INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JARU/RO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da Prova

B01 W
TARDE

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CORA CORALINA PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“Um saber múltiplo não ensina a sabedoria.”

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova


Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

IBADE
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Conhecimentos Gerais - Língua
Portuguesa
O DIMINUTIVO
O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo
afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa
porque geralmente a usamos para designar o que é
agradável, aquelas coisas tão afáveis que se deixam
diminuir sem perder o sentido. E precavida também
porque a usamos para desarmar certas palavras que, na
sua forma original, são ameaçadoras demais.
Operação, por exemplo. É uma palavra assustadora.
Pior do que intervenção cirúrgica, porque promete uma
intromissão muito mais radical nos intestinos. Uma
operação certamente durará horas e os resultados são
incertos. Suas chances de sobreviver a uma operação... sei
não. Melhor se preparar para o pior.
Já uma operaçãozinha é uma mera formalidade.
Anestesia local e duas aspirinas depois. Uma coisa tão
banal que quase dispensa a presença do paciente.
No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente com
relação à comida. Nada nos desperta sentimentos tão
carinhosos quanto uma boa comidinha.
- Mais um feijãozinho?
O feijãozinho passou dois dias borbulhando num
daqueles caldeirões de antropófagos com capacidade para
três missionários. Mas a dona da casa o trata como um
mingau de todos os dias.
O diminutivo é também uma forma de disfarçar o
nosso entusiasmo pelas grandes porções. E tem um efeito
psicológico inegável. Você pode passar duas horas
tomando cervejinha sem nenhum dos efeitos que sofreria
depois de duas cervejas.
E agora, um docinho.
E surge um tacho de ambrosia que é um porta-aviões.
Luís Fernando Veríssimo

IBADE

Questão 2
Das situações mencionadas abaixo, a que está em
DESACORDO com o texto, em relação ao uso do
diminutivo, é:
(A) desagradar as pessoas que não são bem-vindas.
(B) despertar sentimentos carinhosos em outrem.
(C) indicar tudo aquilo que é agradável.
(D) cuidar para que as palavras não soem hostis.
(E) dissimular o prazer pelas grandes porções de comida.

Questão 3
No trecho “E surge um tacho de ambrosia QUE é um portaaviões.”, o termo destacado QUE tem o seguinte valor
morfossintático:
(A) conjunção/sujeito
(B) pronome relativo/objeto direto
(C) advérbio/objeto indireto
(D) preposição/predicativo
(E) pronome relativo/sujeito

Questão 4
No período “O diminutivo é uma maneira ao mesmo
tempo AFETUOSO e PRECAVIDO de usar a linguagem.”, as
palavras destacadas podem ser substituídas, sem prejuízo
do sentido, respectivamente, por:
(A) previdente/agradável.
(B) amoroso/cauteloso.
(C) sensato/prazeroso.
(D) amistoso/carinhoso.
(E) fraterno/dissimulado.

Questão 5
A ação verbal destacada na frase “O mendigo QUEIMOUSE ao esquentar sua comida.”, está na mesma voz verbal
que em:

Questão 1
A frase abaixo que apresenta regência INADEQUADA é:
(A) Agradeci-lhe por todo apoio dado àquela situação.
(B) Assistiu ao jogo mudo, sem dizer qualquer palavra.
(C) Esqueci-me da carteira no balcão da loja feminina.
(D) É preferível arriscar novidades do que ficar entediado.
(E) Raquel namorou meu primo durante muito tempo.
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(A) Alugam-se casas para temporada de verão.
(B) Vive-se muito bem no campo sulino.
(C) A criança machucou-se ao brincar com a faca.
(D) Consertam-se bicicletas no centro da cidade.
(E) Pai e filho queriam-se muito bem antes da briga.
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Questão 6

Questão 10

Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO obedece ao
padrão da norma culta da língua em relação à
concordância nominal é:

No período “Uma coisa tão banal que quase dispensa a
presença do paciente.”, a conjunção subordinativa QUE é
classificada como:

(A) É necessário garantia para alugar um imóvel.
(B) A porta da sala estava meia empenada.
(C) Anexo ao processo, segue o envelope com o cheque.
(D) Era meio-dia e meia quando ela chegou para almoçar.
(E) Fizeram bastantes adereços para a festa de Natal.

(A) causal.
(B) integrante.
(C) condicional.
(D) consecutiva.
(E) comparativa.

Questão 7
Em “Uma operação certamente durará horas e os
resultados são incertos.”, o período classifica-se como:
(A) simples.
(B) oração absoluta.
(C) composto por coordenação.
(D) composto por subordinação.
(E) composto por coordenação e subordinação.

Questão 8
Em “MELHOR se preparar para o PIOR.”, os dois adjetivos
destacados pertencem ao grau:
(A) superlativo relativo.
(B) superlativo absoluto.
(C) comparativo de igualdade.
(D) comparativo de superioridade.
(E) comparativo de inferioridade.

Questão 9
Em “No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente com
relação À comida.”, o termo em destaque leva o sinal
indicativo da crase pela mesma razão que em:
(A) Os convidados chegaram às oito horas em ponto.
(B) Sentia-se à vontade com o atendimento do médico.
(C) Conseguiu vencer à custa de muitos sacrifícios.
(D) À medida que o trem se afastava, ela chorava.
(E) Ele chegou tarde devido à alteração do programa.

Assistente Administrativo
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Conhecimentos Gerais - Raciocínio Lógico

Questão 14

Questão 11

Uma torneira despeja 240 litros de água, num reservatório
em 24 minutos. Em uma hora e vinte minutos, a
quantidade de litros de água despejados dentro desse
reservatório será de:

O Sr. Antônio possui 5 netos. Ele distribuirá 17 doces para
eles. Todos ganharão doces. De acordo com essa
distribuição, é correto afirmar que:
(A) pelo menos 3 netos ganharão 4 doces.
(B) pelo menos 1 neto ganhará 4 doces.
(C) três netos ganharão 4 doces.
(D) todos os netos ganharão a mesma quantidade de
doces.
(E) dois netos ganharão 5 doces.

Questão 12
Uma moeda é lançada 3 vezes, sucessivamente. A
probabilidade de sair exatamente duas coroas é:

4
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3
.
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(A) 480 litros.
(B) 600 litros.
(C) 720 litros.
(D) 800 litros.
(E) 880 litros.

Questão 15
João foi no mercado próximo da sua casa comprar
presunto. Ele pagou R$ 9,60 em 300 gramas desse
presunto. Se ele tivesse comprado um quilo de presunto
pagaria:
(A) R$ 28,00.
(B) R$ 29,00.
(C) R$ 30,00.
(D) R$ 31,00.
(E) R$ 32,00.

Questão 16
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O número de anagramas da palavra MIRANTE é:
(A) 720.
(B) 1440.
(C) 2180.
(D) 4360.
(E) 5040.

Questão 17
Questão 13
Numa urna foram colocadas bolas numeradas de 1 a 20.
Será extraída, ao acaso, uma bola dessa urna. A
probabilidade que esse número seja múltiplo de 7 é:
(A) 5%.
(B) 10%.
(C) 15%.
(D) 20%.
(E) 25%.

Uma pesquisa sobre tipos de carnes foi realizada com
algumas pessoas na hora do almoço em um centro
comercial. Sabe-se que:
 130 pessoas responderam gostar de carne
vermelha;
 270 pessoas responderam gostar de carne branca;

Sabendo que 350 pessoas responderam à pesquisa, o
número de pessoas que responderam gostar dos dois tipos
de carnes é:
(A) 50.
(B) 40.
(C) 30.
(D) 20.
(E) 10.

Assistente Administrativo
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Questão 18
A letra que completa a sequência lógica: {B, H, L, ___} é:
(A) J.
(B) K.
(C) N.
(D) M.
(E) P.

Conhecimentos Específicos - Ética e
Legislação na Administração Pública
Questão 21

Questão 19
Sofia comprou 4 camisas de R$ 45,90 cada uma e pagou a
loja com 1 nota de R$ 100,00, 1 nota de R$ 50,00 e 2 notas
de R$ 20,00. O valor que Sofia recebeu de troco foi de:
(A) R$ 3,40.
(B) R$ 4,40.
(C) R$ 5,40.
(D) R$ 6,40.
(E) R$ 7,40.

a

A Lei nº 8429/92, conhecida como Lei de Improbidade
Administrativa, prevê uma série de condutas em que o
servidor público incorre em ato de improbidade e,
portanto, devem ser evitadas por ele. Caso o servidor
cometa algum dos atos descritos na referida lei, estará
sujeito às respectivas penalidades. Dentre elas, pode-se
destacar o(a):
(A) reclusão, de 1(um) a 5 (cinco) anos.
(B) detenção, de 2 (dois) a 10 (dez) anos.
(C) prisão simples, de 15(quinze) dias a 3(três) meses.
(D) ressarcimento parcial do dano.
(E) pagamento de multa civil.

Questão 22

Questão 20
Dada

IBADE

seguinte

sequência

numérica

1 5 9

 , , , __, __  , a soma dos dois últimos números
2 2 2


O servidor público efetivo deve ingressar no serviço
público por meio de concurso público. Seu regime de
trabalho, em regra, é o________, considerando que lei
específica rege as relações, direitos e deveres dos
servidores. A expressão que completa corretamente o
enunciado acima é:

da sequência é:
(A) 13.
(B) 14.
(C) 15.
(D) 16.
(E) 17.

(A) estatutário.
(B) celetista.
(C) contratual.
(D) temporário.
(E) científico.

Questão 23
O bom e correto uso do dinheiro público, o fiel
cumprimento dos deveres pelo servidor público e a
probidade dos atos administrativos são características que
expressam o princípio administrativo da:
(A) felicidade.
(B) igualdade.
(C) publicidade.
(D) moralidade.
(E) privacidade.

Assistente Administrativo
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Questão 24
Todas as informações produzidas ou custodiadas pelo
Poder Público são públicas e, portanto, acessíveis a todos
os cidadãos, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente
estabelecidas. Com relação às restrições de acesso a
informações pessoais, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso
à Informação) dispõe que o tratamento das informações
pessoais deve ser:
(A) organizado de maneira a fornecer quaisquer
informações pessoais sobre o servidor público e sua
família, disponíveis diretamente no site da
transparência, especialmente endereço residencial e
números de telefone pessoais.
(B) público e notório, ainda que isso venha a interferir
negativamente na intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, uma vez que cada um é
responsável por aquilo que é e faz na sua vida pública
ou privada.
(C) feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas,
bem como às liberdades e garantias individuais.
(D) realizado de maneira desigual e com franco desrespeito
à intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas.
(E) seletivo, sendo que não há previsão de
responsabilidade para quem obtiver acesso às
informações e delas fizer uso indevido, já que as
mesmas são, de regra, públicas.

Questão 25
Segundo as regras contidas na Constituição Federal, o
acúmulo remunerado de cargos públicos é proibido.
Porém, há algumas exceções previstas no próprio texto
constitucional. Uma delas é a possibilidade de, respeitada
a compatibilidade de horários e os limites remuneratórios,
acumulação de:

IBADE

Conhecimentos Específicos - Informática
Básica
Questão 26
O Windows Server é considerado um (uma):
(A) site de busca.
(B) rede social.
(C) sistema operacional.
(D) navegador WEB.
(E) programa de back-up.

Questão 27
Programas maliciosos que enviam cópias de si mesmo
através das redes, causando distorções, mas que não se
instalam em outros programas do sistemas são chamados:
(A) Virus.
(B) Hacker.
(C) Worm.
(D) Reentrante.
(E) Spoolng.

Questão 28
O software que é um software de correio eletrônico
encontra-se na alternativa:
(A) Windows Office.
(B) Windows Server.
(C) Windows Explorer.
(D) Windows Defender.
(E) Windows Outlook.

Questão 29
(A) dois cargos técnicos ou científicos.
(B) dois cargos de professor.
(C) dois cargos de profissionais de proteção ao meio
ambiente.
(D) um cargo técnico ou científico com um cargo de nível
técnico.
(E) um cargo de profissional da saúde com um cargo de
profissional de proteção ao meio ambiente.

Assistente Administrativo

A instalação em que Zé Vitor trabalha possui um servidor
que se encarrega de barrar a entrada de vírus na rede. Esse
servidor é chamado de:
(A) Antivirus.
(B) Windows Defender.
(C) Switch.
(D) Firewall.
(E) Spyware.
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Questão 30

Questão 35

Numa Planilha Excel, considere os seguintes valores b1=6,
c1=8 e d1=3. O valor de a1 na fórmula a1=(b1*c1+12)/d1
será:

Durante a edição de um documento em Word o
profissional X decide continuar numa nova página (quebra
de página). O item da barra de ferramentas em que se
encontra essa função é:

(A) 5,5.
(B) 18.
(C) 40.
(D) 20.
(E) 32.

(A) Layout da página.
(B) Correspondências.
(C) Revisão.
(D) Inserir.
(E) Exibição.

Questão 31
No Excel a função “dias360” calcula a quantidade de dias
entre um intervalo de datas. Essa função pode ser
encontrada no seguinte item da barra de ferramentas:
(A) Dados.
(B) Fórmulas.
(C) Revisão.
(D) Inserir.
(E) Exibição.

Questão 32
No Windows a rotina que enfileira e controla a impressão
de relatórios é chamada de:
(A) Data-base
(B) Defrag
(C) Média Direct
(D) Spooling
(E) Software Manager

Questão 33
A extensão que identifica o arquivo como um documento
é:
(A) .exe
(B) .aws
(C) .pdf
(D) .mp3
(E) .jpg

Questão 34
Quando se diz que os dados estão na nuvem, significa que
estão:
(A) em um servidor da rede à qual você está conectado.
(B) no computador que você usa para trabalhar.
(C) em um HD externo.
(D) em um Data Center remoto.
(E) em um Pen Drive.
Assistente Administrativo
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Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
Questão 36
A Lei Municipal nº 2.106/2016 dispõe sobre a
reestruturação do regime próprio de Previdência Social do
Município de Jaru e define, como segurados obrigatórios
do JARU-Previ:
(A) os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e
exoneração do município de JARU-RO.
(B) os servidores ocupantes de cargo ou emprego público
temporário do município de JARU-RO.
(C) os servidores ativos dos órgãos da administração direta
do município de JARU-RO.
(D) os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e
exoneração e, ainda, os servidores inativos dos órgãos
da administração direta do município de JARU-RO.
(E) os servidores ativos e inativos dos órgãos da
administração direta e indireta do município de JARURO.

IBADE

Questão 38
O vale do rio Jaru foi ocupado, a partir de 1975, com a
instalação do Projeto Integrado de Colonização “Padre
Adolpho Rohl”, pelo Incra, para assentamentos de colonos
oriundos principalmente das regiões Centro Sul do País;
mas somente depois de 6 anos, Jaru se torna munícipio
através da Lei nº 6.921, de 16 de junho de 1981. O
município de Jaru teve o engenheiro agrônomo Raimundo
Nonato da Silva como primeiro prefeito e seu mandato
teve a duração de:
(A) 9 meses.
(B) 1 ano de 2 meses completos.
(C) 2 anos e 2 meses completos.
(D) 2 anos completos.
(E) 3 anos e 3 meses completos.

Questão 39

Questão 37
Observe o quadro:
Estrutura Etária da População - Município - Jaru - RO

Analisando o quadro acima, pode-se afirmar que:
(A) em 2018, o déficit da previdência aumentou.
(B) em 2018, o déficit da previdência diminuiu.
(C) as receitas vêm se mantendo estáveis.
(D) as despesas têm diminuído de forma acentuada.
(E) as receitas vêm aumentando e diminuíram entre 2003
e 2006.
Considerando o período da pesquisa, pode-se afirmar que:
(A) a população de idosos predomina em Jaru.
(B) a população de crianças (até 14 anos) em JARU vem
crescendo.
(C) a população de JARU está diminuindo.
(D) os idosos estão morrendo mais rápido.
(E) a população entre 15 e 64 anos é a predominante.

Assistente Administrativo
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Questão 40
Observe o quadro.
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município
- Jaru – RO

IBADE

Conhecimentos Específicos Conhecimentos na Área de Formação
Questão 41
Conforme disposto no Art. 49° da Lei Orgânica do
Município de Jaru, a remuneração dos vereadores, do
prefeito e vice-prefeito será fixada pela câmara municipal
em até:
(A) 90 dias antes das eleições municipais.
(B) 45 dias antes das eleições municipais.
(C) 60 dias antes das eleições municipais.
(D) 15 dias antes das eleições municipais.
(E) 30 dias antes das eleições municipais.

Questão 42
Quanto ao conceito de agente público pode-se afirmar que
é:
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado
para compor a dimensão Longevidade do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No
município, a esperança de vida ao nascer
________________ na última década, passando de 67,6
anos, em 2000, para ____________ em 2010. Em 1991,
era de 64,5 anos. No Brasil, a esperança de vida ao
nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000,
e de 64,7 anos em 1991.
Os termos que completam corretamente o texto acima
são, respectivamente:
(A) diminuiu 6,9 anos/ 67,9 anos.
(B) diminuiu 6,9 anos/7,9 anos
(C) cresceu 7,9 anos/ 2,1 anos
(D) cresceu 6,9 anos/ 74,5 anos.
(E) cresceu 2,6 anos/ 2,1 anos

(A) somente aquele que exerce por nomeação, cargo,
emprego ou função pública.
(B) todo aquele que exerce cargo, emprego ou função
pública.
(C) somente aquele que exerce por eleição, cargo,
emprego ou função pública.
(D) todo aquele que exerce somente transitoriamente, por
eleição, cargo, emprego ou função pública.
(E) somente aquele que exerce, sem remuneração, cargo,
emprego ou função nas entidades públicas.

Questão 43
A LAI, Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito
constitucional de acesso às informações públicas,
observando um conjunto de padrões estabelecidos com
base em critérios e práticas internacionais. Dentre estes
princípios, destacam-se:
(A) acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação
máxima).
(B) requerente precisa dizer por que e para que deseja a
informação (limitação de exceções).
(C) hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente
estabelecidas (exigência de motivação).
(D) fornecimento gratuito de informação, salvo custo de
reprodução (transparência ativa).
(E) criação de procedimentos e prazos que facilitam o
acesso à informação (não exigência de motivação).

Assistente Administrativo
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Questão 44

Questão 47

De acordo com a Lei nº 8666/1993, a respeito das obras e
serviços, as licitações para execução de obras e para a
prestação de serviços devem obedecer, respectivamente, à
seguinte sequência:

Com base nos três poderes do estado e nas suas funções,
afirma-se que ao:

(A) projeto executivo, execução das obras e serviços,
projeto básico.
(B) projeto básico, projeto executivo, execução das obras e
serviços.
(C) projeto executivo, orçamento detalhado, execução das
obras e serviços.
(D) orçamento detalhado, projeto básico, execução das
obras e serviços.
(E) orçamento detalhado, projeto básico e projeto
executivo.

Questão 45
Sobre os deveres e poderes do administrador público, está
correto afirmar que:
(A) o dever de eficiência é a exigência de que a atuação do
administrador público esteja em consonância com os
princípios da moralidade.
(B) o dever de probidade exige que o administrador
público atue em benefício da coletividade e seus
indivíduos.
(C) o poder vinculado é o poder que tem a administração
pública para praticar certos atos em que é mínima ou
inexistente sua liberdade de atuação.
(D) o poder regular é aquele conferido aos Chefes dos
Poderes Legislativos.
(E) o poder hierárquico caracteriza-se pela inexistência de
grau de subordinação entre os diversos órgãos.

Questão 46
Com relação à função administrativa do Estado pode-se
afirmar que:
(A) dentre todas as funções, é a menos ampla.
(B) é desempenhada apenas pelo poder judiciário.
(C) é o órgão que gere os interesses estatais.
(D) pertence ao poder executivo.
(E) pertence ao poder legislativo.

(A) legislativo: cabe a ele criar leis em cada uma das três
esferas e fiscalizar e controlar os atos do poder
executivo.
(B) executivo: estabelece normas que regem a sociedade.
(C) judiciário: responsável pela regulação da administração
dos interesses públicos.
(D) legislativo: poder exercido pelos secretários do Estado.
(E) executivo: sua principal tarefa é a de controle de
constitucionalidade.

Questão 48
Segundo o Art. 54° da Lei Orgânica do Município de Jaru, o
vereador NÃO PODE:
I.
firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública e sociedade de
economia mista ou empresa concessionária permissionária
ou autorizada de serviço público, salvo quando o contrato
obedecer à cláusula uniforme para todos os contratantes.
II.
ser proprietário, controlador, diretor ou
conselheiro de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoas jurídicas de direito público, ou nela
exercer função remunerada.
III.
ser titular de mais de um cargo ou mandato
eletivo federal, estadual ou municipal.
Considerando os itens acima, alternativa correta é:
(A) I.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
(E) I e II

Questão 49
A alternativa correta quanto aos três modelos de
administração pública no Brasil é a seguinte:
(A) patrimonialista, burocrático e assistencial.
(B) patrimonialista, democrático e gerencial.
(C) patrimonialista, burocrático e gerencial.
(D) burocrático, gerencial e assistencial.
(E) gerencial, patrimonialista e assistencial.

Assistente Administrativo
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Questão 50

Questão 53

De acordo com o Art. 3° da Lei Orgânica do município de
Jaru, no desempenho de suas funções a administração
municipal deverá prioritariamente:

As leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão:

(A) adotar medidas que assegurem o abastecimento de
alimentos à população, bem como as que estabilizem
ou reduzam os preços deles.
(B) adotar programas que promovam o abastecimento de
alimentos à população, bem como as que estabilizem
ou reduzam os preços deles.
(C) adotar medidas para a execução pragmática de uma
política de educação para a segurança no trânsito.
(D) construir moradias para as populações de baixa renda
com prioridade para áreas urbanizáveis adjacentes à
sede do Município.
(E) promover a melhoria das condições de vida do homem
e preservação do seu saneamento básico.

Questão 51
Configuram-se como modalidades de licitação:
(A) concorrência, tomada de preços, convite, concurso,
pregão.
(B) tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão.
(C) concorrência, tomada de preços, convite, concurso,
leilão.
(D) concorrência, tomada de preços, convite, leilão,
pregão.
(E) concorrência, tomada de preços, concurso, leilão,
pregão.

Questão 52
Segundo o Art.55° da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666/1993), a alternativa
INCORRETA quanto às cláusulas que devem constar no
contrato é a seguinte:
(A) preço.
(B) prazo.
(C) condições de pagamento.
(D) garantias.
(E) condições de exportação.

(A) o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; os
orçamentos anuais.
(B) o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; os
incentivos fiscais.
(C) as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais; o
plano financeiro.
(D) o plano orçamentário; as diretrizes orçamentárias; os
orçamentos anuais
(E) o plano plurianual; os orçamentos anuais; os incentivos
fiscais.

Questão 54
Com relação à administração pública direta e indireta é
correto dizer que:
(A) administração pública direta obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, enquanto a administração pública indireta
estará isenta.
(B) ao ocupante de cargo ou emprego da administração
pública indireta estará impossibilitado o acesso a
informações privilegiadas, enquanto na administração
pública direta não haverá restrições.
(C) a lei disciplinará as formas de participação do usuário
na administração pública direta, contudo, na
administração pública indireta haverá maior
autonomia.
(D) administração pública direta é realizada através de
órgãos públicos que possuem competências gerais;
administração pública indireta é realizada por
entidades criadas com fim específico de executá-las
com maior autonomia.
(E) aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, são acessíveis os cargos,
empregos e funções públicas, na administração pública
direta. Aos estrangeiros este acesso é garantido através
da administração pública indireta.

Questão 55
O modelo de administração pública brasileiro que tem
como base a utilização de ferramentas de gestão
provenientes da administração privada e pensamentos
neoliberais, que defende o estado mínimo e o preceito de
que o mercado e economia possui regras próprias, é o:
(A) Patrimonialista.
(B) Burocrático.
(C) Democrático.
(D) Gerencial.
(E) Assistencial.

Assistente Administrativo
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Questão 56

Questão 59

É a principal missão do Tribunal de Contas da União (TCU):

Com relação à Controladoria Geral da União (CGU) é
correto afirmar que:

(A) julgar as contas de administradores públicos e privados.
(B) promover a defesa da ordem jurídica.
(C) prestar apoio técnico para o exercício de competências
constitucionais e legais.
(D) fiscalizar a aplicação de recursos federais.
(E) auditar e inspecionar os órgãos públicos.

Questão 57
A redação oficial deve caracterizar-se por:
I - Clareza e precisão; objetividade; concisão; coesão e
coerência; impessoalidade; formalidade e padronização; e
uso da norma padrão da língua portuguesa.
II - Clareza e precisão; objetividade; concisão; coesão e
coerência; impessoalidade; informalidade e padronização;
e uso da norma padrão da língua portuguesa.
III - Clareza e precisão; objetividade; concisão; coesão e
coerência; impessoalidade; formalidade e padronização; e
uso da norma culta da língua portuguesa.
IV - Clareza e precisão; objetividade; compreensão; coesão
e coerência; impessoalidade; formalidade e padronização;
e uso da norma culta da língua portuguesa.

(A) é o órgão de controle externo do governo federal.
(B) é responsável por realizar atividades relacionadas ao
patrimônio privado.
(C) é o órgão de controle interno do Ministério Público.
(D) atua em defesa do incremento da transparência da
gestão.
(E) exerce supervisão técnica dos órgãos que compõem o
sistema de controle externo.

Questão 60
Com relação ao Ato administrativo, a alternativa que se
refere ao elemento Forma é a seguinte:
(A) situação de fato e de direito que gera necessidade da
administração e prática do ato administrativo.
(B) efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o resultado
prático causado em uma esfera de direitos.
(C) é a materialização, ou seja, como o ato se apresenta no
mundo real.
(D) é o resultado que a administração deve alcançar com a
prática do ato.
(E) poder decorrente da lei conferido ao agente
administrativo para o desempenho regular de suas
atribuições.

Dos itens acima mencionados, está(estão) correto(s)
apenas:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) II e IV.

Questão 58
Segundo disposto no Art. 127° da Constituição Federal, a
respeito do Ministério Público, é correto afirmar que:
(A) tem como princípios a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
(B) está incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime
burocrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
(C) faz parte diretamente do poder executivo, legislativo e
judiciário.
(D) é um órgão dependente dos outros poderes do estado
brasileiro.
(E) instituição temporária, essencial à função jurisdicional
do Estado.
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