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ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO - IPVV
Código da Prova

C01 Z
MANHÃ

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 ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Cada dia traz sua alegria e sua pena, e também sua lição
proveitosa.” (José Saramago)

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

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 e folha de resposta.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos
próprios.
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.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização
dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de
resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta.
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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IBADE

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 5

Questão 1

A linguagem figurada desperta a sensibilidade e aprimora a
interpretação textual, chave para um bom desempenho
profissional, em muitos casos. Temos um eufemismo em:

As frases a seguir apresentam exemplos de discurso direto
e indireto. Em qual delas há o uso correto de duplo
travessão?
(A) Estavam cansados – como não podiam evitar – porém
não desaceleraram a marcha
(B) Ela é a melhor de todas – minha mãe
(C) – Quem deveria ir? Eu ou você?
(D) Faço isso por uma só pessoa – meu filho
(E) Ainda me dou por louco – até que provem o contrário

Questão 2
Temos diversos tipos de formações de palavras, entre elas
derivação, aglutinação, hibridismos e neologismos. Temos
um exemplo de aglutinação em qual alternativa a seguir?
(A) Sociologia
(B) Internetês
(C) Planalto
(D) Aeroporto
(E) Guarda-chuva

(A) embarque neste avião.
(B) estamos mortos de cansaço.
(C) deu asas à imaginação.
(D) subiu para cima.
(E) acumulou fortuna por métodos ilegais.
Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 8.
LELÉU: Oxente! Tô feito super-homem?! Dona Inaura,
minha bandeira... pernambucana! Eu nem sei como lhe
agradecer.
INAURA: Nem precisa. O amor que lhe tenho é de graça.
Da outra vez que você salvou Leléu de Frederico, eu tive
bem muita inveja do seu amor por ele. E foi por inveja do
seu amor por ela que eu mandei Frederico acabar com
você.
Mas eu senti uma dor tão grande, que entendi que meu
amor é maior do que qualquer inveja.
LISBELA: Você matou seu marido pra salvar o meu.
Extraído de Lisbela e o prisioneiro (1964, Lins, Osman, p.31)
Disponível em https://www.wattpad.com/153512056-lisbela-e-oprisioneiro.

Questão 3
Dentre os constituintes das orações e, respectivamente, o
período ao qual pertencem, identificamos um tipo de
conjunção formado por locução (junção de duas ou mais
palavras) em:
(A) sabiam ser aquilo, mas persistiram em contrariar os
fatos.
(B) adquiriram seus bens e pagaram justo por aquilo.
(C) facilitou que tomassem as dores para si.
(D) concordaram em tudo, desde que ambos atingissem
seu objetivo.
(E) tem vencedores e perdedores nesta vida.

Questão 4
Das alternativas a seguir, uma contém termo que sofreu
alteração com o Acordo Ortográfico atual. Temos esse
termo em:
(A) estoico.
(B) desarmônico.
(C) convênio.
(D) proteção.
(E) homônimo.
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Questão 6
O que se pode afirmar corretamente sobre a personagem
de Inaura, pelo desabafo acima?
(A) Estava prestes a tirar a vida do homem que amava,
Leléu
(B) Mantinha um romance com Lisbela
(C) Confrontou o marido e o matou, para salvar a vida de
Leléu
(D) Ordenou que Frederico, seu marido, tirasse a vida de
Lisbela
(E) Estava planejando fugir com Leléu

Questão 7
Qual das conclusões abaixo está correta, sobre a
personagem de Leléu?
(A) O super-homem é alguém que também escaparia da
situação sozinho, como pensou
(B) Demonstrava ingratidão por Inaura ter atentado contra
ele
(C) Leléu não amava mais Lisbela, portanto confrontou
Frederico
(D) Lisbela e Inaura são irmãs dele
(E) Não vem do estado de Pernambuco
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IBADE

Questão 8

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Lisbela que amava Leléu, não tentou confrontar seu
marido, diante da afirmação a seguir:

Questão 11

(A) Estavam combinados de agir contra Frederico.
(B) Leléu fora amante de Inaura, sem demonstrar
arrependimento.
(C) Inaura esperava um filho de Frederico.
(D) O homem morto era seu amante.
(E) Lisbela tinha medo de Leléu.

Questão 9
Com o advento do sistema ortográfico alterado há cerca de
dez anos, certas palavras ainda provocam dúvida quanto
ao emprego do acento.
A alternativa a seguir que apresenta todas as palavras na
forma correta em ortografia e acentuação está em:
(A) eleitor – voto – próximos – vigilantes.
(B) leitor – vaga – idéia – unidos.
(C) eleitor- úrna – capazes – informados.
(D) eleitoral – comicio – vaga – políticos.
(E) comite – câmara – conscientes – fieis.

Questão 10
A indeterminação de sujeito ou o sujeito oculto pode ser
por vezes confundidos com a inexistência de sujeito. Qual
das orações a seguir NÃO possui sujeito?
(A) Não se busca um outro tema do qual tratar
(B) Anunciaram seu triste fim
(C) Gostamos de viajar a cada biênio
(D) Comprou um sapato novo
(E) Fazia frio durante aquela noite

Qual é a proposição INCORRETA?
(A) Ou o galo canta ou o cachorro late
(B) Tanto o galo canta como o cachorro late
(C) O cachorro late quando o galo canta
(D) O galo canta independentemente que o cachorro lata
(E) Ou galo canta ou o cachorro não late

Questão 12
Num escritório trabalham 50 pessoas. Cada pessoa
consome em média 1,5 litros de água. A água é fornecida
em embalagens de 12 garrafas pet de 1 litro. Considerando
que o expediente é de segunda-feira a sexta-feira, quantos
litros de água tem que ser comprados por semana?
(A) 7,5 litros por dia
(B) menos que 32 embalagens
(C) 31,25 embalagens
(D) 375 litros
(E) 384 litros

Questão 13
Se o meu carro tem o consumo de combustível de 12
Km/litro e o seu tanque tem a capacidade de 50 litros:
(A) com um tanque cheio posso rodar 800 Km.
(B) com meio tanque posso rodar 250 Km.
(C) posso ir e voltar de carro até uma cidade que fica
distante 400 Km sem abastecer.
(D) posso rodar sem problemas mesmo com o tanque na
reserva, pois deve ter postos de abastecimentos no
trajeto.
(E) com um tanque cheio posso rodar 900 Km.

Questão 14
Se a proposição “Marcos não é moreno e Maria não gosta
de bolo de laranja” NÃO é verdadeira, é o mesmo que
dizer:
(A) “Se Marcos é moreno, então Maria não gosta de bolo
de laranja”.
(B) “Marcos é moreno ou Maria gosta de bolo de laranja”.
(C) “Marcos é moreno e Maria não gosta de bolo de
laranja”.
(D)”Marcos não é moreno ou Maria não gosta de bolo de
laranja”.
(E) “Marcos é moreno ou Maria não gosta de bolo de
laranja”.
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Questão 15
Nestas proposições lógicas, a INCORRETA é:
(A) Paulo é filho natural de Pedro ou filho natural de João.
(B) Paulo sabe se é filho natural de Pedro ou de João.
(C) Pedro sabe se ele é pai natural de Paulo.
(D) Paulo é filho natural de Pedro e filho natural de João.
(E) João e Pedro sabem se Paulo é seu filho natural.

IBADE

CONHECIMENTOS DE GESTÃO DA
QUALIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 16
A ética na Administração Pública é matéria de suma
importância e deve ser tratada com adequada postura. São
igualmente importantes o respeito aos interesses da
coletividade e sigilo profissional. Qual das alternativas
contém somente exemplos de interesse pessoal?
(A) Diversificação, imparcialidade e elegibilidade
(B) Lucratividade, distribuição, liquidez
(C) Proatividade, permanência e influência
(D) Competência...específica,...governabilidade,
imputabilidade
(E) Desvios de verbas públicas, políticos que se beneficiam
de programas e situações para ganhar votos

Questão 17
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade,
consoante o entendimento predominante nos universos
científico e profissional. Quais dos listados a seguir são
princípios da Contabilidade Pública?
(A) Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo
valor original, competência e prudência
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
(C) Transparência, culpabilidade, isonomia e retroatividade
(D) Direito à vida, à liberdade de expressão, de opinião e
de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho
(E) Dignidade da pessoa humana, solidariedade familiar e
melhor interesse da criança e do adolescente

Questão 18
Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, e
aos estrangeiros na forma da lei, para provimento em
caráter efetivo ou em comissão. No entanto é proibido o
seu exercício de que forma?
(A) Por tempo indeterminado
(B) Se por prévia habilitação na forma do concurso público
no cargo efetivo
(C) Gratuita, salvo nos casos previstos em lei
(D) Em comissão, para cargos de livre nomeação e
exoneração
(E) Efetiva, quando se tratar de cargo isolado ou de
carreira
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Questão 19
A ex-presidente Dilma Rousseff, por aquilo que foram
consideradas pedaladas fiscais, ofendeu o Estado no que
trata o trecho abaixo e foi, portanto, alvo de
Impeachment.
São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentarem contra a Constituição Federal, e,
especialmente, contra:

IBADE

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 21
A imagem abaixo mostra um gráfico elaborado utilizando o
MS-Excel 2010.

(A) a Lei Orgânica do Município.
(B) o Estatuto da Criança e do Adolescente.
(C) a moral e os bons costumes.
(D) a probidade na administração.
(E) o Estatuto do Idoso.

Questão 20
Sobre o Estatuto do Servidor Municipal, Lei Complementar
06/2002, a qual das alternativas a seguir NÃO se aplicam
os dispostos na mesma?
(A) Servidores investidos em cargos públicos, criados por
lei, com denominação própria, número certo e
vencimento específico pago pelos cofres públicos
(B) Aos servidores investidos em empregos públicos, assim
Definidos em lei municipal específica
(C) Os cargos de provimento efetivo da Administração
Direta, das autarquias e das fundações públicas
(D) Conjunto de cargos de carreiras ou isolados de um
órgão ou entidade da Administração Municipal
(E) Às pessoas portadoras de deficiência aprovadas e
nomeadas em cargo público no município

O tipo de gráfico representado na imagem é um:
(A) gráfico de rosca.
(B) gráfico de linha.
(C) gráfico de barra.
(D) gráfico de área.
(E) gráfico de pizza.

Questão 22
O Word, desenvolvido pela Microsoft, é um dos editores
de texto mais utilizados por usuários de computador. O
atalho de teclado utilizado para centralizar um parágrafo é:
(A) CTRL+Z
(B) CTRL+DELETE
(C) CTRL+E
(D) CTRL+A
(E) CTRL+P

Questão 23
Ao utilizar qualquer serviço de e-mail (correio eletrônico),
quando é necessário enviar uma mesma mensagem a
vários destinatários diferentes, porém, ao mesmo tempo
preservar a identidade e a privacidade dos endereços de email contidos na mensagem, utiliza-se a função:
(A) anexo.
(B) cópia oculta.
(C) marcador.
(D) navegação anônima.
(E) texto simples.
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Questão 24
O endereço único utilizado para descrever a exata
localização de um recurso específico na Internet, como,
por exemplo, uma determinada página Web, é chamado
de:
(A) URL
(B) ABR
(C) VPN
(D) OCR
(E) SQL

Questão 25
Ao utilizar o MS-PowerPoint 2010 para criar uma
apresentação é possível utilizar um recurso que reúne
informações de fonte do texto, cores, efeitos e mais,
mantendo um padrão para todos os slides. Esta função é
chamada de:
(A) slide raiz.
(B) slide apresentador.
(C) slide mestre.
(D) slide fonte.
(E) slide replicador.

IBADE

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
Questão 26
Dentre as alternativas, assinale a que corresponde à(s)
medida(s)
constitucionalmente
prevista(s)
que
pode/podem ser tomada(s) contra as pessoas na vigência
do Estado de Sítio.
(A) A suspensão da impetração e processamento de
Habeas Corpus
(B) Inversão do ônus da prova em procedimentos criminais
e a mitigação da presunção de inocência
(C) Intervenção em empresas privadas e confisco de bens
(D) Restrição ao direito à inviolabilidade do domicílio
(E) Suspensão da liberdade de reunião

Questão 27
Fransérgio, segurado pelo Regime Geral da Previdência
Social, morreu em decorrência de um acidente
automobilístico. Fransérgio não possuía cônjuge ou
companheira(o), bem como não deixou nenhum filho.
Roberto, de 23 anos, portador de severa deficiência
intelectual, é o único irmão de Fransérgio e tem como
curadora a sua mãe, Maria Aparecida. Roberto e Maria
Aparecida são inscritos na qualidade de dependente de
Fransérgio no Instituto Nacional do Seguro Social.
Considerando o quadro apresentado, assinale a afirmativa
correta.
(A) Ao Roberto é devida a pensão pela morte de
Fransérgio, visto que é dependente do segurado
falecido
(B) À Maria Aparecida é devido à pensão pela morte de
Fransérgio
(C) Tanto Maria Aparecida quanto Roberto são
simultaneamente titulares do direito de receber o valor
a título de pensão pela morte de Fransérgio
(D) Maria Aparecida e Roberto não poderiam ser
cadastrados como dependentes de Fransérgio, visto
que tal inscrição se limita apenas aos descendentes e
cônjuges
(E) A inscrição de Roberto como dependente de Fransérgio
está irregular, visto que apenas o irmão menor de 21
anos pode ser inscrito na qualidade de dependente do
segurado
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Questão 28
A perda ou suspensão de direitos políticos é vedada pela
Constituição Federal vigente, salvo em restritas hipóteses
previstas no próprio texto constitucional.
Assinale a alternativa que corresponde à hipótese prevista
na Constituição de perda ou suspensão de direitos
políticos.
(A) Inadimplemento de obrigação tributária
(B) Condenação de natureza penal transitada em julgado,
enquanto durarem os seus efeitos
(C) Descumprimento de obrigação de natureza alimentar
(D) A investidura a cargo de Juiz Eleitoral
(E) Cancelamento da naturalização por sentença onde não
se findou o prazo para interposição de eventuais
recursos

Questão 29
Considerando as normas constitucionais acerca da
nacionalidade, assinale a alternativa que corresponde ao
cargo que pode ser assumido por brasileiro naturalizado:
(A) Presidente de Assembleia Legislativa Estadual.
(B) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
(C) Oficial da Marinha.
(D) Ministro de Estado da Defesa.
(E) Vice-Presidente da República.

Questão 30
Considerando as competências atribuídas aos Municípios
na Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO
corresponde à matéria de sua competência.
(A) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual
(B) Legislar sobre assuntos de interesse local
(C) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei
(D) Legislar sobre matéria referente a jazidas, minas,
outros recursos minerais e metalurgia
(E) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população
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IBADE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31
Qual o conceito básico de licitação?
(A) Licitação é a nomenclatura do direito para se descrever
tudo aquilo que se pede e que não contrarie a lei, uma
espécie de solicitação legal
(B) A palavra sugere a melhor forma de requerer algo
através do procedimento legal, redigindo legislação
específica
(C) A licitação é um procedimento administrativo por meio
do qual o ente público seleciona a melhor proposta
oferecida para a celebração de um contrato
(D) A licitação é o procedimento de agir dentro da lei,
praticando sempre o que é lícito e idôneo
(E) A licitação é o objeto do direito que trata da elaboração
de leis para configurar ato ou direito dentro de seus
limites

Questão 32
Podemos conceituar os poderes administrativos como
prerrogativas estatais que devem ser utilizados para
consecução do interesse público. Estes geram deveres,
dentre os quais:
(A) poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de
probidade, dever de prestar contas.
(B) dever cívico e moral, dever de delegar.
(C) dever de transparência, dever de discricionariedade.
(D) dever de publicidade, dever de eficácia, dever de
controle.
(E) dever de pontualidade, dever de parcimônia.

Questão 33
O Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Vila Velha celebrou seus 33 anos de instituição em
dezembro de 2019. Temos abaixo um de seus marcos
iniciais:
(A) o plano de saúde.
(B) a licença-maternidade.
(C) a aposentadoria compulsória.
(D) o benefício de pensão por morte.
(E) o salário-família aos dependentes.



Tipo Z – Página 6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA-ES - IPVV

IBADE

Questão 34

Questão 38

Segundo a Lei nº 8666/93, em seu artigo 24, há uma
modalidade de dispensa de licitação, da qual NÃO consta
qual das razões abaixo?

Dentre as três funções básicas do Estado, uma tem por
suas três missões básicas: intervenção, fomento e serviço
público. Trata-se da função em qual das alternativas a
seguir?

(A) Número de contratantes muito grande
(B) Intervenção no Domínio Econômico
(C) Gêneros Perecíveis
(D) Dispensa para complementação de contratos
(E) Contratação de Pequeno Valor

(A) Legislativa
(B) Executiva
(C) Administrativa
(D) Burocrática
(E) Organizacional

Questão 35
Protagonista no trabalho de acompanhamento, assessoria
e gestão dos conselhos municipais, de acordo com a Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a ser reformada
(em abril próximo), sede de conselhos como de Assistência
Social; da Criança; do Idoso; da Mulher e da Segurança
Alimentar e Nutricional, falamos do órgão a seguir:

Questão 39
Administração Pública é o conjunto de órgãos, serviços e
agentes do Estado que procuram satisfazer as
necessidades da sociedade, tais como educação, cultura,
segurança, saúde, etc. Divide-se em:
(A) direta e indireta.
(B) pública e privada.
(C) governo e tribunais.
(D) estados e federação.
(E) eleita e comissionada.

(A) Casa da Criança.
(B) Conselho Regional de Administração.
(C) Prefeitura de Vila Velha.
(D) Câmara de Vila Velha.
(E) Casa dos Conselhos.

Questão 40
Questão 36
Ao se considerar um texto que defina ou comunique ato
administrativo, são marcantes cinco elementos na sua
formação. Quais são eles?
(A) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
eficiência
(C) Confidencialidade, firmeza, frequência, manifestação
ortografia
(D) Credibilidade, fluência, formalidade, métrica
pontualidade
(E) Congruência, flexibilidade, concisão, morfossintaxe
gramática

O Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União – CGU, órgão central do
Sistema de Controle Interno, do Sistema de Correição e
das unidades de Ouvidoria do Poder Executivo federal,
segundo o Regimento Interno de 2017, NÃO tem como
competência:

e
e
e
e

Questão 37
O servidor público pode sofrer desacato, no entanto é
comum que não se considere servidor aquele
comissionado ou celetista que trabalhe no serviço público.
O servidor público está descrito em:

(A) definir a agenda do Ministro da Economia.
(B) requisição de dados, informações e documentos
relativos a procedimentos e processos administrativos
já arquivados por autoridade da administração pública
federal.
(C) execução das atividades de controladoria no âmbito do
Poder Executivo federal.
(D) fazer a decisão preliminar acerca de representações ou
denúncias fundamentadas que receber, indicando as
providências cabíveis.
(E) prestar orientação aos dirigentes públicos e
administradores de bens e recursos públicos federais
quanto à correição, controle interno, ouvidoria e
prevenção da corrupção.

(A) o funcionário de qualquer serviço coletivo.
(B) servidor é a pessoa legalmente investida em cargo
público.
(C) a entidade que serve ao interesse público.
(D) o administrador de qualquer serviço contratado pelo
governo.
(E) o caixa de agência lotérica.
ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO - IPVV
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IBADE

Questão 41

Questão 45

Na matéria dos Contratos Administrativos, suas regras e
desdobramentos, existe algo fundamental a se observar
sobre os convênios administrativos. De qual característica
fundamental se trata?

A Tomada de Contas Especial é um processo somente
instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas
para reparação do dano. No que consiste?

(A) Convênios sempre têm duas partes
(B) Celebra-se convênios apenas entre entidades públicas
(C) Convênios têm durações indeterminadas
(D) Convênio é acordo, mas não é contrato
(E) Convênio é aquilo que atende a interesses diversos e
opostos

Questão 42
A Administração Pública evoluiu a partir de três modelos
básicos, que estão listados a seguir:

e

(A) a revogação de um ato administrativo somente poderá
ser feita pela própria Administração Pública.
(B) é necessário que a competência para revogar tenha
sido expressamente estabelecida em lei.
(C) os atos já exauridos, em que seus efeitos já tenham se
esgotado.
(D) atingir o bem maior, o interesse público.
(E) defender os direitos da coletividade.

e

Questão 47

Questão 43
Os princípios fundamentais da Administração Pública são
cinco, e podem formar com suas iniciais a palavra ‘LIMPE’.
São eles:

e
e
e

Questão 44
Políticas públicas são uma necessidade ampla e constante
de discussão e execução em qualquer município. De forma
simples, como podem ser descritas?
(A) São decisões de qualquer administrador público
(B) São leis promovidas por qualquer governo
(C) São atos praticados por servidor público
(D) São políticas votadas em referendo ou plebiscito
(E) São medidas e programas criados pelos governos
dedicados a garantir o bem-estar da população
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Questão 46
A revogação é modalidade de extinção de ato
administrativo que ocorre por razões de oportunidade e
conveniência. A alternativa que NÃO configura um motivo
para isto está presente em:

(A) teórico, prático e constitucional.
(B) utópico, direto e indireto.
(C) patrimonialista, burocrática e gerencial.
(D) econômica, social e educacional.
(E) populista, paternalista e coronelista.

(A) licitude, impessoalidade, mobilidade, politização
estatização.
(B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
eficiência.
(C) limpeza, independência, multiplicidade, polivalência
estabilidade.
(D) liberdade, improbidade, magistratura, processo
eficácia.
(E) leveza, imparcialidade, magnitude, primazia
empoderamento.

(A) É uma prestação de contas para regimes especiais
dentro da Administração Pública
(B) É um instrumento de que dispõe a Administração
Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe
forem causados
(C) É um instrumento de crédito para instituições públicas
(D) É a ferramenta para prestação de contas aos Juizados
Especiais
(E) É a prerrogativa de cobrança dos órgãos especiais do
Governo Federal

Para garantir a efetividade do acesso à informação pública,
uma legislação sobre direito a informação deve observar
um conjunto de padrões estabelecidos com base nos
melhores critérios e práticas internacionais. Qual dos
princípios abaixo caracteriza a LAI (Lei de Acesso à
Informação)?
(A) Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação
máxima)
(B) Deve haver um motivo justificado para a consulta
(C) Dispor sobre proteção, registro, vacinação e captura de
animais
(D) Participação popular nas decisões do Município e no
aperfeiçoamento democrático de suas instituições
(E) A informação passa por discricionariedade
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Questão 48
Basicamente, Administração Direta é o conjunto de órgãos
que integram as pessoas políticas do Estado atribuindo a
competência para o exercício de atividades administrativas
de forma centralizada.
Já a Administração Indireta é o conjunto de pessoas
jurídicas com competência para o exercício de atividades
administrativas, de forma descentralizada. A indireta é
composta por:
(A) pessoas físicas, apenas.
(B) as três esferas do governo.
(C) poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas dentre outras do
direito privado.
(E) pessoas Jurídicas, apenas.

Questão 49
O processo legislativo, exceto casos especiais dispostos na
Lei Orgânica do Município, se completa com que ato?
(A) O fim do prazo para recurso
(B) A distribuição das taxas correspondentes
(C) A chancela do vereador competente
(D) A sanção do Prefeito Municipal
(E) O protocolo do processo

Questão 50
Quando se busca uma certidão de algum efeito junto a um
órgão prefeitural, está se tratando de um ato
administrativo de qual das cinco espécies?
(A) Normativo
(B) Enunciativo
(C) Ordinatório
(D) Negocial
(E) Punitivo
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DISCURSIVA
Você deverá escolher uma das propostas para fazer a
Prova Discursiva.

Questão 1
Proposta 1
A CONTABILIDADE PÚBLICA ORIGINA-SE DA NECESSIDADE
DE SE ADOTAREM, EM RELAÇÃO ÀS ENTIDADES PÚBLICAS,
OS CONCEITOS E A METODOLOGIA APLICÁVEIS ÀS
ENTIDADES EM GERAL, CONSUBSTANCIADOS NO CAMPO
DE ESTUDOS DA CIÊNCIA CONTÁBIL.
A partir dessa afirmação, produza um texto dissertativo
sobre o conceito, os princípios e os objetivos da
Contabilidade Pública.
Proposta 2
A PREVIDÊNCIA SOCIAL OFERECE VÁRIAS MODALIDADES
DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
A partir dessa afirmação, produza um texto dissertativo
sobre os seguintes benefícios:
A) SALÁRIO MATERNIDADE;
B) AUXÍLIO RECLUSÃO;
C) AUXÍLIO DOENÇA;
D) LEI ORGÂNICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL – L O A.
Complemente o seu texto apresentando exemplos.





No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize
os conhecimentos adquiridos ao longo de sua
formação, além de informações adquiridas.
Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão
da Língua Portuguesa.
O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
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