutenção das 
empresas públicas, de natureza autárquica ou 
não, é feita mediante subvenções econômicas 
expressamente incluídas nas despesas correntes 
do orçamento da União, do Estado, do Município 
ou do Distrito Federal. 

III - É vedada a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos. 

IV - A lei orçamentária dispõe sobre a forma de aplica-
ção do superávit ou o modo de cobrir o déficit. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

55. Em relação à Dívida Pública, é correto afirmar que 
 

(A) compete ao Senado Federal fixar, por proposta do 
Presidente da República, limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) a dívida flutuante compreende os depósitos, os 
restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a 
pagar e os débitos de tesouraria. 

(C) o Passivo Financeiro compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. 

(D) o Passivo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras cujo pagamento independa de 
autorização orçamentária. 

(E) a discriminação ou especificação da despesa por 
elementos obedecerá, em Transferências de Capital, 
os Juros da Dívida Pública, e em Transferências 
Correntes, a Amortização da Dívida Pública. 
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56. De acordo com o art. 179 da Constituição Federal do 
Brasil, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
__________, visando a incentivá-las pela simplificação 
de suas obrigações administrativas, tributárias, previ-
denciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução 
destas por meio de lei. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) formas de financiamento próprias 
(B) tratamento jurídico diferenciado 
(C) incentivo a investimentos 
(D) auxílio para obras públicas 
(E) verbas publicitárias 

 

57. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições da Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

 
I - O regime jurídico dos servidores públicos civis do 

Estado, das autarquias e fundações públicas será 
único e estabelecido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho.  

II - Lei Complementar, de iniciativa do Poder Judiciário, 
estabelecerá os critérios objetivos de classificação 
dos cargos públicos do Poder.  

III - As carreiras, em qualquer dos Poderes, serão organi-
zadas de modo a favorecer o acesso generalizado 
aos cargos públicos.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Com base nas disposições da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário 

poderão ser superiores aos cargos dos demais 
poderes.  

(B) O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores 
poderá, em casos excepcionais, ser inferior ao 
necessário para repor seu poder aquisitivo.  

(C) Somente o tempo de serviço federal prestado à 
administração pública direta e indireta, inclusive 
fundações públicas, será computado integralmente 
para fins de gratificações e adicionais por tempo 
de serviço, aposentadoria e disponibilidade.  

(D) Os servidores estaduais somente serão indicados 
para participar em cursos de especialização ou 
capacitação técnica profissional no Estado, no País 
ou no exterior, com custos para o Poder Público, 
quando houver correlação entre o conteúdo 
programático de tais cursos e as atribuições do 
cargo ou função exercidos.  

(E) O servidor poderá ser diretor ou integrar conselho 
de empresas fornecedoras ou prestadoras de 
serviços ou que realizem qualquer modalidade de 
contrato com o Estado, desde que isso não preju-
dique a prestação de serviço junto ao órgão 
público.  

 

59. Sobre a Constituição Federal, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Às presidiárias, serão asseguradas condições para 

que possam permanecer com seus filhos até que 
esses venham a completar dois (2) anos de idade.  

II - A lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem.  

III - Não haverá prisão civil por dívida de qualquer natu-
reza.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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60. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
I - Convite é a modalidade de licitação entre interes-

sados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse, com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 

II - Na hipótese de licitação na modalidade convite, 
existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interes-
sados, a cada novo convite, realizado para objeto 
idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, 
no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas últimas licitações. 

III - É possível a criação de outras modalidades de lici-
tação além daquelas elencadas pela lei, quando o 
caso concreto assim demandar.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Assinale qual das situações abaixo NÃO caracteriza 
hipótese de dispensa de licitação, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

 
(A) Em casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(B) Quando não acudirem interessados à licitação ante-

rior e esta, justificadamente, não puder ser repe-
tida sem prejuízo para a Administração, mantidas, 
neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

(C) Quando da aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através 
de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação 
ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes.  

(D) Nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou compro-
meter a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou parti-
culares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 
a prorrogação dos respectivos contratos. 

(E) Na contratação de remanescente de obra, serviço 
ou fornecimento, em consequência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classi-
ficação da licitação anterior e aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclu-
sive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

 

62. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições da Lei Complementar nº 10.098/1994 do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 
I - A apuração do tempo de serviço será feita em 

semanas ou meses.  

II - É considerado de efetivo exercício o afastamento 
do serviço em virtude de participação em programas 
de treinamento regularmente instituídos, correlacio-
nados às atribuições do cargo.  

III - Computar-se-á parcialmente, para efeito de aposen-
tadoria e disponibilidade, o tempo de serviço ativo 
nas forças armadas e auxiliares prestado durante 
a paz.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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63. Assinale a alternativa correta, segundo a Constituição 
Federal.  

 
(A) Dependem de prévia aprovação em concurso 

público a investidura em cargo ou emprego público 
e as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração. 

(B) O prazo de validade do concurso público é de dois 
anos e improrrogável. 

(C) A acumulação remunerada vedada de cargos públi-
cos não abrange os empregos públicos porque 
esses são regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

(D) A vedação de acumulação remunerada de cargos, 
empregos públicos e funções não inclui as entida-
des da administração pública indireta. 

(E) O servidor público da administração direta, autár-
quica e fundacional no exercício de mandato eletivo 
de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remu-
neração. 

 

64. Assinale a alternativa correta, segundo a Constituição 
Federal. 

 
(A) O servidor público no exercício de mandato eletivo 

federal, estadual ou distrital somente ficará 
afastado de seu cargo, excetuando emprego ou 
função, se integrar a administração pública direta. 

(B) O servidor público, em qualquer caso que exija o 
seu afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, não terá direito a incluir este tempo de 
afastamento na contagem de seu tempo de serviço. 

(C) Somente por lei específica poderá ser criada autar-
quia e autorizada a instituição de empresa pública, 
sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de atuação. 

(D) A criação de subsidiárias da empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, inde-
pende de autorização legislativa, face à autonomia 
atribuída a cada uma. 

(E) São estáveis após dez anos de efetivo exercício os 
ocupantes de cargos, empregos ou funções, nomea-
dos ou contratados em virtude de prévia aprovação 
em concurso público independentemente de avalia-
ção especial de desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65. Sobre as determinações da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Competem à Procuradoria-Geral do Estado a repre-

sentação judicial e a consultoria jurídica do Estado 
e, além de outras atribuições que lhe forem come-
tidas pela Constituição ou por lei, especialmente 
representar os interesses da administração pública 
estadual perante os Tribunais de Contas do Estado 
e da União. 

(B) Quando o Tribunal de Justiça do Estado decidir 
pela inconstitucionalidade, em tese, de norma 
legal ou de ato normativo, poderá, a qualquer 
tempo, promover a citação do Procurador-Geral de 
Justiça, que defenderá o ato ou texto legal impug-
nado. 

(C) Ao Ministério Público Estadual compete elaborar 
sua proposta orçamentária independente e livre-
mente, face sua autonomia, em relação à lei de 
diretrizes orçamentárias. 

(D) É garantia ampla dos membros do Ministério 
Público Estadual exercer, independentemente da 
data de ingresso e disponibilidade, qualquer outro 
cargo ou função pública, salvo magistério público. 

(E) É facultado aos Procuradores do Estado exercer 
qualquer outro cargo, emprego ou função pública, 
inclusive magistério público. 

 

66. No que se refere à Lei Complementar nº 10.098/1994, 
do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Recondução é o retorno do servidor, estável ou 

não, ao cargo anteriormente ocupado, ainda que o 
cargo de origem encontre-se provido. 

(B) Somente os servidores investidos em cargo em 
comissão terão substitutos apenas durante seus 
afastamentos eventuais. O substituto fará jus ao 
vencimento do cargo na proporção dos dias de 
efetiva substituição, desde que iguais ou superiores 
a trinta dias consecutivos ou intercalados. 

(C) Tratando-se de dano causado a terceiros, respon-
derá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva. 

(D) Pelo exercício de suas atribuições regular ou irre-
gular, o servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente; a responsabilidade abrange somente 
crimes imputados ao servidor, excluídas as contra-
venções. 

(E) Implicam em nulidade as irregularidades processuais 
no processo administrativo disciplinar, ainda que 
não qualificadas como vícios substanciais e que 
não influam na apuração da verdade ou decisão do 
processo. 
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67. No que diz respeito à Lei Complementar nº 10.098/1994, 
do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Descabe no processo administrativo disciplinar a 

possibilidade de ser arguida a suspeição de qualquer 
dos membros da comissão respectiva. 

(B) A comissão, no processo administrativo disciplinar 
em espécie, somente poderá decidir com a presença 
da maioria simples dos seus membros. 

(C) A sindicância será sempre cometida a servidor de 
hierarquia igual ou superior à do implicado, se 
houver. 

(D) Durante o curso do processo administrativo disci-
plinar, é vedado à comissão tomar conhecimento de 
novas imputações que surgirem contra o indiciado. 

(E) O pedido de revisão, que pode ser interposto mais 
de uma vez no processo administrativo disciplinar, 
tem efeito suspensivo em qualquer hipótese e 
poderá implicar a agravação da pena. 

 

68. Sobre Pregão, de acordo com a Lei Federal nº 
10.520/2002, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Poderá ser adotada a modalidade de Pregão para 

a aquisição de quaisquer bens e serviços. Bens e 
serviços comuns para os efeitos de Pregão são 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
não dependam de especificações usuais no mercado. 

(B) A equipe de apoio da fase preparatória do Pregão 
deverá ser integrada em sua totalidade por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo ou em comissão, 
ou emprego da administração necessariamente 
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 
entidade promotora do evento. 

(C) Os licitantes apresentarão obrigatoriamente, sob 
pena de desqualificação, os documentos de 
habilitação, mesmo que já constantes do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF), e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

(D) O acolhimento de recurso no Pregão importará 
a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

(E) No Pregão, os licitantes deverão apresentar prévia 
e obrigatoriamente garantias idôneas da proposta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. No programa de apresentações MS-PowerPoint, 
podem-se definir a distribuição dos objetos (imagens 
e textos), o tipo de fonte e a cor de fundo, para todos os 
slides da apresentação. Tal definição deve ser feita no 

 
(A) cabeçalho e rodapé. 
(B) menu de Transição de slides. 
(C) slide Mestre. 
(D) folheto Mestre. 
(E) menu Personalizar apresentações. 

 

70. Considere o seguinte extrato do site do Tribunal de 
Justiça Militar - RS e digitado no MS-Word. 
 

Projeto Memória 
 
O Projeto Memória do Tribunal de Justiça Militar, 
implantado em 2002, através da Resolução nº 6/02, 
de 08 de outubro, visa resgatar e conservar a história 
da Justiça Militar do Estado, o pensamento e a atuação 
dos seus integrantes desde sua criação, investigando 
as influências e o ambiente social de cada época.  
 
Além da exposição, o banco de memória oral traz 
relatos, alguns inéditos, a respeito do ocorrido na 
Brigada Militar nos dias posteriores ao Movimento 
Insurgente de 1964, em uma coletânea de entrevistas 
publicada em dois livros, A Justiça Militar do Estado 
– Histórico e Depoimentos, v. 1, e Justiça Militar – 
Depoimentos, v. II. 

 
Com relação a algumas formatações aplicadas ao texto, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O 1º parágrafo está com alinhamento "Esquerda", e 

o 2º parágrafo está com estilo de fonte "Itálico". 

(B) O 1º parágrafo está com alinhamento "Justificada", e 
o 2º parágrafo está com estilo de fonte "Itálico". 

(C) O 1º parágrafo está com alinhamento "Justificada", 
e o 2º parágrafo está com estilo de fonte "Negrito". 

(D) O 2º parágrafo está com alinhamento "Justificada" e 
com estilo de fonte "Itálico". 

(E) O 2º parágrafo está com alinhamento "Esquerda" e 
com estilo de fonte "Negrito". 
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71. No MS-Word, tem-se o recurso de formatação de 
parágrafo para que se especifiquem espaçamentos 
entre linhas e recuos do texto em relação às margens.  
Qual das alternativas a seguir NÃO é verdadeira com 
relação à formatação de parágrafos? 

 
(A) Quando se usa recuo pela esquerda, não se pode 

ter recuo pela direita no mesmo parágrafo. 
(B) O recuo pela direita define a distância de todo texto 

do parágrafo em relação à margem direita. 
(C) Podem-se usar espaçamentos verticais com dife-

rentes quantidades de pontos para antes e para 
depois do parágrafo. 

(D) O recuo especial define uma distância em relação 
à margem esquerda somente para a primeira linha 
do parágrafo. 

(E) O espaçamento entre linhas do mesmo parágrafo 
pode ser definido com uma quantidade exata de 
pontos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Considere a planilha eletrônica a seguir, construída com o MS-Excel, a partir de uma parte da Tabela de Emolumentos 
do TJ-RS. 

 

 
 

Nessa planilha, deseja-se calcular o reajuste para 2016, aplicando-se o percentual de 12,74% sobre o valor antigo. A 
coluna B mostra o valor antigo, a célula B2 apresenta o reajuste sob a forma 12,74/100 (para facilitar os cálculos), e 
a coluna C receberá o valor atual. Para efetuar o referido cálculo, digita-se na célula C4 uma fórmula que calcula o 
reajuste com o percentual especificado. Em seguida, copia-se essa fórmula para as células C5 até C12. A fórmula 
digitada em C4 é 

 
(A) =B$4*(1+B$2) 
(B) =B4*(1+B2) 
(C) =B4*(1+B2/100)  
(D) =B4*(1+B$2) 
(E) =B4*(1+B$2/100) 
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73. No MS-Excel, digita-se em uma célula a fórmula =20/3, 
que, matematicamente, resulta em 6,66666666..... 
(valor periódico). Aplica-se a essa célula o formato de 
número, com 2 casas decimais, de forma que apareça 
na tela um número com 2 casas depois da vírgula. Qual 
valor aparecerá na tela e qual é o valor armazenado 
internamente na célula, respectivamente? 

 
(A) 6,66 e 6,67. 

(B) 6,67 e 6,67. 
(C) 6,66 e 6,66666666666666. 

(D) 6,66 e 6,66666666666667. 
(E) 6,67 e 6,66666666666667. 

 

74. Deseja-se calcular, por meio do MS-Excel, um valor 
usado em DOC bancário, chamado "Fator de Venci-
mento". Tal valor é o número de dias decorridos desde 
a implantação do sistema (07/10/1997) até a data de 
vencimento desejada. O Cálculo será feito na célula C1, 
que já foi formatada para número com zero casas 
decimais.  

 

Considerando-se que se tem na célula A1 a data 
de 07/10/1997 e na célula B1 a data desejada, 
22/05/2016, qual das fórmulas abaixo NÃO faria o 
cálculo correto? 

 
(A) = B1-A1 

(B) = DATA(2016;5;22)-A1 

(C) = B1-DATA(1997;10;7) 

(D) = DATA.VALOR("22/05/2016")-DATA.VALOR 
("07/10/1997") 

(E) = DATA(22;5;2016)-DATA.VALOR("07/10/1997") 
 

75. A conexão a uma rede sem fio com mecanismo de 
segurança _____________ exige o fornecimento das 
informações de nome de usuário e senha. A conexão a 
uma rede sem fio com mecanismo de segurança 
______________ exige o fornecimento de uma chave 
compartilhada de rede. A conexão através do método 
______________ exige que seja fornecido um número 
de identificação pré-determinado pelo ponto de acesso. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) WPA2/PSK – WPS Push Button – WPA2-Enterprise 

(B) WPA2-Enterprise - WPS Push Button – WPA-PSK 
(C) WPS Push Button - WPA-Enterprise – WPA2/PSK 

(D) WPS PIN – WPA2 Enterprise – WPA PSK 

(E) WPA-Enterprise – WPA2/PSK – WPS PIN 
 

76. No que se refere à proteção e segurança de computa-
dores, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira, associando os conceitos às suas respectivas 
definições. 

 
(1) Vírus 
(2) Spyware 
(3) Bot 

 
(  ) Programa projetado para monitorar as atividades 

de um sistema e enviar as informações coletadas 
para terceiros. 

(  ) Programa que dispõe de mecanismos de comuni-
cação com o invasor, permitindo que ele seja 
controlado remotamente. 

(  ) Programa ou parte de um programa de computador, 
normalmente malicioso, que se propaga inserindo 
cópias de si mesmo e se tornando parte de outros 
programas e arquivos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 2. 
(C) 2 – 1 – 3. 
(D) 2 – 3 – 1. 
(E) 3 – 2 – 1. 
 

77. Em relação à criptografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O acesso a um servidor web através de uma rede 
sem fio segura garante que todos os dados sejam 
criptografados entre o computador de acesso e o 
servidor.  

(B) A utilização de HTTPS no acesso a um servidor web 
garante que a etapa de transferência de dados seja 
criptografada. 

(C) A utilização de assinatura digital garante que o 
conteúdo dos arquivos assinados digitalmente 
sejam criptografados e confidenciais. 

(D) A utilização de criptografia na transferência de 
dados de um servidor web garante a inexistência 
de vírus nos arquivos transferidos. 

(E) A utilização de criptografia no acesso a uma rede 
assegura a integridade e autenticidade dos dados 
transferidos nessa rede. 
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78. Permitir que um programa receba dados da Internet, 
sem iniciar uma conexão, através da liberação de portas 
específicas dos protocolos de transporte, corresponde 
à ação de 

 
(A) executar a ferramenta de remoção de código 

malicioso.  

(B) atualizar a definição do programa antivírus. 
(C) adicionar um programa à lista de permissões do 

Firewall do Windows. 
(D) mover o programa para o Desktop. 

(E) copiar o programa para a pasta de sistema. 
 

79. A configuração do local de rede Pública no Windows 7, 
na sua configuração padrão,  

 
(A) desativa a descoberta de rede. 

(B) desabilita a funcionalidade do firewall. 
(C) ativa o compartilhamento de impressoras. 

(D) bloqueia o login de administrador. 
(E) faz com que o nome do grupo de trabalho passe a 

ser “Windows”.  
 

80. Assinale a alternativa correta em relação ao utilitário de 
limpeza de disco do Windows 7. 

 
(A) Possibilita excluir todos os pontos de restauração, 

com exceção do mais recente do disco. 
(B) Permite recuperar os arquivos já excluídos da 

lixeira do Windows. 
(C) Desinstala automaticamente os programas sem 

utilização instalados no computador.  

(D) Elimina os arquivos armazenados na cache de 
memória. 

(E) Não atua sobre a pasta de sistema do Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


