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QUESTÕES PORTUGUÊS 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2. 

Vinte anos sem Darcy 

Bernardo Mello Franco 

"Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para 
construir presídios". A frase de Darcy Ribeiro voltou a ser lembrada no mês passado, 
quando o país viveu uma onda de massacres nas cadeias. Foi profetizada em 1982, 
quando o antropólogo se elegeu vice-governador do Rio na chapa de Leonel Brizola. 

Muitos políticos usam a educação para fazer demagogia barata. Não era o caso de 
Darcy. Ele idealizou e construiu centenas de Cieps, escolas públicas de tempo integral. 
Ergueu duas universidades, incluindo a de Brasília, da qual foi o primeiro reitor. 

Não deixou de ser chamado de professor nem quando chefiou a Casa Civil, no governo 
João Goulart. Em 1964, tentou liderar uma resistência brancaleônica ao golpe. Deixou 
o Planalto quando os militares já ocupavam o gabinete presidencial, de onde só sairiam 
21 anos depois. "Aquela era minha hora de chumbo. Hora que eu preferia estar morto a 
sofrê-la: a hora do derrotado", conta, em suas memórias. 

Darcy dizia ver duas opções na vida: se resignar ou se indignar. Escolheu a segunda, e 
culpava a indiferença da elite pelo atraso do país. "O Brasil tem um bolsão de gente que 
vem da escravidão, oprimido, marginalizado. Enquanto não incorporar este bolsão, o 
Brasil não existirá como gente civilizada", avisava. 

O professor não se conformou nem com a doença. No fim da vida, arranjou uma cadeira 
de rodas e fugiu do hospital onde tratava um câncer. Queria voltar para sua casa de 
praia e terminar "O povo brasileiro", um tratado ambicioso sobre a mistura de raças que 
formou o país. 

Com falsa modéstia, ele dizia que sua aventura não deu certo. "Tentei alfabetizar as 
crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer 
uma universidade séria e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria 
estar no lugar de quem me venceu". Na sexta-feira (17), o Brasil completou 20 anos 
sem Darcy. 

Folha de S.Paulo, 19 de fevereiro de 2017. Acesso em 30 de julho de 2017. 

1 - O antropólogo Darcy Ribeiro afirmou: “... Eu detestaria estar no lugar de quem me 

venceu". Levando-se em conta o contexto, ou seja, a data em que o texto foi escrito, a 

frase em destaque refere-se à vitória: 

A - da população brasileira em geral. 
B - dos detentos das cadeias brasileiras. 
C - dos alunos das escolas públicas de tempo integral. 
D - do Congresso Nacional, com políticos honestos. 
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2 - “Não deixou de ser chamado de professor nem quando chefiou a Casa Civil, 

no governo João Goulart.” 

A frase que está escrita com todos os verbos no tempo e modo da frase em destaque 

é: 

 

A - "Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para 

construir presídios". 

B - “Muitos políticos usam a educação para fazer demagogia barata.” 

C - "Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não 

consegui.” 

D - “Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu." 

 

3 - Assinale a opção que apresenta redação coesa, coerente e adequada à norma culta 

da língua. 

A - Espera-se que 2018 seja um ano em que haja mais empregos e que a renda familiar 

volte a crescer. 

B - Haja visto todos os acontecimentos do mundo, pode-se perceber que fazem muitos 

meses que o Brasil não tem resultados positivos na economia. 

C - A renda familiar voltou a crescer a nível de economia. E isso faz com que as 

empresas possam crescer e aumentar o consumo. A recessão está, afinal, superada. 

D - Aos poucos, se percebe que a economia interviu na vida da população,ou seja, as 

famílias tiveram que mudar os hábitos de vida, pois a crise interferiu muito no consumo. 

4 - Todas as frases apresentam concordâncias indevidas de acordo com o padrão culto 

da língua, exceto. 

 

A - A fé toda-poderosa que nos guia é nossa salvação. Por isso, vai anexo todas as 

declarações dos fiéis. 

B - Os tais 10% do empréstimo estará embutidos no valor que foi dado pela empresa. 

C - Houveram pessoas interessadas nas vagas para diretor da empresa. 

D - Era meio-dia e meia quando todos chegaram ao restaurante e foram almoçar. 

 

5 - Todas as frases apresentam pontuação correta, exceto: 

 

A - “Prosódia é a parte da fonética que trata do correto conhecimento da sílaba 

predominante.” 

B - “Acentuação, é o modo de proferir um som, ou grupo de sons, com mais relevo do 

que outros, com mais intensidade.” 

C - “Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e 

clareza.” 

D - “O acento de intensidade desempenha importante papel linguístico, decisivo para a 

significação da palavra.” 
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QUESTÕES NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 6 - Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a 

alternativa correta na ordem de cima para baixo. 

1. Placa mãe (   ) É uma memória de armazenamento temporário 

2. Hard disk (   ) Armazena todos os arquivos e informações 
necessárias para o funcionamento do computador. 

3. RAM (   ) Responsável por transmitir, graficamente falando, 
tudo que é mostrado na tela do computador, inclusive o 
cursor do mouse. 

4. Placa de Vídeo (    )É o principal componente de um computador 

 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 4, 2, 1, 3 

C) 3, 2, 4, 1 

D) 2, 1, 4, 3 

QUESTÃO 7 - Assinale a afirmativa FALSA 

A) Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por 

um computador com o objetivo de executar tarefas específicas.  

B) Software pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento 

de um computador. 

C) Software é classificado como a parte lógica cuja função é fornecer instruções 

para o hardware. 

D) Software é constituído pelos dois programas que existem para um referido 

sistema. 

QUESTÃO 8 - No Microsoft Office 2010 Professional para ler um documento no Word 
devemos abrir o documento que se deseja ler. Na guia Exibir, devemos ir para o grupo 
Modos de Exibição e clicar em: 

 

A) Layout de impressão 

B) Leitura em Tela Inteira 

C) Layout da Web 

D) Estrutura de Tópicos 
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QUESTÃO 9 - A planilha mostra a simulação do valor poupado por uma pessoa 
durante certo número de meses. Na linha 2, a pessoa economiza R$ 500,00 a cada 
mês por um prazo de 36 meses. Na linha 3, a pessoa economiza R$ 600,00 a cada 2 
meses, por um prazo de 24 meses. Na linha 4, a pessoa economiza R$ 800,00 a cada 
3 meses, por um prazo de 12 meses.  
 

 
 
Na célula D2 deve-se digitar uma fórmula baseando-se nos conceitos de utilização da 
regra de três para calcular o valor total economizado pelo tempo em meses presente 
na célula C2. A fórmula que deve ser digitada na célula D2 de forma que possa ser 
copiada, posteriormente, para as células D3 e D4 gerando automaticamente os 
resultados nessas células, é 

A) =A2*B2/C2 
B) =B2*C2/A2 
C) =200*24/1. 
D) =A2*C2/B2. 

QUESTÃO 10 - Sobre Internet: Classifique a segunda coluna de acordo com a 

primeira e assinale a opção correta na ordem de cima para baixo: 

A - URL (   ) é um protocolo de comunicação que permite a transferência de 
informação entre redes. 

B - HTTP (  ) é um método de codificar a informação da internet, para ser 
exibida de diversas formas. 

C - HTML (   ) especifica o endereço que cada página vai receber. É como ela 
vai ser encontrada quando os usuários digitarem. 

 

A) A, B, C 

B) C, B, A 

C) B, C, A 

D) C, A, B 
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A B C D

1

Valor 

Poupado

A cada n meses 

(considerando valores 

de n abaixo)

Total de 

meses

Valor total 

poupado

2 500,00R$     1 36

3 600,00R$     2 24

4 800,00R$     3 12
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS       

 

QUESTÕES - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 11 - SOBRE O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA, assinale a alternativa 

FALSA: (Lei Orgânica) 

A) A Câmara reunir-se-á no dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para 

a posse de seus membros, eleição da Mesa e posse do Prefeito e do Vice-

Prefeito. A posse ocorrerá em sessão solene, com a presença dos Vereadores 

eleitos, sob a Presidência do Vereador mais votado dentre os presentes. 

B) A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, Vice-Presidente, Secretário, que 

se Lei Orgânica 1/1990 substituirão nessa ordem. 

C) Todas as representações partidárias que constituem a composição da Casa, 

poderão indicar o seu líder e vice líder. 

D) Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara: ordenar as 

despesas de administração da Câmara. 

 

QUESTÃO 12 - São verdadeiras as afirmativas abaixo, EXCETO: (Lei Orgânica) 

A) O Município dispensará proteção especial ao casamento. 

B) O Município amparará as famílias numerosas e sem recursos. 

C) O Município se resguardará de intervir contra os males que são instrumentos 

da dissolução da família. 

D) O Município colaborará com as entidades assistenciais que visem a proteção e 

educação da criança. 

 

QUESTÃO 13 - O art 181 da Lei Orgânica do Município de Papagaios reza que o 

Município instituirá em 90 (noventa) dias o Conselho Municipal de um importante Rio 

da Região e os seus afluentes, para atuar nos limites de seu território e em conjunto 

com a União e o Estado. Diz ainda no § 1º “O Município participará de sistema 

integrado de gerenciamento de recursos hídricos, isoladamente ou em consórcio com 

outros municípios da mesma bacia hidrográfica, assegurando, para tanto, meios 

financeiros institucionais”. Continuando no § 2º: “O Município coibirá o desmatamento 

indiscriminado sobre margens fluviais, que implique em risco de erosão, enchentes, 

proliferação de insetos e outros danos à população”. A que rio refere o artigo? 

A) Rio Pará 

B) Rio Verde 

C) Rio Pardo 

D) Rio Paraopeba 
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QUESTÃO 14 - Assinale a afirmativa falsa: 

A) A concessão de sepultura perpétua será feita por maioria absoluta dos 

membros da Câmara Municipal, mediante a apresentação de moção assinada 

por 1/3 (um terço) dos Vereadores. 

B) É vedado ao Município despender com pessoal mais de 60% (sessenta por 

cento) da Receita Corrente líquida sendo que não poderá exceder ao 

percentual de 6% (seis por cento) para o Legislativo e 54% (cinquenta e quatro 

por cento) para o Executivo nos termos da Lei Complementar 101 de 

04/05/2000. 

C) O Município poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de 

qualquer natureza. 

D) Os cemitérios, no Município, terão sempre caráter secular e serão 

administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as 

confissões religiosas praticar neles os seus ritos 

QUESTÃO 15 - O Município de Papagaios possui limites e confrontações com 

diversos outros municípios, EXCETO: 

A) Curvelo 

B) Pequi 

C) Inhaúma 

D) Pitangui 

QUESTÕES - REGIMENTO INTERNO 

 

QUESTÃO 16 - DO DECRETO LEGISLATIVO, assinale a afirmativa que contraria 

o artigo. (Regimento Interno) 

A) Decreto Legislativo é a norma que trata de matéria não sujeita à 

regulamentação por lei ou por Resolução, destinando-se a regulamentar 

matérias genéricas. 

B) O Decreto Legislativo conterá estritamente matéria de competência exclusiva 

da Câmara Municipal. 

C) Aplica-se ao Decreto Legislativo, no que couber, o disposto no Regimento 

Interno para as Resoluções. 

D) Após a votação e aprovação, o Decreto Legislativo será promulgado pelo 

Prefeito Municipal. 

QUESTÃO 17 – Sobre a posse dos vereadores é CORRETO afirmar, EXCETO: 

A) O compromisso prestado pelos vereadores se dará de forma coletiva. 

B) A promessa de cumprimento do compromisso se dará de forma individual. 

C) O compromissado poderá ser representado por procurador. 

D) O vereador ausente prestará compromisso e será empossado na reunião a que 

comparecer, obedecidos os prazo fixados. 
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QUESTÃO 18 – Em caso de não assumir o cargo de prefeito ou vice-prefeito, salvo 

motivo de força maior, o Presidente da Câmara Municipal deverá declarar vago o 

cargo e comunicar a vacância ao TRE. Em que prazo, decorridos da data da posse, o 

cargo será declarado vago? 

A) 60 dias. 

B) 30 dias 

C) 15 dias 

D) 10 dias. 

QUESTÃO 19 – Assinale a afirmativa FALSA: 

A) As reuniões ordinárias da Câmara Municipal são realizadas nos dias úteis, 

durante qualquer Sessão Legislativa e são previamente fixadas. 

B) As reuniões especiais são realizadas para comemoração ou homenagens, ou 

para a exposição de assuntos de relevantes interesse público. 

C) As reuniões extraordinárias são as que se realizam em horário ou dias diversos 

dos fixados para as ordinárias. 

D) Não há previsão regimental para a realização de sessões secretas. 

QUESTÃO 20 – É CORRETO afirmar, EXCETO: 

A) Nos casos omissos no Regimento Interno do Município de Papagaios, o 

Presidente da Câmara aplicará o Regimento Interno da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, as praxes parlamentares. 

B) O processo nos crimes de responsabilidade do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 

Secretários Municipais e demais dirigentes dos órgão da Administração Pública 

Municipal, direta ou indireta, obedecerá à legislação especial. 

C) Na tramitação de uma proposição sob regime de urgência a discussão não 

ultrapassará 03 (três) reuniões consecutivas, contadas de sua inclusão na 

ordem do dia. 

D) O Presidente da Câmara Municipal convocará reunião especial para ouvir o 

Prefeito Municipal, quando este manifestar o propósito de expor assunto de 

interesse público. 
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QUESTÕES - CONHECIMENTOS DO CARGO 

 

QUESTÃO 21 

Assinale a opção CORRETA: Qual das situações a seguir obedece ao princípio da 

entidade? 

A) Um funcionário da Câmara resolveu solicitar o ressarcimento de uma despesa 

pessoal que ele pagou durante suas férias e essa solicitação foi negada. 

B) Ao final do exercício fiscal (31/12), um município contabilizou as folhas de 

pagamento de todos os meses do ano, mesmo a de dezembro, que seria paga 

em janeiro do ano subsequente. 

C) A folha de pagamento de cada mês de um ente público contabilizou todas as 

provisões futuras de encargos. 

D)  Ao longo de diversos anos, todos os itens patrimoniais que uma prefeitura 

adquiriu foram contabilizados pelos valores que foram pagos por ela, pelo valor 

da compra que determinou o valor inscrito no patrimônio. 

QUESTÃO 22 

Os atos da administração que podem ou não resultar em modificações no patrimônio 

da entidade do setor público pertencem a qual subsistema contábil? 

A) Subsistema Orçamentário. 

B) Subsistema de Custos. 

C) Subsistema de Compensação. 

D) Subsistema Financeiro. 

QUESTÃO 23 

O orçamento possui um caráter público não só por ser uma lei, mas também por ser 
elaborado e aprovado num espaço público, através de discussões e emendas feitas 
pelos vereadores nas sessões da Câmara. A Constituição de 1988 define três 
instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento 
das ações do poder público. São eles: 
 
A) PPA; LDO e LOA. 
B) PPA; PPE e LOA. 
C) PPA; LDB E LDO. 
D) PPA, LDO, LOM. 
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QUESTÃO 24  

O Orçamento Impositivo consiste na apresentação de emendas ao Orçamento do 

município, com a previsão de recursos para a execução dos projetos indicados e que o 

prefeito é obrigado a cumprir, sob pena de crime de responsabilidade. Assinale a 

alternativa INCORRETA para a implantação do Orçamento Impositivo: 

A) (   ) Os vereadores precisam fazer adequações somente no Regimento Interno; 

B) (   ) Os vereadores precisam fazer adequações somente na Lei Orgânica 

Municipal;                                                                                                            

C) (   ) Os vereadores precisam fazer adequações no Regimento Interno e na Lei 

Orgânica Municipal (LOM), com a previsão no projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) do Executivo; 

D) (   ) Os vereadores precisam fazer adequações no Regimento Interno e na Lei 

Orgânica Municipal (LOM), mas sem previsão no projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) do Executivo 

 

QUESTÃO 25 

Em qual estágio da RECEITA se verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa 

que lhe é devedora e inscreve o débito desta. 

A) (    ) Previsão; 

B) (    ) Lançamento; 

C) (    ) Arrecadação; 

D) (    ) Recolhimento. 

QUESTÃO 26 

Classifique as receitas orçamentárias por categoria econômica: Receitas Correntes 

(RCO) ou Receitas de Capital (RCA) e assinale a opção CORRETA na ordem de cima 

para baixo. 

I –   (   ) Receita Tributária 
II –  (   ) Operações de Crédito 
III – (   ) Receita Patrimonial 
IV – (   ) Alienação de Bens 
V –  (   )Receita de Serviço 

A) RCO, RCA, RCO, RCA, RCO 

B) RCA, RCA, RCA, RCO, RCO 

C) RCO, RCA, RCA, RCA, RCO 

D) RCO, RCA, RCO, RCA, RCA 

QUESTÃO 27  - Assinale a alternativa CORRETA: O valor resultante da diferença 

entre Receitas arrecadadas e as Despesas empenhadas ao final do exercício poderá 

ser equivalente:  

A) (   ) aos Restos a Pagar; 

B) (   ) aos Restos a Empenhar; 

C) (   ) ao Superávit Financeiro; 

D) (   ) ao Déficit Orçamentário.                      9                                                              
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QUESTÃO 28 

Com base nas contas contábeis referentes aos lançamentos típicos da Administração 

Pública a seguir relacionados, indique a natureza da conta “P” (Patrimonial), “O” 

(Orçamentária) e “C” (Controle). Assinale a opção que indica a classificação 

CORRETA na ordem de cima para baixo. 

Conta Contábil Natureza ( “P”, “O”, “C”) 

IPTU  

Crédito Disponível  

Controle das Disponibilidades de recursos  

Fornecedores a Curto Prazo  

Crédito empenhado a liquidar  

A) (   ) P, O, C, P, O. 

B) (   ) O, P, C, O, P. 

C) (   ) P, P, C, O, O. 

D) (   ) P, O, O, O, C 

QUESTÃO 29 

Com base nos dados do balanço orçamentário a seguir, assinale (V) verdadeiro ou (F) 

falso. Em seguida marque a opção CORRETA na ordem de cima para baixo. 

Receita Prevista              = R$120.000,00 Despesa Empenhada     = R$100.000,00 

Receita Realizada           = R$110.000,00 Despesa Liquidada          = R$ 95.000,00 

Despesa Fixada              = R$120.000,00 Despesa Paga                 = R$ 90.000,00 

 

I – (    ) Houve um excesso de arrecadação de R$20.000,00. 

II – (    ) Ocorreu um superávit orçamentário de R$10.000,00. 

III – (    ) Houve uma economia orçamentária de R$25.000,00. 

IV – (    ) O valor a ser inscrito em Restos a Pagar Processados é de R$5.000,00. 

V – (    ) O valor a ser inscrito em Restos a Pagar Não Processados é de R$10.000,00. 

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

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

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

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

QUESTÃO 30 - Dados: Patrimônio de um determinado Município: 1 – Caixa Único: 

R$15.000; 2 – Restos a Pagar: R$60.000; 3 – Adiantamentos: R$20.000; 4 – Dívida 

Fundada: R$110.000; 5 – Dívida Ativa: R$30.000; 6 – Almoxarifado: R$50.000; 7 – 

Bens Imóveis: R$150.000; 8 – Praia: R$200.000;  APURE a situação líquida do 

Município: 

A) R$ 40.000,00 

B) R$ 95.000,00 

C) R$265.000,00 

D) R$355.000,00 
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