Concurso Público
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO

2017

Oficial Administrativo III

Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

INSTRUÇÕES GERAIS
1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas,
único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de
identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora,
contada a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de
01 a 10.
Prova de Legislação Básica, com 05 questões, numeradas de 11 a 15.
Prova de Informática Básica, com 05 questões, numeradas de 16 a 20.
Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de
21 a 40.
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e
a Folha de Respostas.
10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio concurso.fundacaocefetminas.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

Disponível em: <https://www.revide.com.br/editorias/gerais/olhar-inspirador/>. Acesso
em: 08 out. 2017.
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QUESTÃO 01
A ideia principal transmitida pelo texto é a de que a
a) luz das pessoas é a juventude.
b) sociedade desvaloriza os idosos.
c) tristeza predomina na vida adulta.
d) criança é cheia de bons sentimentos.
QUESTÃO 02
A conjunção “porque”, na última fala do menino que olha no microscópio, acrescenta à oração anterior – “Mas a luz de Benedito
logo vai se apagar.” – uma ideia de
a) condição.
b) finalidade.
c) proporção.
d) justificativa.
QUESTÃO 03
O tipo textual predominante no cartum de Téo e o Mini Mundo
éo
a) narrativo.
b) injuntivo.
c) descritivo.
d) informativo.
6
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QUESTÃO 04
Desenho
Yeda Prates Bernis

O menino desenha
coloridos pássaros
e os aprisiona na gaveta.
Ao ouvir trinados
no papel,
vê, saindo pela fresta,
asas em festa
buscando o céu.
BERNIS, Yeda Prates. Cantata. Belo Horizonte: Edição da Autora, 2004. p 76.

O pronome oblíquo átono presente no poema está
a) proclítico e retoma o substantivo “menino”.
b) proclítico e retoma o substantivo “pássaros”.
c) enclítico e se refere ao substantivo “papel”.
d) enclítico e se refere ao substantivo “trinados”.

Concurso Prefeitura Tabuleiro • 2017 • Oficial Administrativo III

7

QUESTÃO 05
Leia a tirinha.

Disponível em: <http://www.ospassarinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/
ospassarinhos084_small.jpg>. Acesso em: 13 out. 2017.

Verifica-se o emprego da função metalinguística da linguagem
nesse texto porque
a) há a temática da inundação para aludir a um contexto figurativo.
b) ocorre a referência ao gênero e à necessidade de se usar a
borracha.
c) emprega-se linguagem verbal e não verbal na construção de
sentido.
d) usa-se linguagem informal para produzir um efeito de sentido
intimista.

8
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Leia o texto para responder às questões de 06 a 08.

HÁBITOS
DIURNO

Pica ao amanhecer ou
ao entardecer
Só as fêmeas
alimentam-se de sangue

DOMÉSTICO
Vive em redor de domicílios
URBANO
Fica próximo às cidades

Disponível em: http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/images/agencia_brasilia/2015/12-Dezembro/mosquito_aedes_aegypti_AgenciaBrasilia.png. Acesso em: 13 out. 2017.
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QUESTÃO 06
Há um verbo transitivo indireto, que exige complemento com
preposição, em
a) “Fica próximo às cidades”
b) “Vive em redor de domicílios”
c) “Pica ao amanhecer ou ao entardecer”
d) “Só as fêmeas alimentam-se de sangue”

QUESTÃO 07
Sobre a concordância verbal, a explicação INCORRETA é a de que
a) na sentença “Doenças que o vetor transmite”, o verbo concorda no plural com um substantivo masculino.
b) em “Quantidade de ovos que uma fêmea pode pôr em um
ciclo”, a locução verbal concorda no singular com o vocábulo
“fêmea”.
c) na sentença “Período para que chegue à fase adulta”, o verbo
concorda com a expressão “o mosquito”, que está subentendida.
d) em “Ano em que foi cientificamente catalogado”, o verbo de
ligação concorda com o termo “Aedes aegyti”, que está implícito.

10
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QUESTÃO 08
Na frase “Dengue, chikungunya, febre amarela e zika”, as vírgulas foram usadas para
a) isolar adjuntos adverbiais.
b) isolar expressões explicativas.
c) separar orações subordinadas adverbiais.
d) separar termos com a mesma função sintática.
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QUESTÃO 09
Um debate fundamental: como salvar a saúde no Brasil
O Brasil tem uma realidade intrigante: faltam leitos hospitalares nas grandes cidades, mas há sobra em municípios do interior,
numa evidente demonstração da ineficiência de nosso sistema
de saúde. Veja o caso da cidade potiguar de Canguaretama, de
34.000 habitantes, situada a 70 quilômetros de Natal. No hospital
estadual Dr. Getúlio de Oliveira Sales, erguido na década de 70,
está ocupada menos da metade dos 30 leitos disponíveis e são
realizadas apenas 90 cirurgias por mês, em dois dias da semana.
O restante da estrutura faz consultas para 3.000 pacientes por
mês, um atendimento que deveria ficar com as unidades de saúde
municipais, mas que muita gente corre para ter no hospital.
Enquanto isso, em Natal, há filas nos hospitais. Pressionado
pelo Ministério Público Estadual, desde julho o governo do Rio
Grande do Norte está buscando alternativas para o caso. Na
mesa, estão opções como a conversão do hospital de Canguaretama em pronto-atendimento ou em unidade básica de saúde
— ou até mesmo a desativação. A situação atinge mais sete dos
22 hospitais estaduais.
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/um-debate-fundamental-como-salvar-a-saude-no-brasil/>. Acesso em: 08 out. 2017 (adaptado).

A discussão central desenvolvida nesse texto é sobre
a) a dificuldade de oferecer atendimento médico de qualidade à
população da cidade de Natal.
b) a especulação de alternativas para melhorar as condições de
atendimento da saúde pública.
12

Concurso Prefeitura Tabuleiro • 2017 • Oficial Administrativo III

c) uma incoerência entre o número de leitos em hospitais e a
densidade populacional das cidades.
d) uma realidade favorável com relação à saúde pública observada na cidade potiguar de Canguaretama.

QUESTÃO 10
Leia o texto abaixo.

Disponível em: <https://www.revide.com.br/editorias/gerais/olhar-inspirador/>. Acesso
em: 08 out. 2017.

Apesar de não apresentar a estrutura de uma receita culinária
tradicional, esse texto, em sua linguagem não verbal, possui um
elemento comum nesse gênero textual denominado
a) porções.
b) ingredientes.
c) modo de servir.
d) modo de preparo.
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LEGISLAÇÃO BÁSICA
QUESTÃO 11
Analise as afirmações a respeito de exemplos de fundamentos
da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição
Federal de 1988.
I- A soberania e o intervencionismo.
II- A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.
III- A cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Está correto apenas o que se afirma em
a) III.
b) II e III.
c) I e II.
d) I e III.

14
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QUESTÃO 12
De acordo com a Lei nº 108/1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do Município de Tabuleiro, analise
as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para
falso.
( ) O cidadão ter completado 18 (dezoito) anos de idade constitui um dos requisitos para ser investido em cargo público.
( ) A posse é o ato de investir o cidadão em cargo público.
( ) A promoção para os servidores públicos municipais não é
permitida.
( ) A reintegração é o ato de deslocamento do servidor, a pedido
ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V), (F), (F), (V).
b) (V), (V), (F), (F).
c) (F), (V), (V), (F).
d) (F), (F), (V), (V).
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QUESTÃO 13
A Lei nº 8.429/1992, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, determina que
a) facilitar a locação de bem por preço superior ao de mercado
constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
b) estar investido em cargo público é um requisito para se configurar ato de improbidade administrativa.
c) dar publicidade aos atos oficiais constitui um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
d) não há previsão legal de sanções administrativas para o responsável pelo ato de improbidade.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei nº 8.666/93, NÃO é uma modalidade de
licitação
a) a concorrência.
b) o leilão.
c) a tomada de preços.
d) a chamada pública.
16
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QUESTÃO 15
De acordo com a Lei Orgânica nº 386/2004, no Município de Tabuleiro admite-se
a) recusar fé aos documentos públicos.
b) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
c) manter relações de dependência ou de aliança com representantes de cultos religiosos ou igrejas.
d) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 16
A respeito dos aplicativos para a edição de texto do LibreOffice,
indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.
( ) O tamanho das margens de uma página pode ser ajustado
clicando-se em Formatar, depois em Documento e, logo
após, em Margens.
( ) O texto de um parágrafo pode ser formatado como centralizado
clicando-se em Formatar, depois em Documento e, logo
após, em Centralizado.
( ) Um documento-texto pode ser exportado para o formato PDF
clicando-se em Arquivo, depois em Exportar como PDF e,
logo após, em Exportar.
Com relação às afirmações, a sequência correta é
a) (V), (F), (F).
b) (V), (V), (F).
c) (F), (F), (V).
d) (F), (V), (V).

18
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QUESTÃO 17
A seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2013.

1
2
3

A
1
5

B
3
7

C

Ao inserir a função =SOMA(A1:B2) na célula C3, o resultado
exibido será
a) 1
b) 7
c) 8
d) 16

QUESTÃO 18
Na Internet, uma ferramenta de pesquisa do Google, acessível em
www.google.com.br, para encontrar páginas que contenham a
palavra campeonato e que não contenham as palavras futebol
e brasileiro, um usuário deve digitar no campo de busca:
a) campeonato -futebol -brasileiro
b) campeonato #futebol #brasileiro
c) campeonato - -futebol brasileiro
d) campeonato -excluir futebol brasileiro
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QUESTÃO 19
Uma funcionalidade fornecida pelo Google Drive é
a) manter os aplicativos do computador atualizados.
b) personalizar as configurações da interface do Windows.
c) compartilhar arquivos ou pastas para que outras pessoas
possam vê-los.
d) bloquear tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades no computador.

QUESTÃO 20
A respeito das teclas de atalho que podem ser utilizadas no
Windows Explorer do Windows 7, é correto afirmar que a
a) tecla F2 é utilizada na operação de renomear um arquivo.
b) tecla Esc é utilizada para excluir um arquivo, movendo-o para
a Lixeira.
c) combinação de teclas Ctrl+V é utilizada como atalho de
teclado para visualizar como um documento será impresso.
d) combinação de teclas Ctrl+P é utilizada como atalho de teclado
para a operação de exibir as propriedades de um arquivo ou
pasta.

20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Cada organização é única, seja do segmento privado, como uma
indústria ou um estabelecimento comercial, ou do segmento
público, como uma prefeitura ou uma autarquia. Independentemente do porte ou da natureza, precisa ser administrada.
O exercício da administração requer, dentre outras coisas, que
a) as pessoas que estejam no papel de administrador saibam executar tarefas específicas, sem se preocupar com problemas no
dia a dia da organização que afetem o setor.
b) os processos internos da organização sejam moldados e ajustados de acordo com as características das pessoas envolvidas,
de forma a se obter um ambiente saudável e produtivo.
c) as pessoas que estejam no papel de administrador busquem
continuamente tomar decisões e liderar uma série de atividades na organização, a fim de alcançar os objetivos pretendidos.
d) os processos internos da organização sejam criados e aperfeiçoados continuamente, tornando-os mais automatizados, de
forma a se depender cada vez menos da intervenção humana,
que é a parte menos produtiva.
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QUESTÃO 22
A observância aos princípios gerais de administração auxilia o
administrador a desempenhar as funções básicas de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. A respeito dos princípios
gerais da Teoria Clássica da Administração, avalie as afirmações
a seguir.
I- O princípio da definição estabelece que a autoridade e a responsabilidade de cada cargo, bem como a relação com outros
cargos, devem ser bem definidas e de conhecimento de todos.
II- De acordo com o princípio da amplitude administrativa, o número de subordinados que cada superior tem deve levar em
consideração o nível, a natureza dos cargos e, ainda, o grau
de complexidade do trabalho envolvido.
III- De acordo com o princípio da autoridade, o administrador
deve se impor aos seus subordinados e exigir respeito e obediência às ordens expedidas. Esse princípio parte da ideia de
que um superior não pode ser questionado.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.

22
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QUESTÃO 23
A cultura organizacional influencia e orienta o comportamento dos
membros de uma organização, direcionando-os a fim de que suas
ações contribuam para o alcance dos objetivos da organização.
A respeito da cultura organizacional, é correto afirmar que
a) cada organização possui e cultiva sua própria cultura organizacional, com suas especificidades; essa cultura será reflexo da
mentalidade predominante na organização.
b) cada organização possui um conjunto de normas, de valores e
de atitudes estabelecidos pela direção da entidade e que formam os hábitos e as crenças que prevalecem na organização.
c) a missão da empresa acaba por definir, ainda que involuntariamente, a cultura organizacional que prevalecerá. É a partir
da missão da empresa que se desenvolvem as principais ações
organizacionais, o que estabelece, em última instância, a cultura organizacional.
d) o padrão de trabalho a ser seguido na empresa, geralmente
estabelecido pela direção ou pelo conselho deliberativo, constitui o pressuposto básico para a formação da cultura organizacional. Esse padrão praticamente define, em linhas gerais, a
cultura que prevalece na empresa.
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QUESTÃO 24
A gestão pública no Brasil tem passado por diversas adaptações
e alterações, visando aumentar o grau de eficácia de suas ações,
a eficiência na aplicação dos recursos públicos, bem como sua
efetividade.
Quanto ao modelo gerencial adotado na gestão pública, é
INCORRETO afirmar que
a) ele prioriza esforços constantes para privilegiar o atendimento
ao cidadão.
b) nele, a velocidade e a agilidade de resposta do prestador de
serviço público podem ser consideradas como pressupostos
do modelo gerencial adotado pela gestão pública.
c) ele pressupõe a utilização de técnicas e de normas de gestão
para a padronização de processos, priorizando a adoção de
um modelo único e já validado que favoreça uma prestação
padronizada de serviços.
d) a gestão por resultados constitui um importante pilar do modelo gerencial adotado pela gestão pública, com monitoramento
constante das prioridades e dos programas governamentais
estratégicos em desenvolvimento, com vistas a alcançar os objetivos incialmente previstos.

24
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QUESTÃO 25
O conceito popular de burocracia é bem diferente do conceito
desenvolvido por Max Weber, citado por Chiavenato (2011), que
pressupõe a burocracia como a organização eficiente por excelência.
A respeito do conceito desenvolvido por Max Weber, é característica do modelo burocrático
a) a competência técnica com vistas à meritocracia.
b) o caráter informal das comunicações.
c) o funcionamento imprevisível na organização.
d) a flexibilidade constante de rotinas e de procedimentos.
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QUESTÃO 26
A Teoria Neoclássica da Administração apresenta uma discussão
sobre centralização versus descentralização, que se refere ao nível hierárquico no qual se baseia a tomada de decisões.
A respeito das vantagens e das desvantagens sobre esses dois
modelos, é correto afirmar que a
a) centralização tem como vantagem o fato das decisões serem
tomadas no topo da organização, envolvendo poucas pessoas
e situações, o que elimina intervenções indesejadas.
b) descentralização apresenta como desvantagem a proximidade
dos gerentes com o ponto onde se deve tomar as decisões, o
que faz com esses gerentes tenham que conviver diariamente
com os problemas, acostumando-se a eles.
c) centralização tem como desvantagem o fato das decisões serem tomadas de forma pontual, exigindo muito tempo da direção para tratar de objetivos específicos da organização.
d) descentralização apresenta como vantagem a melhoria na
qualidade da tomada de decisões, à medida que se reduzem
sua complexidade e seu volume, pois as decisões de menor importância são tomadas pelos níveis hierárquicos mais baixos.

26
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QUESTÃO 27
A Administração Estratégica pode ser vista como sendo um importante elemento para unificar todos os componentes da organização, visando o atingimento dos objetivos globais da organização em longo prazo.
De acordo com Chiavenato (2014), a Administração Estratégica
tem como pilares
a) estratégia / tática / estrutura / recursos e processos.
b) estratégia / tática / processos / integração e resultado.
c) estratégia / competência / tática / integração e eficiência.
d) estratégia / estrutura / competência / recursos e cultura.

QUESTÃO 28
São princípios básicos da Administração Pública
a) legalidade / ingerência / mobilidade / patrimonialismo / eficácia.
b) legalidade / impessoalidade / moralidade / publicidade / eficiência.
c) lealdade / impessoalidade / materialidade / profissionalismo /
eficiência.
d) legitimidade / inflexibilidade / motivação / profissionalismo /
efetividade.
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QUESTÃO 29
A evolução das funções e das responsabilidades do Estado até
chegar ao que é conhecido como Estado Moderno envolveu diferentes modelos de gestão.
Os modelos de Administração Pública podem ser classificados em
a) patrimonialista / burocrático / gerencial.
b) patrimonialista / gerencial / moderno.
c) burocrático / gerencial / estratégico.
d) imperial / burocrático / estratégico.

28
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QUESTÃO 30
Em relação à gestão de documentos, de acordo com a política
nacional de arquivos públicos e privados, avalie as afirmações a
seguir.
I- A gestão de documentos envolve procedimentos que visam a
classificação, o registro, a autuação, o controle da tramitação,
a expedição e o arquivamento, com o intuito de facilitar o
rápido acesso às informações contidas nos documentos.
II- A promulgação da Lei Federal nº 12.527/2011 facilitou o processo de gestão arquivística na esfera municipal, ao permitir
que o município não precise de um programa de gestão documental, podendo utilizar a estrutura da política nacional de
gestão de documentos, aumentando a eficiência no acesso às
informações públicas.
III- A gestão de documentos é uma atribuição exclusiva do poder público. A Constituição Federal e a legislação arquivística
brasileira estabelecem que o poder público, nas três esferas
de governo (federal, estadual e municipal), é responsável pela
gestão integral da documentação governamental e pela proteção especial de documentos de arquivo.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
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QUESTÃO 31
De acordo com a política nacional de arquivos públicos e privados, são fases da gestão de documentos
a) produção / leitura / avaliação e classificação.
b) produção / utilização / avaliação e destinação.
c) produção / leitura / classificação e arquivamento.
d) leitura / classificação / utilização e arquivamento.

30
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QUESTÃO 32
De acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011, qualquer interessado pode solicitar informações a órgãos e entidades públicas.
Sobre as disposições contidas nessa lei, avalie as afirmativas a
seguir.
I- O pedido de acesso a informações deve conter a especificação
da informação requerida, mas não deve exigir qualquer identificação do requerente.
II- Quando o acesso à informação solicitada não for autorizado,
por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa,
o órgão ou a entidade responsável deve dar conhecimento
ao requerente da informação sobre a possibilidade de apresentação de recurso, com os prazos e as condições para sua
interposição.
III- As informações de interesse coletivo ou geral que são produzidas ou custodiadas por órgãos e entidades públicas, no
âmbito de suas competências, caso sejam requeridas, deverão
ser divulgadas, desde que não seja em sítios oficiais da rede
mundial de computadores (Internet), por exigir do usuário o
acesso a tal serviço.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
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QUESTÃO 33
De acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002,
com suas alterações posteriores, são modalidades de licitação
a) convite / menor preço / pregão / técnica e preço.
b) convite / concurso / concorrência / leilão / pregão / tomada de
preços.
c) concorrência / convite / maior lance ou oferta / pregão / técnica
e preço.
d) alienação / convite / concorrência / empreitada / pregão / técnica e preço.

QUESTÃO 34
Em relação ao processo de planejamento público, é INCORRETO
afirmar que
a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orienta a elaboração da
Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como sua execução.
b) o Projeto de Lei Orçamentária Anual é de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo e deve ser enviado ao Poder Legislativo até
31/08 de cada ano, caso não exista dispositivo em contrário.
c) um investimento com duração superior a um exercício financeiro não precisa estar previsto no Plano Plurianual para ser
iniciado, bastando constar no orçamento.
d) o orçamento público é composto de três partes: orçamento
fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimento das empresas estatais.
32

Concurso Prefeitura Tabuleiro • 2017 • Oficial Administrativo III

QUESTÃO 35
A respeito da duração dos contratos administrativos, de acordo
com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, é correto afirmar que
a) a Administração Pública deverá celebrar contrato com duração mínima de sessenta meses para prestação de serviços de
duração continuada.
b) a vigência dos contratos celebrados pela Administração Pública deverá ser, no máximo, o tempo de duração do mandato do
gestor, podendo ser prorrogada em caso de reeleição.
c) os contratos celebrados pela administração pública deverão
ter a vigência necessária para a completa execução dos serviços contratados, conforme cronograma físico definido pelo
fornecedor.
d) a prorrogação de prazo de contrato deve ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato, sendo vedada a celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado.
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QUESTÃO 36
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os
princípios orçamentários.
( ) O princípio do equilíbrio estabelece que o montante da despesa fixada em cada exercício financeiro não pode superar o
total da receita estimada para o mesmo período.
( ) O princípio da transparência estabelece que o orçamento público deve conter todas as receitas e despesas do Estado.
( ) O princípio da vinculação determina que toda a receita decorrente de impostos seja vinculada a órgão, fundo ou despesa
pública.
( ) O princípio do orçamento bruto estabelece que todas as receitas e despesas devem aparecer no orçamento em seus valores
brutos, sem qualquer tipo de dedução.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V), (F), (F), (V).
b) (F), (F), (V), (V).
c) (V), (V), (F), (F).
d) (F), (V), (V), (F).
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QUESTÃO 37
São tributos integrantes do sistema tributário nacional os impostos,
a) as contribuições vinculadas e as taxas.
b) os empréstimos voluntários e as taxas.
c) as taxas e as contribuições de melhoria.
d) os empréstimos voluntários e as contribuições compulsórias.

QUESTÃO 38
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), os sistemas de controle público interno e externo, além do Ministério Público, devem fiscalizar o cumprimento
dos dispositivos contidos na referida lei. Nesse sentido, dentre
outras coisas, essa fiscalização deve dar ênfase ao cumprimento
a) dos limites máximos de gasto com a saúde e a educação.
b) dos limites máximos de gastos com a previdência social.
c) das condições necessárias para a liquidação da dívida pública
e dos restos a pagar.
d) das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao
cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal.
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QUESTÃO 39
De acordo com a Lei Federal n° 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa), os atos de improbidade administrativa compreendem as modalidades que importam em
a) declaração falsa de bens que causam prejuízo ao erário e que
transfiram recursos públicos para entidades privadas com fins
lucrativos.
b) enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e que
atentam contra os princípios da Administração Pública.
c) prejuízo ao erário e que recebam qualquer vantagem econômica direta ou indireta pelo exercício do cargo.
d) enriquecimento lícito de terceiros, que causam prejuízo ao erário e que representam propositura de ação penal.
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QUESTÃO 40
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar n°
101/2000) visa, dentre outras coisas, estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os
dispositivos contidos na LRF.
( ) A realização de audiências públicas e o incentivo à participação popular são considerados instrumentos de transparência
na gestão fiscal.
( ) Os Estados e os Municípios devem encaminhar suas contas
ao Poder Executivo da União, que promoverá a consolidação
nacional das contas públicas.
( ) Aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes
faculta-se divulgar semestralmente as informações relativas
ao lançamento e ao recebimento de todas as receitas das
unidades gestoras.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (F), (F), (V).
b) (V), (V), (F).
c) (F), (V), (F).
d) (V), (F), (V).
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