CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o trecho do livro Comer, Rezar, Amar de
Elizabeth Gilbert e em seguida responda às
questões de 01 a 05.

a) Giovani ser dez anos mais novo do que a
narradora.
b) Giovani ainda morar com a mãe.
c) Ser uma mulher de trinta de poucos anos
que trabalha e não tem tempo para casos
de amor com jovens, uma vez que
homens mais jovens exigem mais tempo.
d) Por ter falhado em seu casamento,
passado por um divórcio difícil e um caso
de amor que terminou de um jeito
excruciante.
e) Por seus princípios entrarem em
contradição com seus desejos.
03. Em “[...] eu não imporia essa minha pessoa
desanimada, derrotada e velha ao adorável,
inocente Giovanni.”, o termo destacado pode ser
substituído sem prejuízo na significação da frase
por:
a)
b)
c)
d)
e)

Quitaria.
Libertaria.
Defenestraria.
Remitiria.
Ditaria.

04. Com base no emprego da crase no texto,
assinale a alternativa correta:
01. Em “É por isso, na verdade, que decidi
passar este ano inteiro sozinha.”, o termo
destacado refere-se:
a) Ao fato de ser uma mulher de trinta e
poucos anos.
b) Ao fato de ser uma mulher divorciada e
um tanto amargurada.
c) À fase atual da narradora em questionar
se a maneira mais eficaz de superar um
homem é levar outro para cama.
d) À sensação de derrota que a narradora
sente em relação a si mesma.
e) Ao fato do rapaz por quem se apaixonou
ser um garoto dez anos mais novo.
02. No trecho “[...] deixaram em mim uma
sensação de tristeza e fragilidade, e a
impressão de ter mais ou menos 7 mil anos de
idade”, quais fatores contribuíram para que a
narradora se sentisse assim?

a) A crase deveria ter sido empregada no
termo “a” linha 4.
b) Há ausência de crase no termo “a” linha
21.
c) A crase deveria ter sido empregada no
termo “a” linha 22.
d) Não deveria ter sido empregada crase no
termo “a” linha 20.
e) Não há erros quanto o emprego da crase
no texto exposto.
05. Assinale a alternativa em que a alteração
sugerida de substituição de termo não acarreta
erro gramatical ou que corrige erro existente no
texto:
a) Acréscimo de vírgula imediatamente
após a palavra “Giovani” (linha 1).
b) Substituição de “mora” (linha 6) por
“moram”.
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c) Substituição de “que” (linha 12) por “o
qual”.
d) Substituição de “finalmente” (linha 20)
por “lentamente”.
e) Acréscimo de vírgula imediatamente
após a palavra “mim” (linha 14).

08. Analise a tirinha abaixo:

06. Assinale a alternativa em que a regência
verbal está aplicada de forma incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

Me esqueci de tudo.
Todos obedeciam a ele.
Perdoai o nosso erro.
Você é o único que não obedece.
Seríeis capazes, minhas senhoras, de
amar um homem deste feitio?

07. Analise as proposições abaixo:
I- O Presente do Indicativo emprega-se para
enunciar um fato atual, isto é, que ocorre no
momento em se fala (presente momentâneo);
II- O Pretérito Imperfeito designa-se um fato
passado, mas não concluído (imperfeito = não
perfeito, inacabado);
III- O Futuro do Presente emprega-se para
indicar uma ação que ocorreu antes de outra
ação já passada.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

O humor da tirinha se dá:
a) No primeiro quadrinho, quando Carol
explicita o nojo que tem de ratos.
b) No segundo quadrinho, quando Lúcio
tem que explicar a diferença entre rato e
hamster para a Carol.
c) No segundo quadrinho, quando Carol
esboça novamente muito nojo em
relação ao hamster mesmo depois de
4
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Lúcio ter explicado que são animais
diferentes.
d) No último quadrinho, quando Carol diz
que vai alimentar as pombas da praça.
e) Essa tirinha não tem a intenção de
provocar riso, apenas informar às
pessoas a diferença entre um rato e um
hamster.
CONHECIMENTOS GERAIS E
INFORMÁTICA
09. É a pasta mais importante do computador
com o Windows instalado. Nela se encontra toda
a estrutura do sistema operacional. É importante
que você nunca apague nada dentro dela ou
mexa em seus arquivos e pastas. Trata-se da
pasta:
a)
b)
c)
d)
e)

Usuários.
Arquivos de Programas.
Windows.
Acessórios.
System.

10. Para o Windows cada um dos arquivos que
se encontra em disco deve ter um nome
referência. Existe um conjunto de caracteres
que não podem ser utilizados em nomes de
arquivos. Qual nome de arquivo abaixo é
inválido para o Windows 10?
a)
b)
c)
d)
e)

Dados2019!
Dados:2019
Dados=2019
Dados2019@
Dados2019%

11. Em diversas ocasiões, no SO Windows 10,
é necessário o acesso à determinadas
aplicações usando comandos. Essas ocasiões
podem
resumir-se
em
comportamentos
inesperados do ambiente gráfico e dos
aplicativos instalados. Alguns recursos do
Windows possuem atalhos que permitem que
você os execute rapidamente a partir da caixa
"Executar". Qual atalho usa-se para abrir o
Executar?

a)
b)
c)
d)
e)

Tecla Windows + R
Tecla Windows + E
Ctrl + E
Ctrl + R
Tecla Windows + W

12. Qual fórmula usamos, no MS-Excel 2010,
para somar todos os números em um intervalo
de células?
a)
b)
c)
d)
e)

SOMASSE
CEL.SOMA
SOMAR.CELULA
SOMA
SOMA.CEL

13. Tendo em vista a história do município de
Boa Esperança – ES, assinale a alternativa
incorreta:
a) Por ter sido um dos últimos locais na
região onde a mata se mantinha intacta
até o início do século XX, foi escolhida
como refúgio pelos poucos índios
botocudos, que conseguiam sobreviver à
ocupação branca que se alastrava na
região de São Mateus, Nova Venécia,
Colatina, por conta da construção das
estradas de ferro Vitória a Minas e Bahia
a Minas e da ponte Florentino Avidos, em
Colatina.
b) De 1975 a 1980, o Censo Agropecuário
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) demonstra que a
produção de café no município diminuiu
mais de 400%. Boa Esperança passou
por más mudanças nesse período.
c) Até o final do século XIX, Boa Esperança
fazia parte do complexo Serra dos
Aimorés, que compreendia ao Norte do
Espírito Santo, Nordeste de Minas Gerais
e Sul da Bahia, pertencente a São
Mateus.
d) Boa Esperança foi um município
emancipado em um momento político
bastante conturbado, dois meses depois
do golpe militar que culminou na ditadura
no Brasil e um momento econômico ruim
do Estado, com a erradicação do café
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devido ao grande estoque excedente no
comércio mundial.
e) Seu passado colonial está ligado
diretamente a São Mateus e a Nova
Venécia.
Essa
ligação,
dada
principalmente pela proximidade das três
cidades,
fez
com
que
vários
acontecimentos se entrelaçassem no
decorrer dos tempos entre estes
municípios.
14. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no dia
20 de agosto de 2019, que o governo pretende
considerar oficialmente o Hezbollah como um
grupo terrorista.
Bolsonaro foi questionado por jornalistas, na
porta da residência oficial do Palácio da
Alvorada, se pretendia classificar o Hezbollah
como terrorista, assim como fez o governo dos
Estados Unidos e também do Paraguai.
- "Posso, sim [reconhecer o grupo como
terrorista]. Pretendo fazer isso aí. E são
terroristas", disse o presidente.
De acordo com Bolsonaro, o governo tem
informações de atuação do grupo na região da
tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e
Argentina.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 20
de agosto de 2019)
Com base no trecho acima e utilizando seus
conhecimentos sobre o assunto assinale a
alternativa correta:
a) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Líbano, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o Oriente Médio.
b) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Líbano, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o continente
Africano.
c) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação muçulmana e
sediado no Iraque, tem atuação política e
militar em questões que envolvem o
continente Africano.
d) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação muçulmana e

sediado no Afeganistão, tem atuação
política e militar em questões que
envolvem o continente Africano.
e) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Irã, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o continente
Europeu.
15. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, em
relação aos Aspectos econômicos do município
de Boa Esperança:
(__)- O café conilon é de grande importância
socioeconômica para o município, por envolver
quantidade significativa de mão-de-obra no seu
cultivo;
(__)- A tecnologia agrícola empregada nas
pequenas
propriedades
corresponde
à
utilização, em boa parte das propriedades, de
sementes e mudas selecionadas, adubação
química e/ou orgânica, plantio em nível, uso de
irrigação, máquinas e implementos;
(__)- Possui uma
economia
baseada
principalmente no setor industrial, devido às
suas exportações e pelo fato de seus estados
fazerem fronteira com países da América do Sul.
a)
b)
c)
d)
e)

V-F-V.
V-V-F.
F-V-F.
F-V-V.
V-F-F.

16. Comissão debate acordo comercial entre o
MERCOSUL e a União Europeia. O debate foi
proposto pelo deputado Heitor Shuch, que quer
saber o que está em jogo no acordo, já que
alguns setores econômicos reclamam por não
terem participado da construção do documento.
(Fonte
adaptada:
https://www.camara.leg.br/noticias/>acesso em
20 de agosto de 2019)
Com base em seus conhecimentos sobre o
assunto, são países da União Europeia, exceto:
a) Finlândia.
b) Mongólia.
c) Eslováquia.
d) Luxemburgo.
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e) Polônia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:
“__________é conceito que envolve a disciplina
jurídica peculiar ao Direito Administrativo, que
se caracteriza por objetivar equilíbrio entre a
satisfação dos interesses coletivos e a proteção
das liberdades individuais. Daí surge a
bipolaridade: autoridade da Administração, de
um lado; e liberdade do indivíduo, de outro.”
a)
b)
c)
d)
e)

Regime jurídico ambiental.
Regime jurídico tributário.
Regime jurídico administrativo.
Regime jurídico penal.
Regime jurídico privado.

18. Francisco estava em um grande debate com
seu colega José sobre um conceito dos
princípios básicos do Direito Administrativo.
Francisco sustentava que o princípio da
impessoalidade significa que o agente público
não pode praticar atos senão para satisfazer
interesses públicos, sendo vedado o uso da
máquina administrativa, custeada pela res
publica, para o alcance tão somente de
interesses próprios ou de terceiros. José
argumentava que Francisco estava equivocado,
já que o princípio da impessoalidade significa
que o administrador deve atuar de forma
honesta
somente,
com
boa-fé,
independentemente se satisfaz interesses
públicos ou próprios. Assinale a alternativa
correta em relação à situação descrita:
a) Francisco está equivocado e José
também.
b) José está equivocado, mas Francisco
não está totalmente certo.
c) Francisco está correto, e José
equivocado.
d) José está correto, e Francisco
equivocado.
e) Ambos estão corretos.

19. Em relação ao princípio da eficiência da
Administração Pública, é certo dizer que uma de
suas características é o direcionamento à
efetividade do bem comum. Assinale a
alternativa que contém somente características
corretas do princípio da eficiência:
a) Eficácia;
desburocratização
e
transparência.
b) Direcionamento à efetividade do bem
comum; burocratização e participação.
c) Ausência de transparência; neutralidade
e imparcialidade.
d) Ausência de participação; neutralidade e
imparcialidade.
e) Eficácia; participação e burocratização.
20. Sobre o princípio administrativo da
motivação das decisões administrativas, julgue
os itens a seguir e assinale a alternativa correta:
I- Não existem atos vinculados no
ordenamento jurídico brasileiro, mas caso
existissem não seria necessária a motivação
destes atos;
II- Do ponto de vista individual do
administrado, a ausência de motivação dos atos
editados pela Administração Pública impede o
seu adequado questionamento;
III- Motivação é o ato ou efeito de motivar;
justificar um ato ou medida tomada;
IV- A motivação não tem nada a ver com
a ampla defesa, pois é proibido a qualquer
pessoa impugnar um ato da administração.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

21. Juliana estava conversando com sua amiga
Marcela sobre a prerrogativa que a
Administração tem de optar dentre duas ou mais
soluções por aquela que, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, melhor atenda ao
interesse público no caso concreto. Juliana
sustentava que esta prerrogativa se tratava do
7
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Poder Vinculado, enquanto Marcela sustentava
que se tratava do Poder Normativo. Assinale a
alternativa correta em relação ao caso descrito:
a) Ambas estão equivocadas, pois se trata
do Poder Discricionário.
b) Marcela está equivocada, mas Juliana
não está correta.
c) Marcela está correta e Juliana está
equivocada.
d) Juliana está correta e Marcela está
equivocada.
e) Ambas estão corretas.
22. Os Poderes decorrentes da hierarquia
significam que a organização administrativa se
estrutura por regras de coordenação e
subordinação entre órgãos e agentes,
estabelecidas nos limites de competência
ditados pela legislação. A hierarquia confere
harmonia e unidade de direção na organização
da função administrativa. Sobre o Poder
Hierárquico, assinale a alternativa incorreta:
a) Da hierarquia decorre o poder de
controlar ou fiscalizar as atividades dos
órgãos ou agentes que lhes são
subordinados,
para
zelar
pela
legitimidade dos atos praticados e pelo
cumprimento das obrigações em geral.
b) Da hierarquia decorre o poder de rever as
decisões dos inferiores, o que exprime a
aptidão da Administração denominada de
autotutela, isto é, a possibilidade de a
Administração reapreciar os próprios
atos, anulando os ilegais e revogando os
inconvenientes ou inoportunos por
iniciativa própria ou mediante provocação
proveniente de recurso dos interessados.
c) Da hierarquia não decorre o poder de
avocar ou chamar para si atribuições
originariamente conferidas ao órgão ou
agente subordinado. Mesmo que não
haja competência exclusiva determinada
por lei a este último.
d) A relação hierárquica pode ser excluída
de determinados tipos de atividades,
como aqueles dos órgãos consultivos,
cuja função é desempenhada com o
máximo de liberdade no sentido de

opinarem segundo o que entendem mais
adequado,
independentemente
dos
posicionamentos dos órgãos superiores.
e) Da hierarquia decorrem os poderes de
ordenar atividades, ou seja, de
determinar ao subordinado os atos a
praticar e a conduta a seguir em cada
caso, o que implica, consequentemente,
o dever de obediência por parte do
subalterno das instruções dadas pelo
superior, sob pena de responsabilização.
23. Sobre o Poder Disciplinar, julgue os itens a
seguir e assinale a alternativa correta:
I- O exercício do poder disciplinar não é
obrigatório;
II- A punição disciplinar tem natureza
criminal;
III- Não se admite o emprego de provas
ilícitas no processo administrativo disciplinar;
IV- A sanção criminal pode ser aplicada a
um servidor pela prática de crime contra a
Administração e deste mesmo evento também
deve a Administração aplicar a sanção.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

24. Sobre o Poder de Polícia da Administração
Púbica, assinale a alternativa correta:
a) A discricionariedade não é um dos
atributos do Poder de Polícia.
b) A polícia judiciária não pode apurar ou
investigar ilícito penal.
c) A polícia administrativa não pode apurar
ou investigar o ilícito administrativo.
d) A autoexecutoriedade não é um dos
atributos do Poder de Polícia
e) Consiste na atividade de condicionar e
restringir o exercício dos direitos
individuais, tais como a propriedade e a
liberdade em benefício do interesse
público.
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25. Marianna estava em debate com sua colega
Giovanna sobre os atributos dos atos
administrativos. Marianna sustentava que a
imperatividade se tratava de um atributo
segundo o qual o ato administrativo se impõe ao
seu destinatário, independentemente da sua
concordância. Giovanna, por outro lado,
sustentava que a imperatividade consiste na
presunção de veracidade e legitimidade dos
atos administrativos. Assinale a alternativa
correta em relação à situação descrita:
a)
b)
c)
d)

Marianna está correta.
Ambas estão equivocadas.
Giovanna está correta.
Marianna
está
equivocada,
Giovanna não está correta.
e) Ambas estão corretas.

mas

26. Dentre os atributos do ato administrativo,
destaca-se a autoexecutoriedade que significa
que a Administração Pública pode executar
suas decisões, com coerção, sem ter de
submetê-las previamente ao Poder Judiciário.
Sobre este atributo, assinale a alternativa
correta:
a) O Estado não responde pelos danos
causados se agir de forma arbitrária ou
excessiva
no
emprego
da
autoexecutoriedade de seus atos.
b) A Administração nunca se utiliza de
meios
diretos
de
coação
na
executoriedade.
c) O fato de haver contraditório antes de a
decisão ser tomada não significa que ela
perca
sua
característica
de
autoexecutoriedade.
d) Na execução forçada de atos, a
Administração
Pública
não
pode
empregar a força pública para assegurar
o cumprimento de sua decisão.
e) Toda e qualquer medida tomada pela
Administração pode ser autoexecutável,
já que não existe nenhuma providência
que deva ser adotada após prévia
autorização judicial.
27. A classificação dos atos administrativos se
dá por muitas formas, quanto aos destinatários;

quanto à formação da vontade; quanto à
capacidade de produção de efeitos jurídicos;
dentre outros. Assinale a alternativa correta
sobre a classificação dos atos administrativos.
a) Os atos simples são aqueles que
envolvem duas vontades homogêneas
que se fundem em um só ato.
b) Os atos compostos são aqueles que
envolvem duas vontades em dois atos
(um principal, outro acessório ou
instrumental), também entendido como
apenas um ato de um órgão, que deve
ser ratificado por outro órgão para se
tornar exequível.
c) Os atos gerais são aqueles que envolvem
um destinatário específico.
d) Os atos complexos são aqueles que
envolvem a vontade de um único órgão.
e) Os atos individuais são aqueles que
envolvem diversos destinatários.
28. As espécies de atos administrativos são
definidas em diversas formas. Assinale a
alternativa que corresponde a definição dos atos
enunciativos:
a) Atos enunciativos são aqueles que
envolvem uma declaração de vontade do
Poder Público coincidente com a
pretensão do particular, que visa à
concretização de negócios jurídicos
públicos ou à atribuição de certos direitos
e vantagens ao particular.
b) Atos
enunciativos
consubstanciam
determinações de caráter geral para a
atuação administrativa.
c) Atos enunciativos são atos que orientam
a atividade administrativa interna.
d) Atos enunciativos são aqueles que
contêm
sanção
imposta
pela
Administração
aos
servidores
e
particulares que se submetem à
disciplina administrativa.
e) Atos enunciativos são atos que atestam
uma situação existente. São atos
administrativos apenas em sentido
formal, porque materialmente não
contém, via de regra, nenhuma
declaração de vontade da Administração.
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29. São elementos do ato administrativo: sujeito,
objeto, forma, motivo e finalidade. Assinale a
alternativa correta sobre a finalidade:
a) A finalidade não existe no ordenamento
jurídico brasileiro.
b) Finalidade compreende o objetivo (fim)
que a Administração Pública quer
alcançar com o ato. Diz-se que trata do
efeito jurídico mediato.
c) Finalidade não compreende a finalidade
extraída explícita ou implicitamente da lei
para o ato administrativo.
d) A finalidade não contribui para a
formação da vontade de Administração.
e) Finalidade não designa o interesse
público, pois os atos administrativos não
são orientados à satisfação de fins
públicos.
30. Adriana estava em debate com sua colega
Carla sobre o conceito que envolve a
distribuição de competências de uma para outra
pessoa, física ou jurídica, caso em que não se
mantém entre elas relação de hierarquia.
Adriana
sustentava
se
tratar
de
desconcentração, enquanto Carla sustentava se
tratar de descentralização. Assinale a
alternativa correta sobre a situação descrita:
a) Adriana está correta e Carla está
equivocada.
b) Carla está equivocada e Adriana também
está equivocada.
c) Adriana está equivocada, mas Carla não
está correta.
d) Ambas estão corretas.
e) Carla está correta e Adriana está
equivocada.
31. Leia o trecho a seguir e responda ao que
segue:
“A lei orçamentária deverá conter apenas
matéria orçamentária ou financeira. Ou seja,
dela deve ser excluído qualquer dispositivo
estranha à estimativa de receita e à fixação de
despesa. Não se inclui na proibição a
autorização para abertura de créditos

suplementares e contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita”.
O trecho transcrito diz respeito ao Princípio
Orçamentário da:
a)
b)
c)
d)
e)

Anuidade.
Exclusividade.
Universalidade.
Totalidade.
Dualidade.

32. Jânio e Carlos estavam em grande debate
sobre os princípios orçamentários. Jânio
alegava que o princípio da unidade significava
que o orçamento deve ser uno, ou seja, deve
existir apenas um orçamento para dado
exercício financeiro; enquanto Carlos alegava
que o princípio da unidade significa que o
orçamento deve conter todas as receitas e todas
as despesas do Estado. Sobre a situação
descrita, assinale a alternativa correta:
a) Jânio está correto.
b) Carlos está equivocado, mas Jânio não
está correto.
c) Carlos está correto.
d) Ambos estão corretos.
e) Jânio está equivocado, e Carlos está
parcialmente correto.
33. Sobre o servidor ocupante de cargo público,
assinale a alternativa incorreta:
a) O provimento em caráter efetivo em
virtude de concurso público confere aos
servidores nomeados, após três anos de
efetivo exercício, estabilidade, conforme
redação.
b) Cargo público é a designação dada para
atribuições
pautadas
em
vínculo
contratual,
sendo
regido
pela
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
c) O servidor ocupante de cargo público é
regido pelo estatuto dos funcionários
públicos.
d) Os cargos públicos são criados por lei,
com denominação própria e vencimento
pago pelos cofres públicos, sendo seu
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provimento em caráter efetivo ou em
comissão.
e) Cargo é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas
a um servidor.
34. Agente público é expressão abrangente,
que designa toda pessoa física que age, com ou
sem vínculo empregatício, em nome do Estado
ou das pessoas jurídicas da Administração
Indireta. Sobre o agente público, assinale a
alternativa correta:
a) Os trabalhadores do setor privado
sempre são considerados como agentes
públicos.
b) Os
agentes
políticos
não
são
considerados agentes públicos.
c) Os militares membros das Forças
Armadas não são considerados como
agentes públicos.
d) Os servidores públicos temporários são
considerados como agentes públicos.
e) Os servidores públicos celetistas não são
considerados como agentes públicos.
35. No âmbito da Administração Pública
Federal, existem alguns princípios relacionados
com o processo administrativo. Assinale a única
alternativa que contém princípios do processo
administrativo corretos:
a) Legalidade; finalidade; imoralidade e
ampla defesa.
b) Interesse
público,
ineficiência;
contraditório e moralidade.
c) Motivação; finalidade; ampla defesa e
eficiência.
d) Segurança
jurídica;
ineficiência;
finalidade; motivação e ilegalidade.
e) Contraditório; ampla defesa; motivação e
imoralidade.
36. Quando o administrado se sente lesado por
ato da Administração, ele pode utilizar os
recursos administrativos para que o Poder
Público reexamine o ato. Desta forma, verificase que o recurso administrativo é uma das
modalidades de controle administrativo. Sobre

os recursos administrativos,
alternativa correta:

assinale

a

a) A reclamação administrativa não é
considerada um recurso administrativo.
b) O recurso administrativo só pode ser
apresentado mediante o pagamento de
custas, depósito prévio ou arrolamento
de
bens
como
condição
para
admissibilidade.
c) Salvo disposição legal específica, é de
cinco dias o prazo para interposição de
recurso administrativo, contado a partir
da ciência ou divulgação oficial da
decisão recorrida.
d) O recurso será conhecido quando
interposto fora do prazo.
e) A Lei de Processo Administrativo
determina que, via de regra, o recurso é
dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, a qual, se não reconsiderar em
cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
37. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:
“Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que
serão estabelecidas ___________, em valores
correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.”
a)
b)
c)
d)
e)

Metas trimestrais.
Metas bimestrais.
Metas bienais.
Metas anuais.
Metas semestrais.

38. Carlinhos e Manuel, dois colegas do curso
de Direito da Universidade XPTO, estavam em
grande debate acerca da Lei Orçamentária
Anual. Manuel sustentava que todas as
despesas relativas à dívida pública, mobiliária
ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual. Carlinhos,
por outro lado, sustentava que nem todas as
despesas relativas à dívida pública, mobiliária
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ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual. Sobre a
situação narrada, assinale a alternativa correta:
a) Manuel tem razão.
b) Carlinhos está equivocado, mas Manuel
não tem razão.
c) Ambos estão corretos.
d) Manuel está equivocado e Carlinhos tem
razão.
e) Manuel está equivocado, mas Carlinhos
não tem razão.

d) Não há periodicidade e nem continuidade
nas auditorias externas que são
realizadas apenas uma vez.
e) A auditoria interna é realizada através da
contratação
de
um
profissional
independente.

39. Julgue os itens a seguir sobre a anulação e
a revogação dos atos administrativos:
I- Revogação é medida privativa da
Administração e obedece às regras de
competência;
II- A anulação é realizada por critérios de
conveniência e oportunidade;
III- A anulação não atinge ato viciado, e
não tem efeitos retroativos;
IV- A revogação recai sobre atos
legítimos; por isso seus efeitos são ex nunc, isto
é, daqui em diante.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

40. Sobre auditoria, assinale a alternativa
correta:
a) O objetivo principal da auditoria externa é
atender a necessidade de terceiros no
que diz respeito à fidedignidade das
demonstrações financeiras.
b) A auditoria interna se limita estritamente
aos aspectos contábeis de uma
organização, não podendo ser realizada
por uma equipe multidisciplinar.
c) A auditoria externa é realizada por
empregado da organização ou empresa
auditada.
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