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PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o poema de Cecília Meireles (1901-1964) 
para responder as questões de 01 a 03: 
 

TEXTO 01 
 

 
 
01. De acordo com o que o eu-lírico expressa no poema, é 
CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

A) O eu-lírico dirige-se a um homem para ofendê-lo, 
insultá-lo, chamando-o de “vulgar” e “mesquinho”. 

B) O eu-lírico dirige-se a um homem para rir dele, pois 
o verso 03 (“Dobra essa orelha grosseira”) é uma 
expressão cômica e ridiculariza tal homem. 

C) O eu-lírico deseja ensinar o “homem vulgar” e de 
“coração mesquinho” a rir, para que ele seja menos 
mesquinho e vulgar. 

D) O eu-lírico usa o termo “gargalhada” em sentido 
metafórico, já que a palavra representa, no texto, o 
ato de transformar a sociedade injusta. 

E) “Música desvairada” (verso 13) significa, para o eu-
lírico, uma música harmônica e suave. 

 
 
02. Em relação à gargalhada que o eu-lírico expressa nos 
versos 05 e 06, gramaticalmente, ela é: 
 

A) Uma série ordenada de artigos definidos femininos, 
no singular (“a”), mais a letra “h” como sufixo, 
dando maior expressividade ao poema. 

B) Uma frase sem sentido, não contemplada pela 
gramática, mas muito usada em poemas para fazer 
com que o leitor não compreenda a leitura. 

C) Expressão estranha à língua portuguesa, porque “ah” 
é considerado um estrangeirismo. 

D) A representação da gargalhada que o eu-lírico está 
tentando ensinar aos homens. 

E) A representação de notas musicais, uma vez que o 
eu-lírico menciona uma “música desvairada”. (verso 
13) 

 
 
03. Em um dos pares de palavras abaixo (todas retiradas do 
texto 01), a primeira palavra é um monossílabo tônico e a 
segunda uma proparoxítona. Escolha a alternativa que 
apresente este par característico: 

A) te / cúpula 
B) é / lâmina 
C) e / destruir 
D) por / baixelas 
E) ah! / espadas 

 
A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota 
de Pedro Álvares Cabral, foi dirigida a D. Manuel em 1500 e 
relata, entre outros acontecimentos, o descobrimento do 
Brasil. Leia com atenção um trecho da Carta, que descreve o 
momento em que portugueses e índios se encontram pela 
primeira vez, e responda as questões 04, 05 e 06 na 
sequência: 
 

TEXTO 02 
 

 
 

GLOSSÁRIO: 
Albarrada: jarro de louça, com asas, para água. 
Farte (plural “farteis”): bolo de açúcar com amêndoas. 
 
 
04. Em relação ao comportamento dos índios, a única 
interpretação CORRETA está na alternativa: 
 

A) Os índios não entram no navio onde está o capitão, 
pois temem os homens brancos, até então 
desconhecidos. 

B) Os portugueses não oferecem alimentos aos índios, 
pois os consideram hostis. 

C) Os índios provaram os alimentos e, à sua maneira, 
agradeceram com gestos, apontando para o chão, 
que significa “mãe-natureza” em sua cultura. 
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D) Os portugueses oferecem pão, peixe, confeitos, mel 
etc., os índios provam apenas alguns desses 
alimentos e não gostam do que comem. 

E) Jogar os alimentos fora é uma forma de 
agradecimento dos índios que os portugueses têm 
dificuldade em compreender.  

 
 
05. As palavras “albarrada” (linha 19) e “fartéis” (linha 18) 
aparecem em destaque, no Texto 01, e têm suas respectivas 
definições no glossário oferecido logo em seguida. São 
palavras antigas, raramente usadas hoje em dia. Refaça a 
leitura das definições dos vocábulos no glossário e escolha a 
alternativa que as analisa de modo CORRETO em termos 
linguísticos e/ou gramaticais: 
 

A) São palavras que não estão mais dicionarizadas, pois 
a consulta a elas é rara ou mesmo nunca acontece. 

B) Novas palavras surgiram no lugar de “albarrada” e 
“fartéis”, já que são palavras difíceis de usar. 

C) “Albarrada” e “fartéis” são substantivos, como se 
pode notar pelas definições: o primeiro é um objeto 
e o outro é nome de alimento. 

D) “Albarrada” e “fartéis” são adjetivos, indicando a 
qualidade dos alimentos e dos objetos dos 
portugueses, superiores aos da cultura indígena. 

E) São preciosismos linguísticos de Pero Vaz de 
Caminha, para poder impressionar o rei de Portugal 
com seu texto belo e rebuscado. 

 
 
06. Os itens a seguir referem-se ao estilo de escrita de 
Caminha em relação à linguagem, ao vocabulário e às 
imagens descritas. Algumas afirmações são verdadeiras, 
outras não: 
 

I- A linguagem de Caminha é subjetiva. A aventura do 
descobrimento foi algo tão espantoso que, no trecho, o 
sentimento pessoal do escrivão é explícito; 
II- A linguagem de Caminha, no trecho, é objetiva, sem 
margens para emoções pessoais; 
III- Há desvios da norma culta em “com um colar de ouro 
mui grande” (linhas 02 e 03), “não gostaram nada” (linha 
22) e “começou de acenar” (linha 07), provavelmente por 
descuido de Caminha; 
IV- Não há desvios da norma culta em “com um colar de 
ouro mui grande” (linhas 02 e 03), “não gostaram nada” 
(linha 22) e “começou de acenar” (linha 07), mas apenas 
estruturas antigas da língua portuguesa. 
 

São falsas as afirmações nos itens: 
 

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

 
 

As questões de 07 a 10 dizem respeito ao Texto 03. Leia-o 

atentamente antes de respondê-las. 

 

TEXTO 03 

 
 
07. A escritora afirma, no texto, que seu amigo, um pianista 
famoso, acha graça quando ela usa a palavra “tom”, porque: 
 

A) Lya Luft faz uma referência inteligente e implícita 
ao compositor Tom Jobim (1927-1994). 

B) A palavra “tom” pertence ao vocabulário musical e 
Lya Luft é escritora. 

C) É importante para a autora ter momentos de alegria 
quando encontra os amigos, e o amigo percebeu isso. 

D) Ele será o primeiro leitor dela, ajudando a indagar 
sobre a frase expressa ao final do texto (linha 19). 

E) Os dois buscam a mesma coisa: a condenação por 
estar vivos, mas optam por rir das dificuldades. 

 
 
08. “Parte disso depende de nós” (linha 15). Na frase em 
destaque 
 

A) Não há sujeito. 
B) Há sujeito, mas ele está oculto. 
C) O sujeito é “parte disso”. 
D) O sujeito é “nós”. 
E) O sujeito é “de nós”. 

 
 
09. Os verbos “encontrando” e “viver” estão, 
respectivamente, nas formas nominais 
 

A) Presente continuado e presente simples. 
B) Gerúndio e infinitivo. 
C) Gerundismo e particípio. 
D) Gerundismo e verbo-nominal. 
E) Verbo transitivo e verbo intransitivo. 

 
 
10. Uma Oração, em termos gramaticais, se estrutura em 
torno do verbo ou locução verbal. Posto isto, há no trecho que 
segue (linhas 08, 09 e 10): 
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“O da nossa linguagem, da nossa arte, e – isso vale para 
qualquer pessoa – o tom da nossa vida”. 
 

A) Nenhuma oração. 
B) Uma oração. 
C) Duas orações. 
D) Três orações. 
E) Quatro orações. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Trata-se de um artista plástico brasileiro. Grafiteiro e 
muralista é autor de diversos murais em escala monumental 
espalhados pelo mundo. Sendo o mural de Anne Frank 
desenhado em Amsterdã, Holanda uma de suas obras: 
 

 
 

O nome do artista descrito no trecho acima, que foi o 
responsável pelo desenho do mural de Anne Frank é: 
 

A) Vik Muniz. 
B) Castinho de Alencar. 
C) Eduardo Kobra. 
D) Mozart. 
E) Tunga. 

 
 
12. Complete a lacuna CORRETAMENTE. 
 
A ______________ 2019 é a primeira competição 

internacional de futebol entre seleções que será sediada no 
Brasil após a legalização das apostas esportivas no país. O 
torneio que define a melhor seleção do continente terá jogos 
em cinco das maiores cidades do país, entre os dias 14 de 
Junho a 07 de Julho, movimentando a economia, o turismo e 
sendo um dos principais produtos das empresas de apostas 
esportivas. 
 

A) Copa Sul-Americana. 
B) Copa América. 
C) Copa das Confederações. 
D) Copa de Juniores. 
E) Copa de Mundo Feminina. 

 
 

13. Com a expectativa de mais um grande ato contra as 
medidas anunciadas pelo ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, uma hashtag tomou conta das redes sociais e 
atingiu o topo dos assuntos mais comentados do Twitter. 
Parlamentares, lideranças políticas e intelectuais usaram a 
tag para convocar para os atos. 

(Fonte adaptada: www.revistaforum.com.br >acesso em 31 
de maio de 2019) 

 
Uma hashtag como a citada na notícia acima deve 
obrigatoriamente ter o seguinte elemento: 
 

A) # 
B) & 
C) * 
D) $ 
E) ¢ 

 
 
14. No ano de 2018, o estado da Paraíba elegeu dois 
senadores para um mandato de oito anos cada, iniciando no 
ano de 2019 e perdurando até o ano de 2027. Trata-se de um 
dos senadores eleitos para o cargo de senador(a) no ano de 
2018: 
 

A) João Azevêdo Lins filho. 
B) Gervásio Maia. 
C) Adriano Galdino. 
D) Luiz Couto. 
E) Daniella Ribeiro. 

 
 
15. Marque a alternativa abaixo que trata de uma das 
características da capital do Sergipe, o município de Aracaju. 
 

A) É a capital menos populosa do Nordeste. 
B) É a capital mais rica do Nordeste. 
C) Possui apenas bioma de caatinga. 
D) A principal atividade econômica é o cultivo da soja. 
E) Foi colonizada apenas por franceses. 

 
 
16. Analise os itens sobre a história do Município de Riachão 
do Poço: 
 

I - No ano de 1994 o município foi emancipado; 
II - O município já pertenceu ao território de Sapé; 
III - Origem do nome do município: Se dá devido a um riacho 
que passa por trás da igreja matriz da cidade, o qual tem um 
poço em seu leito que mesmo durante as estiagens não seca.  
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
17. Assinale a frase abaixo que NÃO PERTENCE ao hino do 
município de Riachão do Poço: 
 

A) Dos grandes heróis devemos sempre lembrar. 
B) Que construíram com a força e amor. 
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C) A ti ó Riachão do Poço. 
D) Nossa Aventura, coragem e esplendor. 
E) Ó Riachão do Poço e sua história. 

 
 
18. Atualmente o poder legislativo municipal de Riachão do 
Poço, é composto por: 
 

A) 15 vereadores. 
B) 12 vereadores. 
C) 9 vereadores. 
D) 8 vereadores. 
E) 6 vereadores. 

 
 
19. Complete a lacuna CORRETAMENTE: 
 
O ministro da ________________, Tarcísio Freitas, 
defendeu no dia 28 de maio de 2019, que bancos públicos 
tenham a mesma dispensa de licitação que a Medida 
Provisória (MP) 882 dá ao BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social) para a elaboração de projetos para 
estados e municípios. A ideia, segundo ele, é criar 
concorrência e agilizar a modelagem dos projetos, 
especialmente os relacionados a iluminação pública, 
tratamento de resíduos sólidos e saneamento básico. 

(Fonte adaptada: www1.folha.uol.com.br >acesso em 31 de 
maio de 2019) 

 
A) Casa civil. 
B) Infraestrutura. 
C) Justiça. 
D) Agricultura. 
E) Educação. 

 
 
20. Segundo os dados divulgados pela imprensa brasileira, o 
Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país, no primeiro trimestre deste ano, 
na comparação com o último trimestre de 2018, caiu um 
percentual de: 
 

A) 0,2% 
B) 0,5% 
C) 1,0% 
D) 1,5% 
E) 2,5% 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
21. De acordo com o Código Penal, são crimes constantes do 
capítulo “Da Periclitação da vida e da saúde”, todas as 
alternativas abaixo, EXCETO: 
 

A) Perigo para a vida ou saúde de outrem. 
B) Abandono de incapaz. 
C) Omissão de socorro. 
D) Rixa. 
E) Perigo de contágio venéreo. 

 
 
22. José Luís, médico cirurgião-geral, diretor do Hospital 
XPTO exigiu cheque-caução para prestar atendimento 

hospitalar emergencial de pessoa gravemente ferida. A 
conduta de José Luís é: 
 

A) Atípica. 
B) Tipificada como crime de “Condicionamento de 

atendimento médico-hospitalar emergencial”. 
C) Tipificada como crime de “Maus-tratos”. 
D) Permitida pela legislação brasileira. 
E) Tipificada como crime de “Abandono”. 

 
 
23. Andreia, advogada, proferiu ofensa à dignidade de uma 
colega de profissão durante audiência, na discussão da causa. 
De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

A) Trata-se de crime de calúnia. 
B) Trata-se de crime de injúria. 
C) Trata-se de conduta atípica. 
D) Trata-se de crime de difamação. 
E) Não constitui injúria a ofensa irrogada em juízo, na 

discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. 
 
 
24. O Código Penal estabelece que as penas cominadas nos 
crimes contra a honra aumentam-se de um terço, se qualquer 
dos crimes é cometido em circunstâncias previstas na Lei. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma das 
hipóteses de aumento de pena de um terço nos crimes contra 
a honra: 
 

A) Crime cometido contra pessoa maior de 60 
(sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto 
no caso de injúria. 

B) Crime cometido contra diretor de instituição 
financeira. 

C) Crime cometido contra funcionário público, em 
razão de suas funções. 

D) Crime cometido na presença de várias pessoas, ou 
por meio que facilite a divulgação da calúnia, da 
difamação ou da injúria.  

E) Crime cometido contra o Presidente da República, 
ou contra chefe de governo estrangeiro.  

 
 
25. A conduta típica de subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel configura o crime de furto que tem pena de 
reclusão de um a quatro anos, e multa.  De acordo com o 
Código Penal, se o criminoso é primário, e é de pequeno 
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de 
reclusão:  
 

A) Somente pela pena de multa. 
B) Pela pena de detenção somente. 
C) Pela pena de trabalhos forçados. 
D) Pela pena de banimento. 
E) Pela pena de detenção, diminuí-la de um a dois 

terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
 
 
26. Joana estava em tarde de estudos de Direito Penal com 
sua irmã Marina e lhes chamou a atenção sobre um crime que 
tinha a conduta típica de participar de suspensão ou abandono 
coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou 
contra coisa. Trata-se do crime de: 
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A) Exercício de atividade com infração de decisão 

administrativa. 
B) Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 

perturbação da ordem. 
C) Atentado contra a liberdade de associação. 
D) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista.  
E) Atentado contra a liberdade de associação. 

 
 
27. Assinale a alternativa que corresponde à conduta típica do 
crime de “aliciamento para o fim de emigração”. 
 

A) Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim 
de levá-los para território estrangeiro. 

B) Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma 
para outra localidade do território nacional. 

C) Exercício de atividade com infração de decisão 
administrativa. 

D) Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. 
E) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. 

 
 
28. Maurício, funcionário público, revelou fato de que tinha 
ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em 
segredo. A conduta de Maurício constitui crime de: 
 

A) Peculato. 
B) Abandono de função. 
C) Excesso de exação. 
D) Advocacia administrativa. 
E) Violação do sigilo funcional. 

 
 
29. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa que 
corresponde à conduta típica do crime de “Descaminho”: 
 

A) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria. 

B) Oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício. 

C) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 
pretexto de influir em ato praticado por funcionário 
público no exercício da função. 

D) Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou 
conspurcar edital afixado por ordem de funcionário 
público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, 
por determinação legal ou por ordem de funcionário 
público, para identificar ou cerrar qualquer objeto.  

E) Importar ou exportar mercadoria proibida. 
 
 
30. Júlio César estava em tarde de estudos de Direito 
Constitucional e identificou as disposições acerca do 
alistamento eleitoral e o voto. Durante os estudos Júlio César 
identificou que o alistamento eleitoral e o voto são 
facultativos para determinadas classes. Assinale a alternativa 
que corresponde à tais classes: 
 

A) Os analfabetos; os maiores de setenta anos; e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

B) Os analfabetos; os maiores de sessenta anos; e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

C) Os analfabetos; os maiores de sessenta e cinco anos; 
e os maiores de catorze e menores de dezoito anos. 

D) Os analfabetos; os maiores de setenta e cinco anos; e 
os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

E) Os analfabetos; os maiores de setenta anos; e os 
maiores de catorze e menores de dezoito anos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. Mário Sérgio estava em tarde de estudos sobre Licitações 
para a prova de Direito Administrativo. Durante os estudos, 
Mário Sérgio ficou com dúvidas sobre as licitações e a 
possibilidade ou não de preferência para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. Por conta desta 
dúvida, buscou auxílio do professor Gustavo, que lhe passou 
a dica de buscar informações na Lei Complementar no 
123/2006. Mário Sérgio descobriu que nas licitações será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. Para efeitos da referida Lei Complementar, entende-se 
por empate aquelas situações em que: 

A) As propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

B) As propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam exatamente iguais 
à proposta mais bem classificada somente. 

C) As propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) inferiores à proposta mais bem 
classificada. 

D) As propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 15% 
(quinze por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

E) As propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 15% 
(quinze por cento) inferiores à proposta mais bem 
classificada. 

 
 
32. De acordo com a conceituação estabelecida pela Lei no 
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e da 
permissão de prestação de serviços públicos, assinale a 
alternativa que corresponde à nomenclatura CORRETA 
adotada para “a delegação, a título precário, mediante 
licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”:  

A) Concessão de serviço público. 
B) Concessão de serviço público precedida da execução 

de obra pública. 
C) Retrocessão de serviço público. 
D) Definição de serviço público. 
E) Permissão de serviço público. 

 
 
33. Dagoberto estava estudando sobre a contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública. 
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Para guiar seus estudos, Dagoberto estava focado na Lei no 
11.079/04, que institui normas gerais para licitação e 
contratação da parceria público-privada no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Dagoberto ficou atento para a existência de 
algumas situações em que a lei estabelece a vedação da 
celebração de contrato de parceria público-privada. Nos 
termos da referida Lei, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma das hipóteses em que será vedada a 
celebração da parceria público-privada. 

A) Contrato cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos. 

B) Contrato que tenha como objeto único o 
fornecimento de mão-de-obra. 

C) Contrato que tenha como objeto único o 
fornecimento e instalação de equipamentos.  

D) Contrato que tenha como objeto único a execução de 
obra pública. 

E) Contrato cujo valor seja inferior a R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). 

 
 

34. A Lei no 6.406/1976 dispõe que no balanço, as contas 
serão classificadas segundo os elementos do patrimônio 
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. De acordo com a referida Lei, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a classificação das contas 
no ativo circulante. 

A) Serão classificadas as disponibilidades, os direitos 
realizáveis no curso do exercício social subsequente 
e as aplicações de recursos em despesas do exercício 
seguinte.  

B) Serão classificados os direitos realizáveis após o 
término do exercício seguinte, assim como os 
derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos 
a sociedades coligadas ou controladas, diretores, 
acionistas ou participantes no lucro da companhia, 
que não constituírem negócios usuais na exploração 
do objeto da companhia. 

C) As participações permanentes em outras sociedades 
e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis 
no ativo circulante, e que não se destinem à 
manutenção da atividade da companhia ou da 
empresa.  

D) Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e 
controle desses bens. 

E) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 
adquirido. 

 
 
35. Rogério Carlos e Adriana Machado estavam em uma 
grande discussão sobre o que dispõe a Lei no 4320/1964 em 
relação à Demonstração das Variações Patrimoniais. Rogério 
entendia que a Demonstração das Variações Patrimoniais 
deve evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e 

indicará o resultado patrimonial do exercício; enquanto 
Adriana entendia que não haveria a necessidade de indicar o 
resultado patrimonial do exercício. De acordo com a referida 
Lei, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Nenhum dos dois tem razão, pois a Demonstração 
das Variações Patrimoniais não deve evidenciar as 
alterações verificadas no patrimônio e tampouco 
indicar o resultado patrimonial do exercício. 

B) Adriana tem razão, pois a Demonstração das 
Variações Patrimoniais não precisa indicar o 
resultado patrimonial do exercício. 

C) Rogério Carlos tem razão, pois a Demonstração das 
Variações Patrimoniais deve evidenciar as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará 
o resultado patrimonial do exercício. 

D) Ambos têm razão, pois a Demonstração das 
Variações Patrimoniais evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará 
o resultado patrimonial do exercício, mas a 
indicação deste não é necessária. 

E) Ambos estão equivocados, pois não há nenhuma 
disposição legal sobre a Demonstração das 
Variações Patrimoniais no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

 
 
36. Para efeitos da Lei no 8.666/1993 que dispõe sobre as 
licitações, assinale a alternativa que corresponde à definição 
de “empreitada por preço unitário”. 

A) Quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento 
de materiais. 

B) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas. 

C) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total. 

D) A que é feita pelos órgãos e entidades da 
Administração, pelos próprios meios. 

E) Serviços prestados no País, nas condições 
estabelecidas pelo Poder Executivo federal. 

 
 
37. A Lei no 8.666/1993 dispõe que a inexecução total ou 
parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento. Constituem motivos para a rescisão do contrato, 
todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

A) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento. 

B) A paralisação da obra, do serviço ou do 
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 
à Administração. 

C) A alteração social ou a modificação da finalidade ou 
da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do contrato. 

D) O cumprimento regular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos. 

E) A dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado. 
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38. Para efeitos da Lei no 8429/1992, constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
das demais hipóteses previstas na referida Lei como conduta 
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública. 

A) Dar publicidade aos atos oficiais. 
B) Praticar devidamente, ato de ofício. 
C) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo. 

D) Praticar atos corretos de acordo com a função 
exercida. 

E) Prestar contas quando obrigado a fazê-lo. 
 

 
39. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a lacuna. 
 

“As _________ serão elaboradas pelo Presidente da 
República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso 
Nacional.” 

A) Leis complementares. 
B) Leis Estaduais. 
C) Emendas à Constituição. 
D) Leis delegadas. 
E) Leis ordinárias. 

 
 
40. O Decreto no 5.504/2005 estabelece a exigência de 
utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, 
para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e 
serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências 
voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de 
convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios 
públicos. De acordo com o referido Decreto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

A) A inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica não precisa ser devidamente justificada 
pelo dirigente ou autoridade competente. 

B) Os órgãos, entes e instituições convenentes, 
firmatários de contrato de gestão ou termo de 
parceria, ou consorciados não deverão providenciar 
a transferência eletrônica de dados, relativos aos 
contratos firmados com recursos públicos repassados 
voluntariamente pela União para o Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais - 
SIASG, de acordo com instrução a ser editada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

C) A realização do pregão nunca será obrigatória e 
inexistirá preferência para a realização na forma 
eletrônica. 

D) As transferências voluntárias de recursos públicos da 
União subsequentes, relativas ao mesmo ajuste, 
serão condicionadas à apresentação, pelos 
convenentes ou consorciados, da documentação ou 
dos registros em meio eletrônico que comprovem a 
realização de licitação nas alienações e nas 

contratações de obras, compras e serviços com os 
recursos repassados a partir da vigência do Decreto. 

E) Os órgãos, entes e entidades privadas sem fins 
lucrativos, convenentes ou consorciadas com a 
União, não poderão utilizar sistemas de pregão 
eletrônico próprios ou de terceiros. 
 

 

 


