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Você pode visualizar este teste, mas se isto fosse uma tentativa real, você seria bloqueado
porque:
Atualmente este questionário não está disponível.

Informação

LÍNGUA PORTUGUESA

Informação

Texto 1

Questão 1
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a compreensão textual da charge acima, podemos verificar que:
a.

A expressão “mais uma” indica que são várias as vantagens do uso da máscara.

b. A personagem anda com máscara para que o ex não a reconheça.
c.

O ex não reconheceu a personagem por outros motivos, não pelo uso da máscara.

d. A personagem demonstra insatisfação por não ser reconhecida pelo ex.
e.

Caso trocássemos a preposição “mais uma vantagem em usar” por “mais uma vantagem de usar”, não manteríamos o
mesmo sentido da oração.

Questão 2
Ainda não respondida
Não avaliada

Ao analisar a colocação pronominal do pronome átono “me” no segundo balão, pode-se afirmar que:
a.

Ocorreu a ênclise por exigência do verbo.

b. Ocorreu a próclise por exigência do sujeito oculto “eu”.
c.

Ocorreu mesóclise por exigência do sujeito da oração “ele”.

d. Ocorreu a próclise devido à presença do advérbio de negação “não”.
e.

Ocorreu a próclise de modo facultativo.

Informação

Texto 2

Como existência de OVNIs passou a ser levada mais a sério pelos EUA.
Em meio a recentes declarações de militares, agentes de inteligência e políticos democratas e republicanos sobre o que chamam de
fenômenos aéreos não identificados (UAP, na sigla em inglês), vem crescendo a expectativa pela divulgação nas próximas semanas
de um relatório detalhando o que o governo americano sabe a respeito desses fenômenos.
Na quinta-feira (3/6), o jornal The New York Times e outros veículos da imprensa americana anteciparam que, segundo fontes
anônimas dos serviços de inteligência, uma versão confidencial do relatório indica que não foram encontradas evidências de
"atividade alienígena", mas também não exclui essa possibilidade de maneira definitiva.
O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.
Segundo as fontes entrevistadas pelo New York Times, a maioria desses casos "não tem origem em nenhuma tecnologia avançada do
governo americano". Isso indicaria que esses objetos não são parte de algum programa secreto do governo.
Mas o documento não oferece explicação sobre o que seriam esses objetos. Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa
americana é a de que pelo menos alguns deles sejam tecnologia experimental de países rivais, como China ou Rússia.
A versão final do relatório deverá ser apresentada em 25 de junho. Apesar de ser divulgado ao público, o documento provavelmente
terá um anexo ainda confidencial, por motivos de segurança nacional.

Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57366959>;. Acesso em: 8 jun. 2021.

Questão 3
Ainda não respondida
Não avaliada

Considerando as afirmações a seguir, assinale a única alternativa correta.
a.

O relatório mencionado indica que foram encontradas evidências de "atividade alienígena" de forma definitiva.

b. O documento esclarece que os objetos não identificados são, na verdade, tecnologia experimental de países rivais.
c.

Segundo as fontes entrevistadas, os objetos não são parte de um programa secreto do governo americano.

d. O relatório esclarece a origem dos objetos não identificados com base em episódios que aconteceram somente com pilotos
americanos.
e.

O relatório final que virá a público, provavelmente não terá qualquer confidencialidade.

Informação

Texto 3
“O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.”

Questão 4
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com o trecho em destaque, analise as seguintes assertivas sobre as funções morfossintáticas do texto e assinale a
incorreta:
a.

A locução verbal “foi elaborado” é composta pelo verbo auxiliar foi mais o verbo principal elaborado, na forma nominal
particípio.

b. Em “mas também alguns de outros países” a palavra em destaque é pronome indefinido.
c.

O substantivo documento funciona como sujeito da oração, sendo acompanhado pelo O, seu complemento nominal.

d. “Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo destacado encontra-se no pretérito perfeito.
e.

“Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo em destaque é transitivo direto.

Questão 5
Ainda não respondida
Não avaliada

A ortografia oficial, trata hoje, de algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram
compor o nosso alfabeto, a extinção total do trema, entre outras mudanças. Ainda no trecho acima citado, podemos perceber que a
palavra “voos” está:
a.

Grafada de forma errada, segundo o novo acordo, pois faltou o acento circunflexo.

b. Grafada de forma correta, pois algumas formas verbais não recebem mais o acento circunflexo.
c.

Grafada corretamente, pois substantivos terminadas com eem ou oo(s) como enjoo e voo perderam o acento circunflexo.

d. Grafada segundo o acento diferencial que passou a ser optativo.
e.

Grafada erroneamente, pois a regra do acento circunflexo permanece nas palavras oxítonas.

Questão 6
Ainda não respondida
Não avaliada

Referente ao uso do acento grave, indicativo de crase, pode-se dizer que:
a.

No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o uso da crase é facultativo e o autor optou por
não utilizar.

b. No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o A é apenas preposição, por isso não ocorre o
fenômeno crase.
c.

No último parágrafo, em “A versão final do relatório [...]”, não ocorre crase, pois o A é apenas preposição.

d. “Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa americana é a de que pelo menos alguns deles [...]” o A refere-se a
“fontes da imprensa”, por isso não tem acento grave.
e.

Mesmo que a expressão “Em meio a recentes declarações [...]” fosse reescrita “Em meio as recentes declarações [...]”, com o A
no plural, ele permaneceria sem o acento grave.

Questão 7
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa em que a pontuação não está empregada conforme a norma-padrão da língua portuguesa.
a.

Hoje de manhã, chegaram as encomendas.

b. Esta casa, cujo dono está viajando, está abandonada.
c.

Meus amigos, estamos começando uma nova etapa!

d. Ao iniciar a aula, todos se apresentaram, falaram sobre seus sonhos e debateram o tema.
e.

Os funcionários, alcaçaram os resultados esperados.

Questão 8
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa que apresenta uso inadequado do pronome pessoal:
a.

Fale-me a verdade agora!

b. A partir de hoje, está tudo acabado entre eu e você.
c.

Ele trouxe consigo tudo o que tinha quando fez a mudança.

d. O patrão não lhe deu mais nenhuma chance.
e.

Por favor, traga meus remédios para eu tomar.

Questão 9
Ainda não respondida
Não avaliada

O acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa teve como objetivo simplificar as regras ortográficas, unificar a grafia e
aumentar o prestígio social da língua no cenário internacional. Algumas dessas alterações ocorreram no uso do hífen, como no caso
da palavra “extrasseco”. Assinale os termos que seguem a mesma regra da palavra mencionada:
a.

Microssistema; hidroelétrica; autoestrada.

b. Antissemita; autoestrada; microssistema.
c.

Minissaia; extrarregular; hidroelétrica.

d. Antissemita; contrarregra; minissaia.
e.

Hidroelétrica, microssistema, extrarregular.

Questão 10
Ainda não respondida
Não avaliada

Leia o Texto 4, O assassino era o escriba, de Paulo Leminski:

“Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular com um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas,
conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.”

Paulo Leminski. Melhores poemas. São Paulo: Global, 1997.

Sobre a interpretação do texto, podemos afirmar que:
a.

A terminologia sintática e morfológica, possivelmente reconhecida pelo leitor, concede ao texto um certo tom de humor e
ironia, através do jogo de palavras e o duplo sentido.

b. O eu lírico demonstra por meio da composição do texto o seu desconhecimento gramatical.
c.

Nos primeiros dez versos o eu lírico apresenta seu professor, que, por meio de suas ações, é caracterizado como um
profissional decepcionado e entusiástico com o ensino da língua portuguesa.

d. Entre os versos 8 e 16 o leitor toma consciência de todo o sucesso que norteou a vida do professor.
e.

O professor era um “sujeito inexistente” porque fazia parte da imaginação do aluno.

Questão 11
Ainda não respondida
Não avaliada

No trecho “Tentou ir para os EUA. / Não deu. / Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.”, podemos afirmar que:
a.

O professor estava com um objeto permitido nos Estados Unidos.

b. O professor portava um objeto sem nenhuma especificação exata do que seria e a palavra “artigo” causou ambiguidade.
c.

Significa que o “artigo indefinido” é um complemento nominal.

d. A bagagem possuía um objeto indefinido, portanto a palavra “artigo” não causou duplo sentido.
e.

O professor não tinha intenção de ir para os EUA.

Questão 12
Ainda não respondida
Não avaliada

O professor não conseguia se comunicar com seus alunos de uma forma clara e compreensiva. Podemos afirmar essa assertiva com o
trecho:
a.

“Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.”

b. “Casou com uma regência. Foi infeliz.”
c.

“Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito assindético de nos
torturar com um aposto.”

d. “Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva.”
e.

“Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.”

Questão 13
Ainda não respondida
Não avaliada

“Era possessivo como um pronome”. Segundo essa classificação, podemos afirmar sobre os pronomes possessivos:

I – São exemplos desses pronomes: meu, minha, teu, tua, isso, isto;
II- Quando o pronome possessivo tiver valor de adjetivo, ele possuirá a função de adjunto adnominal;
III- Quando o pronome possessivo tem valor de substantivo, ele ocorre como núcleo de um sintagma nominal, é conhecido como
pronome substantivo;
IV- Ele pode exercer função de objeto direto e objeto indireto.
a.

I, II e III;

b. I, III e IV;
c.

II, III e IV;

d. Somente I e II;
e.

Somente III e IV.

Questão 14
Ainda não respondida
Não avaliada

“Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto.” Segundo a gramática o aposto é:
a.

O termo da oração que possui a função de chamar diretamente o interlocutor.

b. O termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na
oração.
c.

O uso de palavras ou locuções para expressar emoções.

d. Palavra ou expressão que possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância.
e.

Palavra que substitui ou acompanha um substantivo (nome), definindo-lhe os limites de significação.

Questão 15
Ainda não respondida
Não avaliada

Segundo a interpretação do texto, NÃO podemos afirmar que:
a.

Em “Matei-o com um objeto direto na cabeça”, o termo “direto” está funcionando em duplo sentido, fazendo referência à
classificação sintática e também ao modo como foi atirado o objeto, o que confere ironia e expressividade ao texto.

b. Ter um “jeito assindético”, de acordo com gramática e, principalmente, com as figurações apresentadas no texto, significa
expressar-se de forma isolada e desconectada, em relação à realidade de quem narra a história.
c.

O casamento do professor foi infeliz, pois sua esposa era possessiva.

d. O aluno/personagem revela-se como o escriba do título, isto é, o agente que, apesar de torturado pelo professor, domina a
sintaxe.
e.

O último verso nos esclarece o título, o assassino é o aluno, o assassinado é o professor, a arma do crime é um objeto direto.

Informação

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16
Ainda não respondida
Não avaliada

“A _______ é a aplicação da tecnologia criada na Internet e do conjunto de protocolos de transporte e de aplicação TCP/IP em uma
rede privada, interna a uma empresa. Em uma intranet, não somente a infraestrutura de comunicação é baseada em TCP/IP, mas
também grande quantidade de informações e aplicações são disponibilizadas por meio dos sistemas Web (protocolo HTTP), correio
eletrônico e navegadores (browsers)”
(ABDALLA, Samuel Liló; GUESSE, André. Informática para concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2012)
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior:
a.

Extranet

b. Arpanet
c.

Intranet

d. Web
e.

Internet

Questão 17
Ainda não respondida
Não avaliada

Em relação à terminologia usada na rede mundial de computadores, relacione a primeira coluna com a segunda:

1) Antivírus

a) Espinha dorsal de uma rede, geralmente uma infraestrutura de
alta velocidade que interliga várias redes.

2) Arpanet

b) Programa que verifica a presença de vírus no computador e
pode o eliminar da memória da máquina

3) Backbone

c) Rede de computadores criada em 1968 pelo Departamento de
Defesa norte-americano, interligando instituições militares.

4) Correio Eletrônico

d) Termo normalmente aplicado para os programas que permitem
navegar na World Wide Web.

5) Browser

e) Serviço básico de comunicação em redes de computadores. O
processo de troca de mensagens eletrônicas é bastante rápido e
fácil, necessitando apenas de um programa de correio eletrônico e
do endereço eletrônico dos envolvidos.

a.

1a; 2b; 3c; 4d; 5e

b. 1b; 2c; 3a; 4e; 5d
c.

1b; 2a; 3c; 4e; 5d

d. 1c; 2d; 3e; 4a; 5b
e.

1e; 2b; 3a; 4c; 5d

Questão 18
Ainda não respondida
Não avaliada

Julgue os itens seguintes classificando-os com V (verdadeiro) ou F (falso):
I. Uma rede local de computadores que usa o protocolo TCP/IP pode ter a seguinte máscara de rede válida 255.255.255.0.
II. Bridge ou ponte é o termo utilizado para designar um dispositivo que liga duas ou mais redes informáticas, que usam protocolos
distintos ou iguais ou dois segmentos da mesma rede, os quais usam o mesmo protocolo; por exemplo, ethernet ou token ring.
III. Modem é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha
telefônica, e que demodula o sinal analógico e o reconverte no formato digital original.
IV. O roteador é primordial para a conexão das redes locais, pois, como o próprio nome diz, ele faz o roteamento dos pacotes que
trafegam na rede.
V. O protocolo WWW é um conjunto de protocolos de comunicação, sendo um dos mais utilizados para a criação de uma
infraestrutura de rede.

a.

VVVVF

b. F F V V V
c.

VVVFF

d. F V F V F
e.

FVVVV

Questão 19
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre o sistema operacional Windows, analise as afirmativas a seguir:
I. Os programas PowerPoint, Mozila, Internet Explorer, Chrome e Front Page são navegadores de Internet compatíveis com os
sistemas operacionais Windows.
II. O Painel de controle permite configurar e personalizar o Microsoft Windows e as configurações do computador, a nível de software
e hardware.
III. Windows Explorer consiste em um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows, de forma a permitir realizar diversas
opções com os arquivos, entre elas: copiar, excluir, organizar, movimentar, etc.
A(s) seguinte(s) alternativa(s) está(ão) corretas:
a.

I, II, III

b. I, III
c.

I.

d. II, III.
e.

I, II.

Questão 20
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a organização de arquivos em um computador, assinale a alternativa que completa de forma correta a afirmação a seguir:
“Na Informática, um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas _____ e de rotinas, que permitem ao sistema operacional
controlar o acesso ao ____. Diferentes sistemas operacionais utilizam sistemas de arquivos ______.”
a.

remotas - disco - padronizados

b. lógicas - provedor - iguais
c.

lógicas - disco - diferentes

d. físicas - servidor - iguais
e.

híbridas - provedor – diferentes

Informação

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 21
Ainda não respondida
Não avaliada

Os princípios mencionados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, num total de cinco, formam uma base dentro do Direito
Administrativo e se aplicam à Administração Pública direta e indireta. Dessa forma, todos os atos e decisões tomados serão
devidamente publicados para o conhecimento de todos, sendo o sigilo permitido apenas em casos de segurança nacional.
Esse conceito refere-se ao princípio da:
a.

legalidade.

b. impessoalidade.
c.

moralidade.

d. publicidade.
e.

eficiência.

Questão 22
Ainda não respondida
Não avaliada

Pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório,
sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da
Administração, oferece proposta. Essa é a definição dada pelo art. 6º Lei da 14.133/2021 para:
a.

Entidade.

b. Contratante.
c.

Contratado.

d. Licitante.
e.

Agente público.

Questão 23
Ainda não respondida
Não avaliada

O servidor público deverá pautar seus atos e condutas conforme os preceitos constitucionais. Um desses princípios impõe ao
administrador público a não dispensa dos preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, devendo não apenas
averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é
desonesto.
Considerando o trecho acima, é correto afirmar que o princípio administrativo constitucional referido é o da:
a.

Legalidade.

b. Irrelevância.
c.

Moralidade.

d. Publicidade.
e.

Segurança jurídica.

Questão 24
Ainda não respondida
Não avaliada

A Lei 8429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa), no seu art. 11, estabelece que constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, citando expressamente dez situações que configuram referido ato de improbidade.
Entre essas situações está a seguinte:
a.

Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

b. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
c.

Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

d. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
e.

Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

Questão 25
Ainda não respondida
Não avaliada

Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica
ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.
Esse conceito refere-se à modalidade de:
a.

Pregão.

b. Concorrência.
c.

Concurso.

d. Leilão.
e.

Diálogo competitivo.

Questão 26
Ainda não respondida
Não avaliada

O Art. 74 da Lei 14.133/2021 prevê a inexigibilidade de licitação quando inviável a competição, em especial:
a.

para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia.

b. quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
c.

para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de
profissional técnico de notória especialização.

d. para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.
e.

no caso de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua
escolha.

Questão 27
Ainda não respondida
Não avaliada

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem os seguintes fundamentos: a cidadania,
a.

a soberania, a dignidade da pessoa física, a isonomia, os valores econômicos, a livre iniciativa e o pluralismo econômico e
financeiro.

b. os valores sociais e morais do trabalho, e a livre concorrência, o pluralismo econômico e tributário.
c.

o pluralismo político, econômico e social, e a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.

d. a soberania, a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político.
e.

a soberania, a livre concorrência, o pluralismo econômico e tributário, e os valores econômicos.

Questão 28
Ainda não respondida
Não avaliada

É correto afirmar que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
a.

direito agrário, financeiro, econômico, societário e urbanístico.

b. direito rural, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
c.

direito financeiro, penitenciário, econômico, patrimonial urbanístico.

d. direito civil, tributário, financeiro, penitenciário, penal e urbanístico.
e.

direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

Questão 29
Ainda não respondida
Não avaliada

Com relação aos direitos políticos, segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a.

É permitida a cassação de direitos políticos.

b. O voto é facultativo para os maiores de 60 anos.
c.

São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

d. O cancelamento da naturalização não acarreta a perda dos direitos políticos.
e.

Estrangeiros podem alistar-se como eleitores.

Questão 30
Ainda não respondida
Não avaliada

A Constituição Federal ao tratar da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil estabelece que os Territórios
Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas na forma da
lei. Assinale a alternativa correta quanto à forma dessa regulação.
a.

Lei Ordinária.

b. Lei Orgânica.
c.

Medida Provisória.

d. Decreto Lei.
e.

Lei Complementar.

Questão 31
Ainda não respondida
Não avaliada

Com relação à seguridade social a Constituição Federal estabelece que a previdência social será organizada sob a forma do Regime
Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei:
a.

a proteção à maternidade, especialmente à gestante.

b. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.
c.

ao amparo às crianças e adolescentes carentes.

d. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso.
e.

ao pagamento de um salário mínimo de benefício a portador de deficiência.

Questão 32
Ainda não respondida
Não avaliada

A Constituição (art. 205) estabelece a organização do sistema educacional brasileiro em regime de colaboração – ou seja, de
corresponsabilidade entre todos os entes federativos (União, estados/Distrito Federal e municípios). Assim, existe uma divisão de
responsabilidades entre municípios, estados/Distrito Federal e União. Nesse sentido, os municípios atuarão prioritariamente:
a.

no ensino fundamental e médio.

b. no ensino fundamental e na educação infantil.
c.

em todos os níveis de ensino.

d. no ensino médio e na educação infantil.
e.

apenas na educação infantil.

Questão 33
Ainda não respondida
Não avaliada

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Sendo observadas relativamente a seus membros, dentre
outras, a seguinte garantia:
a.

Exercer a advocacia.

b. Exercer atividade político-partidária.
c.

Receber, a qualquer título, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas.

d. Vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
e.

Participar de sociedade comercial, na forma da lei.

Questão 34
Ainda não respondida
Não avaliada

Em virtude da Pandemia João Luz foi contratado temporariamente pelo Estado para realização de pesquisa a respeito dos dados
estatísticos a respeito do COVID-19. Nesses termos João Luz deverá estar ciente de que:
a.

Participará obrigatoriamente por concurso público e entrevista de grupo.

b. Será contratado temporariamente e a relação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
c.

A relação a ser firmada com a Administração Pública será de emprego público.

d. O recrutamento do pessoal a ser contratado será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação,
inclusive através do Diário Oficial da União.
e.

João poderá ser nomeado ou designado ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança.

Questão 35
Ainda não respondida
Não avaliada

O capítulo dos Crimes contra as Finanças Públicas foi introduzido no Código Penal pela Lei n 10.028, de 19 de outubro de 2000, que
inseriu e tipificou oito novas condutas que eram antes tidas por abrangidas ou pelo artigo 315 do CP, que fala do emprego irregular
de verba pública, ou por eventual legislação extravagante.
São crimes previstos no Código Penal contra as finanças públicas:
a.

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar; corrupção ativa e excesso de exação.

b. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura; emprego irregular de verbas ou rendas
públicas e concussão.
c.

Contratação de operação de crédito; violência ou fraude em arrematação judicial e favorecimento real.

d. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado; falso testemunho ou falsa perícia e favorecimento pessoal.
e.

Ordenação de despesa não autorizada; não cancelamento de restos a pagar e prestação de garantia graciosa.

Questão 36
Ainda não respondida
Não avaliada

Os princípios são normas gerais que, pela sua relevância, abrangência e valor intrínseco, fundamentam o sistema jurídico. Permitem a
interpretação de situações concretas com base nos fins a que se destinam a norma, alguns foram incorporados na legislação:
basicamente a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/64 (Lei de Finanças Públicas), a Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
e as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).
O princípio orçamentário pelo qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado, é denominado:
a.

Princípio da demanda efetiva.

b. Princípio da anualidade.
c.

Princípio da legalidade.

d. Princípio da universalidade.
e.

Princípio do equilíbrio.

Questão 37
Ainda não respondida
Não avaliada

A Lei Complementar n.º 101/2000 tem por objetivo estabelecer normas de:
a.

Finanças públicas.

b. Contabilidade pública.
c.

Gestão pública.

d. Direito financeiro.
e.

Direito público.

Questão 38
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com o art. 165 da CF, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais.
A lei que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, é a:
a.

lei de responsabilidade fiscal.

b. lei orgânica.
c.

lei que instituir o Plano Plurianual.

d. lei de diretrizes orçamentárias.
e.

lei orçamentária anual.

Questão 39
Ainda não respondida
Não avaliada

Despesa orçamentária pública é aquela executada por entidade pública e que depende de autorização legislativa para sua realização,
por meio da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o
funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. A despesa é classificada em duas categorias econômicas:
a.

Inversões financeiras e investimentos.

b. Despesas de custeio e investimentos.
c.

Despesas correntes e despesas de capital.

d. Transferências correntes e transferências de capital.
e.

Despesas de custeio e transferências correntes.

Questão 40
Ainda não respondida
Não avaliada

O artigo 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que
decidirem pela concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. A
respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
a.

Anistia é o perdão da dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como valor diminuto da dívida e
situação difícil que torna impossível ao sujeito passivo solver o débito.

b. Crédito presumido é aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o
efeito de recuperação dos impostos não cumulativos.
c.

Remissão é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao
sujeito passivo, por infrações cometidas por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu.

d. Isenção é o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
e.

Anistia é a espécie mais usual de renúncia e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido.

◄ Avisos
Seguir para...

