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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Quincas Berro d’Água – Síntese da obra 

 

Em texto que serviu de prefácio para uma das inúmeras edições de A morte e a morte de 

Quincas Berro d’Água, Vinicius de Moraes elege a obra como a melhor novela da literatura 

brasileira. Opinião ratificada por muitos críticos, que consideram esta a obra-prima de Jorge 

Amado. 

O enredo trata do mistério da morte, ou das mortes, de Quincas Berro d’Água, um bêbado 

inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os vagabundos da Bahia. Para desvendar esse 

mistério, ficamos sabendo que Quincas na verdade se chamava Joaquim Soares da Cunha, e até seus 

cinquenta anos era um respeitável e comedido funcionário da Mesa de Rendas Estadual. 

Mas o que levou um cidadão exemplar, de boa família, a passar por tamanha transformação? 

Esta é a pergunta que paira sobre a leitura dessa novela e cuja resposta o autor vai tecendo com 

maestria, revelando ao poucos as peripécias do personagem que se prestou a abandonar a família e 

levar uma vida desregrada, à margem de todas as convenções sociais. 

No desenrolar da história, um belo dia Quincas é encontrado morto na pocilga em que vivia 

e, avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família. Empenha-se então em promover um enterro 

digno ao morto, esperando com isso, pelo menos em memória, trazer de volta a real identidade do 

pai e cidadão de bem. 

 No entanto, o plano é frustrado com a chegada ao velório dos amigos mais íntimos de 

Quincas Berro d’Água, quatro cachaceiros como ele e que estão inconsoláveis com a morte do 

companheiro de tantas horas memoráveis. Assim, os amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e 

Pé de Vento acabam fazendo o morto beber cachaça e o levam para uma última esbórnia. 

Segundo o relato do autor, o que se passou então é motivo de controvérsia e as dúvidas 

sobre a morte de Quincas até hoje geram certa confusão. Enquanto testemunhas do ocorrido narram 

detalhes absurdos, a família insiste na versão de uma morte tranquila e sem atropelos. 

Seja qual for a interpretação que se queira dar ao desfecho da história, a verdade está com 

Vinicius de Moraes quando disse no prefácio da obra que saímos da leitura desta novela com uma 

sensação de bem-estar físico e espiritual como só dão os prazeres do copo e da mesa, quando se está 

com sede ou com fome, e os da cama quando se ama.  

(Texto adaptado: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/quincas-berro-dagua-sintese-da-obra.htm) 
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01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Vinicius de Moraes, autor da novela A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, classifica a 

obra como a melhor novela da literatura brasileira.  

II. Quincas Berro d’Água, um bêbado inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os 

vagabundos da Bahia, ao completar cinquenta anos é encontrado morto na pocilga em que vivia e, 

avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família.  

III. Na novela o personagem principal é encontrado morto, na oportunidade a filha empenha-se em 

promover um enterro digno ao pai, porém os amigos cachaceiros o levam para a última esbórnia.  

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Assinale a opção que apresenta sinônimos convenientes para as palavras “ratificada”, 

“comedido” e “resgatar” sem alterar significativamente os respectivos sentidos apresentados no 

texto. 

A) Validada, insolente, revogar. 

B) Corrigida, perturbado, endeusar. 

C) Alterada, moderado, enterrar. 

D) Confirmada, prudente, libertar. 

 

03. Leia os fragmentos retirados do romance Budapeste, de Chico Buarque. Assinale a alternativa 

em que o acento indicador de crase deverá ser retirado: 

A) Ética, leis de imprensa, responsabilidade penal, direitos autorais, advento da internet, era extenso 

o temário do encontro, à portas fechadas, num hotel soturno de Melbourne.  

B) Aspirei o ar da madrugada, saí à direita, hesitei, retornei, e ali estava de novo o casal, a me fazer 

sinais diante do The Asshole.  

C) Pisti regulava com meu filho, apesar de miúdo, e puxara à mãe no rosto largo com as maçãs 

saltadas, nos lábios finos, nos cabelos escorridos porém negros, no tom imperativo. 

D) Eu chegara a crer que me houvessem esquecido, até porque os pedidos que eu fazia à copa nunca 

mais chegavam. 
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04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Ela ficou calada, foi embora sem dizer __________.    

II. Alfredo não fez o trabalho ________ ficou doente. 

III. A reunião foi estafante e muitos ________ficaram sem respostas.  

A) Porque – porquê – por quês. 

B) Por quê – porque – porquês. 

C) Porque – porque – porquês. 

D) Por quê – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa abaixo em que a palavra tem mais letras do que fonemas: 

A) Livre. 

B) Chama. 

C) Floresta. 

D) Bispo. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta quanto à divisão silábica: 

A)  Se-quên-cia. 

B) Pro-te-í-na. 

C) So-bre-ma-ne-i-ra. 

D) Cons-tru-ção. 

 

07. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Pedro que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

B) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve, o mais longo pontificado da história.   

C) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

D) Pedro, que era um apóstolo de Cristo deteve o mais longo pontificado da história.   

 

08. De acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma 

razão é: 

A) Baús, vocês, avós, gêmeos. 

B) Conteúdo, quiséssemos, nêutron, elétrons. 

C) Uísque, pegá-lo, júri, pós-graduação. 

D) Gaúcho, saímos, faísca, cafeína. 
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09. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e contém uma oração 

coordenada sindética adversativa.  

A) Nem comprei a tênis, nem andei.  

B) Já que treinou, foi o vencedor. 

C) Madalena não sabe se usa óculos escuro ou passa protetor solar. 

D) Ele estudou muito para aquele concurso, contudo não obteve sucesso.  

 

10. Os fragmentos a seguir compõem um texto da Uol/VivaBem, mas estão desordenados. Enumere 

nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e 

coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Na sequência assinale a opção 

correspondente. 

(   ) Apesar de ser complicado prever exatamente como será o futuro, já é possível vislumbrar como 

viverão os velhinhos num futuro próximo. O que já dá para adiantar é que não faltarão sensores e 

parafernálias para tornar a sua vida mais segura.  

(   ) Para envelhecer, basta estar vivo, certo? E isso tem ficado cada vez mais fácil. Ainda que o 

processo de envelhecimento seja (literalmente) doloroso para alguns, o aumento de dores nas juntas, 

não me deixa mentir, os avanços tecnológicos e da medicina estão fazendo a expectativa de vida 

disparar. 

(   ) E essa futura maior parcela da população precisará viver com qualidade. Para isso, empresas e 

pesquisadores estão cada vez mais de olho na população acima de 60 e já pensando, até em causa 

própria, em como melhorar a vida dessa considerável parcela da população. 

(  ) De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os idosos representam, 

atualmente, 10% da população brasileira. A partir da década de 2030, teremos mais velhos do que 

jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do contingente de crianças e 

adolescentes com menos de 14 anos. 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 4, 3, 1, 2. 

C) 2, 1, 3, 4. 

D) 2, 3, 1, 4. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. O 

conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela 

humanidade no processo de contagem. Para tal, os números naturais eram um bom começo. Marque 

a alternativa em que aparecem somente números primos: 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

B) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 235 – 237 – 239 – 240 – 1250. 

C) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 107 – 661 – 750 – 879 – 899. 

D) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 29 – 31 – 107 – 109 – 281 – 661. 

 

12. Uma pessoa descontou um título com valor nominal de R$ 3.300,00 40 meses antes de seu 

vencimento e recebeu a quantia de R$ 1.320,00. Se, utilizado o desconto simples comercial 

(desconto simples por fora), assinale a alternativa que mostra corretamente a taxa mensal de 

desconto: 

A) i = 20%. 

B) i = 68%. 

C) i = 1,5 %. 

D) i = 2,4%. 

 

13. Um correntista recebeu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de uma pessoa que lhe devia. Ele 

pegou o valor e aplicou a juros compostos de 1,8% ao mês. Aplicado por 6 meses, qual será o 

montante no final desse período? 

A) Montante R$ 100.000,00. 

B) Montante R$ 3.561,30, aproximadamente. 

C) Montante R$ 250,00, aproximadamente. 

D) Montante R$ 1.780,76, aproximadamente. 
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14. Utilizando o sistema de medidas, há uma sequência quando relaciona-se do maior para o menor, 

sendo o Km a maior unidade empregada nesse estudo. Considerando o enunciado, a sequência 

correta será: 

A) Km – dam – hm – m – dm – cm – mm. 

B) Km – hm – dam – m – cm – dm – mm. 

C) Km – hm – dam – m – dm – cm – mm. 

D) Mm – dm – cm – m – dam – hm – Km. 

 

15. Do latim volūmen, o conceito de volume permite referir-se à corpulência ou ao vulto de algo. 

Refere-se à magnitude (ou grandeza) física que expressa a extensão de um corpo em três dimensões 

(comprimento, largura e altura). No Sistema Internacional (S.I.), a sua unidade é o metro cúbico 

(m³), sendo que 1m³ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. Esse 1m³ refere-

se ao espaço que o cubo que possui 1m de aresta ocupa. Pode-se encontrar o volume multiplicando 

altura, largura e comprimento desse cubo. No entanto, não é somente o cubo que possui volume, 

outras figuras geométricas como o cone, o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e os prismas, por 

exemplo, também possuem. Calcule o volume do prisma, apresentado abaixo, e assinale a 

alternativa que apresenta o volume correto: 

 

A) V= 360 m³. 

B) V= 1000m³. 

C) V = 240m³. 

D) V= 24m³. 
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Conhecimentos Gerais 

 

16. A reflexão do sociólogo destaca que, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas 

sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. A fluidez dos vínculos, que marca a 

sociedade contemporânea, encontra-se inevitavelmente inserida nas próprias características da 

modernidade. É impossível fugir das consequências da globalização, com suas vertiginosas ondas 

de informação e de novas ideias. Tudo ocorre com intensa velocidade, o que também se reflete nas 

relações entre as pessoas. O sociólogo fundamenta seus conceitos em "relações líquidas", 

formulado, por exemplo, em Amor Líquido. Estamos falando de: 

A) Zygmunt Bauman (1925 – 2017). 

B) Alain Touraine (1925 - ...). 

C) Pierre Félix Bourdieu (1930 – 2002). 

D) Pierre Lévy (1956 - ... ). 

 

17. Em 1750 foi estabelecido o Tratado de Madrid entre portugueses e espanhóis. O tratado 

determinou que Portugal cederia a região da Colônia do Sacramento – atual Uruguai – à Espanha, 

em troca da cessão do território dos Sete Povos das Missões. Para concretizar o acordo, os povos 

Guaranis deveriam abandonar as sete aldeias da margem oriental do rio Uruguai. Os índios não 

aceitaram o tratado, e pegaram em armas para defender suas terras. Teve início, assim, a Guerra 

Guaranítica, que opôs os nativos a tropas espanholas e portuguesas. Nas alternativas abaixo, 

assinale aquela onde encontramos o líder indígena que se destacou e se transformou em mito na 

História dos Sete Povos das Missões: 

A) Vitorino Condá. 

B) Sepé Tiaraju. 

C) Raoni Metuktire. 

D) Mario Juruna. 

 

18. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças.  

D) Liberdade das crianças. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Em julho de 1969 ocorreu a primeira alunissagem tripulada da história. O primeiro astronauta  a 

pisar na lua proferiu palavras que ficaram famosas “Este é um pequeno passo para um homem, um 

salto gigante para a humanidade”. A missão foi televisionada para a terra e até hoje gera 

controvérsias – teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de 

cinema e que nunca nenhum homem foi à lua. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 

primeiro homem a pisar na lua. 

A) Buzz Aldrin. 

B) Michael Collins. 

C) David Scott. 

D) Neil Alden Armstrong. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. É sabido que órgãos públicos possuem legislação específica a seguir. A Lei Orçamentária Anual 

(LOA), por exemplo, serve como uma ferramenta de controle das receitas e despesas 

governamentais, sendo que, por meio dela são estabelecidos os limites de gastos na forma de 

créditos orçamentários. Quando insuficientemente dotadas na Lei de orçamento, são necessários 

créditos adicionais. No que se refere aos créditos adicionais, leia as afirmativas a seguir.  

I. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas 

na Lei de Orçamento. 

II. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários.  

III. Os créditos extraordinários serão destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica. 

IV. Os créditos especiais serão destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
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É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I, II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

22. Os fluxos de caixa da entidade são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis 

informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. 

Conforme a NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa a informação dos fluxos de caixa 

permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas 

atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Considerando os aspectos da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente 

conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco significante de mudanças de valor. 

(   ) A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados 

por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

(  ) São exemplos de atividades operacionais: recebimentos de caixa decorrentes de impostos, taxas, 

contribuições e multas. 

(  ) São exemplos de atividades de investimento: recebimentos de caixa resultantes da venda de 

ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. 

(   ) Atividades de financiamento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e 

de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. 

(  ) Atividades de investimento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição 

do capital próprio e no endividamento da entidade. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

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

 

23. As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial e do 

desempenho da entidade. Especificamente, no setor público devem fornecer informações úteis para 

subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos 
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recursos que lhe foram confiados. Conforme apresenta a norma NBC TSP 11 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, o conjunto de demonstrações inclui, exceto: 

A) Balanço Patrimonial. 

B) Demonstração das informações orçamentárias (quando a entidade divulga publicamente seu 

orçamento aprovado). 

C) Notas explicativas. 

D) Demonstração do Valor Adicionado. 

 

24. No setor público, tem-se a classificação do endividamento essencialmente em dívida fundada e 

flutuante. A dívida flutuante compreende, exceto: 

A) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 

B) Os serviços da dívida a pagar. 

C) Os depósitos. 

D) Os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 

orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. 

 

25. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 

Financeiro, no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais. Leia as 

afirmativas a seguir. 

I. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas. 

II. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos 

e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. 

III. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 

patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, II e III. 

D) Nenhuma das assertivas. 
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26. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale (V) verdadeiro ou (F) falso: 

        defeso, ao  unic pio, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice 

oficial de correção monetária. 

(  ) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

(    ) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais. 

(  ) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V.  

B) V, V, F, F.  

C) V, V, F, V. 

D) F, V, V, F. 

 

27. É exceção ao princípio da legalidade tributária e deve ser criado obrigatoriamente por lei 

complementar: 

A) Empréstimos compulsórios. 

B) Imposto de renda. 

C) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

D) Contribuição de melhoria. 

 

28. Considerando as normas que regulamentam a Administração Tributária, avalie as afirmações a 

seguir: 

I. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, 

estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de 

suas funções, ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda 

que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. 

II. A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de 

prova pré-constituída. 

III. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, não é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 

econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 

negócios ou atividades.   
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É correto o que se afirma em: 

A) II, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

 

29. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que indica apenas hipóteses de exclusão do 

crédito tributário. 

A) Dação em pagamento de bens imóveis e imunidade. 

B) Moratória e decadência. 

C) Prescrição e decadência. 

D) Isenção e anistia. 

 

30. Determinado município majorou a alíquota do IPTU de 1% para 2%, mediante lei ordinária. A 

referida lei ordinária foi publicada no dia 20 de fevereiro de 2019. Considerando a situação acima 

informada, bem como as normas legais vigentes, indique quando o IPTU poderá ser cobrado pelo 

município de maneira majorada: 

A) Na data de publicação da lei ordinária. 

B) Apenas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei ordinária. 

C) Após 01 (um) ano da data da publicação da lei ordinária. 

D) A partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte à publicação da lei ordinária que 

majorou o IPTU. 

 

31. Entre os direitos sociais conferidos pela Constituição Federal Brasileira, não está: 

A) A saúde. 

B) O direito de herança. 

C) A previdência social. 

D) A segurança. 

 

32. Com base na Constituição Federal brasileira, indique as assertivas verdadeiras: 

I. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 

vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 
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III. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 

por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 

IV. As entidades associativas, mesmo que autorizadas, são ilegítimas para representar seus filiados 

na esfera judicial. 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) II, III e IV são verdadeiras. 

C) I, III e IV são verdadeiras. 

D) I, II e IV são verdadeiras. 

 

33. O direito a voto, no Brasil: 

A) É proibido para o cidadão analfabeto. 

B) É facultativo para o cidadão analfabeto. 

C) É obrigatório para os maiores de 16 (dezesseis) anos. 

D) É obrigatório para os analfabetos. 

 

34. Na hipótese de formação de um novo Estado, ou no caso de modificação revolucionária da 

ordem jurídica, têm-se o poder constituinte: 

A) Rígido. 

B) Derivado. 

C) Originário. 

D) Híbrido. 

 

35. Julgue os itens a seguir: 

I. As constituições rígidas são sempre escritas. 

II. As constituições flexíveis podem ser alteradas pelo mesmo processo usado para as leis 

ordinárias. 

III. Nas constituições rígidas, há delimitação quanto ao órgão competente para modificação de suas 

normas. 

IV. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos 

e garantias constitucionais. 

A) A assertiva I está incorreta. 

B) A assertiva II está incorreta. 

C) A assertiva III está incorreta. 

D) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

15 

Prova Controlador Interno 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

36. As sociedades de economia mista: 

A) São pessoas jurídicas de direito público. 

B) São pessoas jurídicas de direito privado. 

C) Não necessitam de aprovação por lei. 

D) Não estão sujeitas ao controle administrativo. 

 

37. São requisitos para habilitação em licitação: 

A) Habilitação jurídica e depósito-caução. 

B) Qualificação técnica e regularidade fiscal. 

C) Qualificação técnica e depósito-caução. 

D) Seguro-garantia e regularidade fiscal. 

 

38. O remédio constitucional adequado a assegurar o conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante, no que se refere a registros e bancos de dados denomina-se: 

A) Mandando de injunção. 

B) Habeas corpus. 

C) Mandado de segurança. 

D) Habeas data. 

 

39. Sobre as licitações, assinale a alternativa correta: 

A) São modalidades de licitação o pregão e o concurso. 

B) O convite não é uma modalidade de licitação. 

C) A concorrência é utilizada para serviços de obra até o limite de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 

D) Tomada de preços é utilizada para escolha de trabalho técnico ou científico. 

 

40. Nos contratos administrativos, pode a autoridade competente exigir prestação de garantia, que 

pode se dar através de: 

I. Caução em dinheiro. 

II. Seguro-garantia. 

III. Fiança-bancária. 

IV. Transferência de bem imóvel. 
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A) Está incorreto o que se afirma em I. 

B) Está incorreto o que se afirma em II. 

C) Está incorreto o que se afirma em III. 

D) Está incorreto o que se afirma em IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 


