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O Escriba 

Conhecida também pelo pernóstico apelido 
de Sorbonne, a Escola Superior de Guerra era produto 
de um sincero interesse da cúpula militar pelo 
aprimoramento intelectual dos oficiais superiores, 
mas também de um desejo dos ministros de manter 
longe dos comandos de tropa e de posições 
importantes no Estado-Maior os oficiais de muita 
capacidade e pouca confiança. Enquanto se puniam 
com transferências para circunscrições de 
recrutamento os coronéis chucros ou extremados, a 
oposição militar bem-educada ganhava escrivaninhas 
na ESG, cuja primeira virtude era a localização: no 
Rio de Janeiro, debruçada sobre a praia da Urca. Em 
1953, somando-se os estagiários ao seu quadro de 
pessoal, a ESG dava o que fazer a doze generais, três 
almirantes, dois brigadeiros, 33 coronéis e onze 
capitães-de-mar-e-guerra, efetivo equivalente a mais 
que o dobro dos coronéis e generais que foram para a 
guerra. 

Desde 1950 a escola juntava por volta de 
setenta civis e militares num curso de um ano, 
verdadeira maratona de palestras e estudos em torno 
dos problemas nacionais. Essa convivência de 
oficiais, burocratas e parlamentares era experiência 
inédita, mas seria exagero dizer que nos seus 
primeiros dez anos de vida a ESG aglutinou uma 
amostra da elite nacional. O número de estagiários 
sem ligação funcional com o Estado dificilmente 
alcançava um terço das turmas. A seleção dos 483 
militares que fizeram qualquer tipo de curso na ESG 
entre 1950 e 1959 deu-se sem dúvida no estrato 
superior da oficialidade. Dois chegaram à Presidência 
da República (Geisel e Castello Branco), 23 ao 
ministério, e, deles, seis chefiaram o Exército. Com 
os 335 civis que passaram pela escola no mesmo 
período, o resultado foi outro. Só quatro chegaram ao 

  

 
 
 
 

ministério. Um deles, Tancredo Neves, pode ser 
computado como se tivesse chegado à Presidência.  

A escola funcionava num clima 
grandiloquente e autocongratulatório. Suas primeiras 
turmas incluíam oficiais sinceramente convencidos 
de que participavam de um mutirão intelectual que 
repensava o Brasil. Havia neles um verdadeiro 
sentido de missão. “Nenhum de nós sabia nada e 
queríamos que alguém nos desse ideias”, contaria 
mais tarde o general Antônio Carlos Muricy. Ainda 
assim, a ESG não produziria uma só ideia ao mesmo 
tempo certa e nova. Seus fundadores empilharam 
conceitos redundantes, como Planejamento da 
Segurança Nacional, e impenetráveis, como o 
Conceito Estratégico Nacional, atrás dos quais se 
escondia uma metafísica do poder estranha à ordem e 
às instituições democráticas, aos sistemas partidários 
e aos mecanismos eleitorais. Carlos Lacerda 
chamava-a de “escola do blá-blá-blá”. Com o tempo 
edificou-se a mitologia de que a Sorbonne foi 
laboratório de aperfeiçoamento da elite nacional e 
sacrário ideológico do regime de 1964. Parte da 
cúpula militar que a criou, no entanto, haveria de 
tomá-la como mau exemplo tanto pela fauna como 
pela flora. “Cuidado com os picaretas. Veja a ESG”, 
advertiu Geisel a um amigo. As famosas apostilas de 
capa cinza eram documentos irrelevantes para o 
general: “Podem ir para o lixo, pois as turmas e os 
grupos são muito díspares”. 

Fundada na premissa de que o 
subdesenvolvimento brasileiro era produto da falta de 
articulação e competência de sua elite, a ESG se 
propunha a sistematizar o debate dos problemas do 
país. Oferecia-se também como centro de estudos 
para uma crise universal muito mais ameaçadora e 
urgente. Em maio de 1949 a escola ainda não estava 
legalmente organizada, mas seu comandante, o 
general Oswaldo Cordeiro de Farias, advertia: 
“Precisamos preparar-nos para a eventualidade da 
terceira guerra mundial, o que é uma consequência do 
panorama internacional, uma política de autodefesa, 
um imperativo de nossa soberania e do nosso espírito 
de sobrevivência. Viver despreocupado deste 
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problema, num mundo que não se entende, é ter 
mentalidade suicida”. 

Esse mundo vivia sob a influência de duas 
expressões: Cortina de Ferro e Guerra Fria. 

A primeira fora mais uma expressão genial 
do ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. 
Em março de 1946, discursando na pequena cidade de 
Fulton, nos Estados Unidos, ele denunciou: “De 
Stettin, no Báltico, a Trieste no Adriático, uma cortina 
de ferro caiu sobre o Continente. Atrás dessa linha, 
todas as capitais dos velhos Estados da Europa 
Central, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapest, 
Belgrado, Bucarest e Sofia, todas essas famosas 
cidades, bem como as populações que as circundam, 
estão submetidas não só à influência soviética, mas a 
um grande e crescente controle por Moscou”. 

A segunda fora produto da memória do 
jornalista americano Walter Lippmann. Ao dar título 
a uma coletânea de artigos dos últimos meses de 
1947, ele recorreu à expressão francesa usada em 39 
para designar a política de intimidação de Hitler na 
Europa, “la guerre froide”. 

 
(GASPARI, E. A ditadura derrotada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003, p. 121-124). 
 
Questão 01 
Conforme seu vocabulário e suas estruturas 
linguísticas, é CORRETO afirmar que o texto: 
a) Abordando uma temática da História, apresenta 
sintaxe e vocabulário próprios dos textos acadêmicos 
de pesquisa. 
b) Constitui parte de um relatório de experiências 
políticas do autor, o que se evidencia pela forte 
presença de verbos no passado. 
c) Fortemente impregnado de vocabulário técnico e 
sofisticado, o texto caracteriza-se como instrucional, 
ou seja, científico. 
d) Constitui um registro de fatos, em que são 
apresentados eventos dos quais o autor não tomou 
parte ativa, mas sobre os quais emite juízos. 
 
Questão 02 
A respeito dos seus propósitos gerais ou específicos, 
somente é CORRETO afirmar que o texto: 

a) Destaca os avanços obtidos pela Escola Superior 
de Guerra, quer no âmbito da Segurança Nacional, 
quer no da formação de oficiais. 
b) Critica a instalação da Escola Superior de Guerra 
como local para onde eram designados os oficiais 
destreinados e radicais. 
c) Concentra a argumentação com o objetivo 
principal de esclarecer os conceitos de “cortina de 
ferro” e “guerra fria”. 
d) Relata com certa ironia o surgimento da Escola 
Superior de Guerra e revela as razões ocultas de sua 
criação. 
 
Questão 03 
Assinale a alternativa em que a substituição da 
palavra destacada pela palavra entre parênteses 
mantém a correção gramatical e os sentidos do texto: 
 
a)“Conhecida também pelo PERNÓSTICO 
(modesto) apelido de Sorbonne, a Escola Superior de 
Guerra era produto de um sincero interesse da cúpula 
militar [...]” 
b)“[...] oficiais sinceramente convencidos de que 
participavam de um MUTIRÃO (colegiado) 
intelectual que repensava o Brasil.” 
c)“Seus fundadores empilharam conceitos 
REDUNDANTES (contraditórios), como 
Planejamento da Segurança Nacional, e 
impenetráveis [...]” 
d)“Precisamos preparar-nos para a eventualidade da 
terceira guerra mundial, o que é uma conseqüência do 
PANORAMA (cenário) internacional [...]” 
 
Questão 04 
Conforme o que se enuncia no texto, é correto afirmar 
somente que a Escola Superior de Guerra: 
a) Reuniu a elite intelectual brasileira com os 
propósitos de sistematizar o debate dos problemas 
brasileiros e manter os militares afastados do poder 
central. 
b) Agia clandestinamente com o fim de combater a 
influência de Moscou sobre a política brasileira e 
facilitar a presença da ideologia estadunidense no 
Brasil. 
c) Não apresentou resultados efetivos importantes, 
quer pela disparidade de seus grupos quer pela 
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desconfiança com que era vista pela cúpula 
governamental. 
d) Operava sob o comando das forças militares 
nacionais em acordo com a ordem política, com os 
valores democráticos e com os mecanismos eleitorais. 
 
Questão 05 
O sentido assumido pela expressão destacada está 
corretamente indicado somente no item: 
a) “Enquanto se puniam com transferências para 
circunscrições de recrutamento os coronéis chucros 
ou extremados, a oposição militar bem-educada 
ganhava escrivaninhas na ESG [...]” (tempo) 
b) “Essa convivência de oficiais, burocratas e 
parlamentares era experiência inédita, mas seria 
exagero dizer que nos seus primeiros dez anos de vida 
a ESG aglutinou uma amostra da elite nacional.” 
(concessão) 
c) “Ao dar título a uma coletânea de artigos dos 
últimos meses de 1947, ele recorreu à expressão 
francesa usada em 39 para designar a política de 
intimidação de Hitler [...]” (conclusão) 
d) “Em março de 1946, discursando na pequena 
cidade de Fulton, nos Estados Unidos, ele denunciou 
[...]” (consequência) 
 
Questão 06 
A propósito da estrutura morfossintática do primeiro 
período do texto, é CORRETO afirmar somente que: 
“Conhecida também pelo pernóstico apelido de 
Sorbonne, a Escola Superior de Guerra era produto de 
um sincero interesse da cúpula militar pelo 
aprimoramento intelectual dos oficiais superiores, 
mas também de um desejo dos ministros de manter 
longe dos comandos de tropa e de posições 
importantes no Estado-Maior os oficiais de muita 
capacidade e pouca confiança.” 
 
a) O termo “pelo pernóstico apelido de Sorbonne” 
desempenha a função de agente da passiva. 
b) A oração reduzida de infinitivo presente no período 
desempenha a função de objeto indireto. 
c) O termo “os oficiais de muita capacidade e pouca 
confiança” desempenha a função de objeto direto. 
d) Não se pode atribuir a nenhum termo do trecho em 
análise a função de complemento nominal. 
 

Questão 07 
O item inteiramente correto quanto à grafia vigente 
das palavras é: 
a) O CCAD têm como objetivo preparar a 
comunidade de aquisição de defesa do Brasil e uma 
de suas primeiras iniciativas foi a realização do 1º 
Seminário de Gestão de Aquisição de Defesa 
(SEGAD), em novembro de 2018. 
b) Com o tema “Pespectivas e Novos Desafios para a 
Gestão da Aquisição de Defesa no Brasil” e painéis 
ministrados por personalidades internacionais e 
brasileiras, o seminário abordou temas diretamente 
ligados aos procedimentos de aquisição das Forças 
Armadas. 
c) O evento contou com a participação dos principais 
gestores da comunidade de aquisição em defesa do 
Brasil envolvidos direta ou indiretamente na gestão 
de processos de obtenção de sistemas de armas por 
aquisições diretas (compras) ou por intermédio de 
projetos sustentáveis de pesquisa, de 
desenvolvimento tecnológico e de capacitação 
industrial. 
d) O objetivo do SEGAD foi mapear caminhos para o 
crescimento, sustentabilidade e proteção da base 
científica, tecnológica e indústrial voltada para a 
Defesa (BCTID), e valorizar o papel central da 
comunidade na inovação dos processos de gestão. 
(Disponível em: <https://www.esg.br/noticias/ccad-recebe-
suas-novas-instalacoes>. Acessado em: 07 de fev. de 2019 - com 
adaptações) 
 
Questão 08 
Assinale a única alternativa cuja sentença está 
inteiramente correta quanto à pontuação. 
a) A Escola Superior de Guerra (ESG) inaugurou, 
nesta terça (22/01) o Centro de Capacitação em 
Aquisição de Defesa (CCAD), no edifício Juarez 
Távora. Chefiado pelo General de Brigada Mauro 
Guedes Ferreira Mosqueira Gomes, o Centro vinha 
sendo planejado desde junho de 2018. 
b) “Vi uma mensagem do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas que acho que cabe para o CCAD: 
‘Juntos somos mais fortes’. A proposta do CCAD é 
essa: trabalharmos juntos pelo preparo e projetos das 
Forças e pela gestão dos sistemas de defesa. É uma 
sinergia”, explicou o general Mosqueira. 
c) O Comandante da ESG, General de Exército Décio 
Luís Schons, ressaltou que a ideia de criação do 
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Centro, veio do General de Exército Joaquim Silva e 
Luna, quando ainda era Secretário-Geral do 
Ministério da Defesa. 
d) Estiveram presentes na cerimônia de inauguração 
o Subcomandante da Escola, Vice-Almirante Carlos 
Frederico Carneiro Primo, o Assistente Militar do 
Exército na ESG, General de Brigada José Ricardo 
Vendramin Nunes oficiais generais, chefes de divisão 
e a equipe do CCAD. 
 
(Disponível em: <https://www.esg.br/noticias/ccad-recebe-
suas-novas-instalacoes>. Acessado em: 07 de fev. de 2019 - com 
adaptações) 
 
Questão 09 
O elemento coesivo destacado tem seu referente 
corretamente indicado somente no item: 
a) “Havia NELES um verdadeiro sentido de missão. 
[...]” (“Suas primeiras turmas”) 
b) “Parte da cúpula militar que A criou [...]” (“a 
Sorbonne”) 
c) “Oferecia-SE também como centro de estudos para 
uma crise [...]” (“o debate dos problemas do país”) 
d) A PRIMEIRA fora mais uma expressão genial do 
ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. 
(“Guerra Fria”) 
 
Questão 10 
Quanto às regras de concordância nominal e verbal, o 
único item CORRETO é: 
a) Os diversos Estudos estão organizados por meio de 
Disciplinas, pelo critério de afinidade e coordenação 
dos assuntos e áreas de conhecimento. 
b) A fase básica apresenta fundamentos e conceitos 
que servirá de fundamento para os estudos e 
atividades de alta complexidade que se ocorrerá a 
seguir. 
c) A fase conjuntural aprofunda e integra 
conhecimentos que vão possibilitar a efetivação de 
avaliações conjunturais e a construção de cenário, 
nacional e internacional, elaborados nesta fase. 
d) Durante esse período, são estabelecidos condições 
para que o estagiário complemente os conhecimentos 
iniciais por meio de estudos de problemas 
conjunturais do Brasil. 
 
(Disponível em: <https://www.esg.br/cursos-regulares> 
Acessado em: 07 de fev. de 2019 - com adaptações) 

 
Questão 11 
Consagrado como a melhor e mais eficiente 
ferramenta de motor de busca na Internet, o Google 
possui uma série de características e recursos 
exclusivos que tornam suas buscas ainda mais 
precisas e práticas online. Existem símbolos e 
palavras específicas que fazem o buscador acionar 
pesquisas mais sofisticadas, enriquecendo seus 
resultados.  
Fonte: Disponível em  
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2014/10/guia-de-dicas-google-aproveite-ao-
maximo-ferramenta-de-busca.html. Acessado em 21 nov de 
2018. 
 
Indique o item que possui o exemplo da forma correta 
para pesquisar uma palavra ou frase exata no Google. 
a) Related: consulpam.com.br. 
b) Link: consulpam.com.br. 
c) “Portal de tecnologia”.  
d) Games – IOS. 
 
Questão 12 

 
DESMARCA:	MOSTRAR	ÍCONES	NA	ÁREA	DE	TRABALHO.	
Fonte:	Disponível	em	
https://www.tecmundo.com.br/windows-7/9677-dicas-
do-windows-7-conhecendo-a-area-de-trabalho-video-
.htm.	
 
Na área de trabalho do Windows 7 quando se clica 
com o botão direito sobre a tela, depois em exibir e 
desmarca o item destacado na imagem. O desktop:  
a) Organizará os ícones por tipo e tamanho. 
b) Não exibirá os ícones e os gadgets. 
c) Substituirá os ícones padrão. 
d) Não exibirá os ícones. 
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Questão 13 
De acordo com a Constituição Federal, no que se 
refere aos cargos, empregos e funções públicas, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
b) O prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 
d) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, sendo vetado aos estrangeiros. 

 
Questão 14 
É toda aquela em que a lei instituidora conferir 
privilégios específicos e aumentar sua autonomia 
comparativamente com as autarquias comuns, sem 
infringir os preceitos constitucionais pertinentes a 
essas entidades de personalidade pública:  
a) Regime Estatutário Autônomo. 
b) Autarquia de regime especial. 
c) Criação Especial Transitória. 
d) Repartições Públicas Federativas. 
 
Questão 15 
De acordo com as atuais regras do Regime trabalhista, 
o regime estatutário está CORRETAMENTE 
representado em: 
a) Todos os serviços que não estão disponíveis no 
país e que o servidor deve conseguir solucionar. 
b) Produção de conhecimento gerada pelo servidor 
público em larga escala gerando soluções de bom 
grado ao público alvo. 
c) Conjunto de regras que regulam a relação 
funcional entre o servidor e o Estado. 
d) Qualquer ação de relação entre empregado e patrão 
em qualquer instância relatada. 

Questão 16 
Através da rede social Twitter, Jair Bolsonaro 
comentou a decisão de abandonar o pacto mundial 
das migrações da ONU: “Não é qualquer um que 
entra em nossa casa, nem será qualquer um que 
entrará no Brasil via pacto adotado por terceiros”. 
Segundo o líder do Executivo, a imigração não deve 
ser tratada como questão global, mas sim de acordo 
com a soberania de cada país. Ele ainda alertou que 
“quem por ventura vier para cá deverá estar sujeito às 
nossas leis, regras e costumes, bem como deverá 
cantar nosso hino e respeitar nossa cultura”. 
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/ 
atualidades/migracoes---governo-de-bolsonaro-abandona -
pacto-mundial-das-migracoes-da-onu.htm?cmpid= copiaecola 
 
Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA: 
a) O Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e 
Regular é um dos vários acordos globais da 
Organização das Nações Unidas para lidar com a 
migração internacional. Os acordos anteriores não 
lograram êxito. 
b) O pacto é uma espécie de compromisso feito por 
Estados-membros para fortalecer e aperfeiçoar 
mecanismos e políticas públicas para proteger e 
regular pessoas em movimento. 
c) A ideia do pacto é equilibrar as relações entre 
países. Na prática, o documento serve como uma 
espécie de guia geral com recomendações sobre o 
tema e abre portas para aumentar a cooperação 
internacional na área, visando tornar a migração mais 
difícil, com vistas a diminuir a entrada de imigrantes 
nos países-membro. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 17 
Verão de 2019, no Espírito Santo, de muito calor, 
conforme vem sendo noticiado em muitos jornais, 
está sendo influenciado pelo El Niño, desde o fim de 
dezembro até o começo deste ano. Sobre este 
fenômeno assinale a opção que apresenta sua 
característica CORRETA:  
a)Fenômeno climático, de escala global, 
caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do 
oceano pacífico contribuindo para o aumento do valor 
médio da temperatura. 
b)Fenômeno isolado, de escala local, caracterizado 
pelo enxugamento normal das águas do oceano 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  – ESPÍRITO SANTO    																 	
 

6	
	
	

	

____________________________________________________________________________________ 
Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 
CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

	

	

pacífico contribuindo para a diminuição do valor 
médio da temperatura. 
c)Fenômeno climático, de escala local, caracterizado 
pelo aquecimento normal das águas do oceano 
atlântico contribuindo para a manutenção do valor 
médio da temperatura o ano inteiro. 
d)Fenômeno isolado, de escala global, caracterizado 
pelo isolamento normal do calor do sol no Estado 
contribuindo para o aumento do valor médio da 
temperatura. 
 
Questão 18 
Numa remessa de 10 peças, 3 são defeituosas. Duas 
peças são retiradas aleatoriamente, uma após a outra 
sem reposição. A probabilidade de todas essas duas 
peças serem não-defeituosas é: 

a) !"
#$$

  
b) %

#&
 

c) '#
&$

   

d) (
#&

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 
Uma pesquisa foi feita com todos os habitantes de 
uma cidade para verificar as doenças que mais 
contaminou a população naquele ano. O resultado foi 
divulgado na tabela abaixo. 

Doenças Quantidade de 
pessoas 

contaminadas 
Dengue 800 

Zica 750 
Chikungunya 600 
Dengue e Zica 480 

Dengue e 
Chikungunya 

420 

Zica e 
Chikungunya 

350 

Dengue, Zica e 
Chikungunya 

250 

Observando a tabela do resultado da pesquisa, logo o 
número total de habitantes dessa cidade é:  
a) 3 650. 
b) 2 150. 
c) 1 150. 
d) 1 500. 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 20 
Em um hospital temos 5 médicos e 8 enfermeiras. 
Será preciso formar uma equipe com 2 médicos e 5 
enfermeiras. O número de possibilidades para se 
formar essa equipe é de: 

a) 560. 
b) 540. 
c) 500. 
d) 580. 

 
 
 
 



                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  – ESPÍRITO SANTO    																 	
 

7	
	
	

	

____________________________________________________________________________________ 
Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 
CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

	

	

 
 
Questão 21 
Acerca dos princípios constitucionais do Direito 
Administrativo, julgue os itens que seguem: 
 
I- Os princípios constitucionais do Direito 
Administrativo são aplicáveis à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios. 
II- Os princípios constitucionais do Direito 
Administrativo estão todos previstos no art. 37 da 
Constituição Federal. 
III- O princípio da participação é um princípio 
constitucional explícito do Direito Administrativo. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a) I, II e III.    
b) I e II. 
c) I e III.    
d) Apenas I. 
 

Questão 22 
Relativamente às autarquias, mais especificamente 
quanto as suas características, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito 
privado, significa dizer que o regime jurídico 
aplicável a tais entidades é o de direito privado, e não 
as regras de direito público. 
b) As autarquias são criadas e extintas por lei 
específica, a necessidade de criação por lei especifica 
afasta a possibilidade de criação da entidade por leis 
multitemáticas, isto é, a lei que cria a autarquia deve 
tratar exclusivamente da criação da autarquia. 
c) As autarquias podem exercer atividade econômica 
juntamente com a prestação de serviços públicos. 
d) As autarquias são imunes a tributação, por força do 
art. 150, §2º. 
 

Questão 23 
Acerca das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O capital das empresas públicas é exclusivamente 
público, podendo sua origem ser federal, distrital, 
estadual ou municipal. 
b) A empresa pública é pessoa jurídica de direito 
privado, criada por lei mediante proposta do 
Presidente da República. 
c) As sociedades de economia mista são criadas 
mediante autorização legislativa e além de explorar 
atividade econômica podem também prestar serviços 
públicos. 
d) A maioria do capital das sociedades de economia 
mista é público. 
 

Questão 24 
A doutrina majoritária entende como entidades 
paraestatais os serviços sociais autônomos. A respeito 
disso marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços sociais autônomos são prestadores de 
serviço público. 
b) As entidades do denominado sistema “s” (Senai, 
Sesc...) se submetem à regra da licitação, entretanto, 
não estão sujeitas a controle pelo Tribunal de Contas 
da União. 
c) Os serviços sociais autônomos são imunes aos 
impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e 
serviços. 
d) Os serviços sociais autônomos pertencem ao 
Estado. 
 

Questão 25 
Acerca das características dos contratos 
administrativos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A Administração Pública pode alterar 
unilateralmente seus contratos para melhor atender o 
interesse público, respeitados os direitos dos 
contratados, isso devido a sua característica de 
mutabilidade. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
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b) Nos contratos administrativos assim como nos 
contratos civis deve existir uma isonomia, igualdade 
entre as partes, para que haja prejuízos aos 
administrados. 
c) Nos contratos administrativos não pode haver 
cláusulas exorbitantes, pois garantem prerrogativas 
excepcionais a uma das partes. 
d) Os contratos administrativos são unilaterais, ou 
seja, criam obrigações apenas para os administrados 
como forma de garantir a preservação do interesse 
público. 
 

Questão 26 
No que se refere aos princípios específicos da 
licitação, julgue os itens que seguem: 
 
I- O princípio da isonomia defende a igualdade entre 
todos que se encontrem na mesma situação. Em 
decorrência do princípio da isonomia, o art. 3º, §1º da 
Lei 8.666/93 proíbe preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato. 
II- O princípio da adjudicação compulsória obriga 
a Administração a atribuir o objeto da licitação ao 
vencedor do certame. 
III- O princípio da obrigatoriedade manifesta o 
dever de licitar que possui o Estado (art. 37, XXI, 
CF). 
 

Está CORRETO o que se diz em: 

a) Apenas III. 
b) Apenas I e III. 
c) I, II, III. 
d) Apenas I. 
 

Questão 27 
Relativamente às modalidades de licitação, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Nos casos em que a modalidade de licitação 
cabível seja o convite, é vedado à Administração 
utilizar a tomada de preços. 
b) A concorrência é a modalidade de licitação 
obrigatória no caso de compras e alienações de bens 
imóveis. 
c) O convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
devidamente cadastrados, escolhidos e convidados 
em número mínimo de três pela unidade 
administrativa. 
d) O instrumento convocatório da modalidade 
convite é o edital de convocação. 
 

Questão 28 
Acerca da classificação dos serviços públicos, julgue 
os itens abaixo: 
 
I- Quanto à essencialidade há os serviços públicos 
propriamente ditos e os serviços de utilidades pública. 
Os serviços públicos propriamente ditos são 
privativos do Poder Público por serem considerados 
indispensáveis e necessários para sobrevivência do 
grupo social e do próprio Estado. 
II- Quanto à adequação existem os serviços próprios 
do Estado que são aqueles vinculados às atribuições 
essenciais do Poder Público, sendo em regra 
prestados diretamente pelo Estado, de modo gratuito 
ou mediante baixa remuneração. 
III- Os serviços de segurança pública podem ser 
corretamente classificados como serviço público 
impróprio. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) As assertivas I e III são corretas e a II é falsa. 
b) Apenas a assertiva III é falsa. 
c) Todas as assertivas são verdadeiras. 
d) Todas as assertivas são falsas. 
 

Questão 29 
No que se refere à concessão e permissão de serviço 
público, assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) As concessões e permissões sujeitar-se-ão à 
fiscalização pelo poder concedente responsável pela 
delegação, com a cooperação dos usuários. 
b) Toda concessão ou permissão pressupõe a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 
dos usuários, conforme estabelecido na Lei nº 
8.987/95 (concessões e permissões), nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato. 
c) Toda concessão de serviço público, precedida de 
execução de obra pública, será objeto de prévia 
licitação, nos termos da legislação própria e com 
observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 
objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório, o mesmo não tem validade para as 
concessões que não sejam precedidas de obras 
públicas. 
d) Considerar-se-á desclassificada a proposta que, 
para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados 
em lei e à disposição de todos os concorrentes. 
 

Questão 30 
De acordo com as disposições constitucionais a 
respeito da improbidade administrativa, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Os atos de improbidade administrativa importarão 
a perda dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
b) A improbidade administrativa é caso de suspensão 
de direitos políticos, conforme o art. 37, §4º da 
Constituição Federal. 
c) A improbidade administrativa é caso de perda dos 
direitos políticos, conforme o art. 37, §4º da 
Constituição Federal. 
d) Os atos de improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos direitos políticos, a suspensão da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, não cabendo ação penal. 

Questão 31 
A respeito da classificação das Constituições, jugue 
os itens que seguem: 
 
I- A Constituição outorgada é aquela imposta 
unilateralmente por grupo ou governo que não 
recebeu do povo a legitimidade para em nome dele 
atuar. No Brasil a Constituição de 1891 é um exemplo 
de Constituição outorgada. 
II- A Constituição promulgada, também chamada de 
democrática, é aquele fruto do trabalho de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente 
pelo povo para em nome dele atuar. Como exemplo 
tem-se a Constituição de 1937. 
III- A Constituição pactuada é aquela em que o 
poder constituinte originário se concentra nas mãos 
de mais de um titular. Trata-se de modalidade 
anacrônica, dificilmente ajustando-se à noção 
moderna de Constituição, intimamente associada à 
ideia de unidade do poder constituinte. 
Exemplificam-nas a Magna Carta de 1215. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) A assertiva II é verdadeira e a I e III são falsas. 
b) A assertiva III é verdadeira e a I e II são falsas. 
c) As assertivas II e III são verdadeiras e a I é falsa. 
d) Somente a assertiva II é a verdadeira. 
 

Questão 32 
“O poder constituinte originário é aquele que instaura 
uma nova ordem jurídica, rompendo por completo 
com a ordem jurídica precedente.” Acerca do poder 
constituinte originário, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) O poder constituinte originário é autônomo visto 
que a estruturação da nova constituição será 
determinada, autonomamente, por quem exerce o 
poder constituinte originário. 
b) O poder constituinte pode ser formal ou material. 
Formal é o lado substancial do poder constituinte 
originário, qualificando o direito constitucional 
formal com o status de norma constitucional. 
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c) O poder constituinte pode se expressar de duas 
formas, pela outorga ou pela convenção. A convenção 
caracteriza-se pela declaração unilateral do agente 
revolucionário, exemplo: Constituição de 1824. 
d) O poder constituinte originário é condicionado aos 
limites prefixados pelo direito anterior. 
 

Questão 33 
Acerca do sistema tributário nacional, conforme a 
Constituição, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, sendo obrigatório à 
administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados 
os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
b) Lei complementar poderá estabelecer critérios 
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, estabelecer normas 
de igual objetivo. 
c) As taxas podem ter a mesma base de cálculo 
própria dos impostos. 
d) A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório não será vinculada à 
despesa que fundamentou sua instituição. 

 
Questão 34 
Relativamente à fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle interno, e 
pelo sistema de controle externo de cada Poder. 
b) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 
c) O Tribunal de Contas da União, integrado por sete 
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro 
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional. 
d) As Constituições estaduais disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados 
por nove Conselheiros. 
 

Questão 35 
No que se refere à ordem econômica e financeira, 
julgue os itens que seguem: 
 
I- É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei. 
II- Ressalvados os casos previstos na Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado 
só será permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
III- As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais 
não extensivos às do setor privado. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) Apenas II. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 

Questão 36 
De acordo com as disposições constitucionais a 
respeito do Poder Executivo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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a) A eleição do Presidente da República importará a 
do Vice-Presidente com ele registrado. 
b) O Presidente e o Vice-Presidente da República 
tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, 
prestando o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o 
bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a 
integridade e a independência do Brasil. 
c) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, 
o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de 
força maior, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago. 
d) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência do Senado Federal, o Presidente da 
Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal 
Federal. 
 

Questão 37 
De acordo com a Constituição Federal, no que se 
refere ao Poder Judiciário, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito 
Federal e Territórios será composto de membros, do 
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, 
e de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de cinco anos de efetiva 
atividade profissional, indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
b) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. 
c) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dez 
Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
d) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no 
máximo, trinta e três Ministros. 

Questão 38 
Relativamente ao Poder Legislativo, conforme a 
Constituição, analise os itens que seguem: 
 
I- A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 
qualquer de suas Comissões, poderão convocar 
Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República 
para prestarem, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, importando crime 
de responsabilidade a ausência sem justificação 
adequada. 
II- Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 
testemunhar sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício do mandato, nem 
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações. 
III- Os Deputados e Senadores não poderão desde a 
posse firmar ou manter contrato com pessoa jurídica 
de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As assertivas I e II são verdadeiras e a III é falsa. 
b) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
c) As assertivas I e III são verdadeiras e a II é falsa. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 
 

Questão 39 
Conforme o que diz a Constituição Federal a respeito 
das finanças públicas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A competência da União para emitir moeda será 
exercida exclusivamente pelo banco central. 
b) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração continuada. 
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c) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária. 
d) Os recursos que, em decorrência de veto, emenda 
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, 
ficarem sem despesas correspondentes poderão ser 
utilizados, conforme o caso, mediante créditos 
especiais ou suplementares, independente de 
autorização legislativa. 
 

Questão 40 
Acerca da política urbana, conforme disposição 
constitucional, julgue os itens abaixo: 
 
I- A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público estadual, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
II- Aquele que possuir como sua área urbana de até 
duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. 
III- As desapropriações de imóveis urbanos serão 
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
 

É CORRETO afirmar que: 

a) As assertivas II e III são verdadeiras e a I é falsa. 
b) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
c) Todas as assertivas são falsas. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
Questão 41 
O Auditor Independente exerce papel fundamental 
para assegurar credibilidade às informações 
financeiras de determinada empresa (entidade), ao 
opinar se as demonstrações financeiras preparadas 
pela sua administração representam adequadamente 
sua posição patrimonial e financeira e o seu 

desempenho e que a informação divulgada é 
completa. A auditoria da informação é essencial para 
a proteção dos usuários das demonstrações 
financeiras, aumenta a confiança, contribuindo para a 
eficiência do mercado. Em relação ao tema, analise os 
itens abaixo: 
 
I. O auditor deve planejar e executar a auditoria 
com ceticismo profissional, reconhecendo que podem 
existir circunstâncias que causam distorção relevante 
nas demonstrações contábeis. 
II. O auditor deve exercer julgamento profissional 
ao planejar e executar a auditoria de demonstrações 
contábeis. Esse julgamento é essencial para a 
condução apropriada da auditoria. Isso porque a 
interpretação das exigências éticas e profissionais 
relevantes, das normas de auditoria e as decisões 
informadas requeridas ao longo de toda a auditoria 
não podem ser feitas sem a aplicação do 
conhecimento e experiência relevantes para os fatos e 
circunstâncias. 
III. O Auditor Independente exerce função social 
relevante, à medida que contribui para garantir o 
fortalecimento da confiança nas relações entre as 
empresas e todos os seus públicos de interesse: 
acionistas, investidores, governo e a sociedade como 
um todo. 
IV. A suficiência e adequação das evidências de 
auditoria estão inter-relacionadas. A suficiência é a 
medida da qualidade de evidência de auditoria e a 
adequação se relaciona à medida do quantitativo das 
evidências. 
 
 
Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
 
Questão 42 
Em relação às normas vigentes de auditoria 
independente, emanadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, marque o conceito 
INCORRETO abaixo, oriundo da Resolução CFC 
1.201/09: 
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a) Sócio encarregado do trabalho é o sócio ou outra 
pessoa na firma responsável pelo trabalho e sua 
execução, e pelo relatório que é emitido em nome da 
firma. Quando necessário, é quem tem a autoridade 
apropriada conferida pelo Sistema CFC/CRC e 
quando requerido pelo regulador. Os termos sócio 
encarregado do trabalho, sócio e firma devem ser 
lidos como os equivalentes aplicados para o setor 
público. 
b) Equipe de trabalho são os sócios e o quadro 
técnico envolvidos no trabalho e quaisquer pessoas 
contratadas pela firma ou uma firma da mesma rede 
para executar procedimentos do trabalho. Isso inclui 
especialistas externos contratados pela firma ou por 
firma da mesma rede. 
c) Inspeção em relação a trabalhos concluídos são 
procedimentos projetados para fornecer evidências do 
cumprimento das políticas e procedimentos de 
controle de qualidade da firma pelas equipes de 
trabalho. 
d) Firma da mesma rede é a firma ou entidade que é 
parte da mesma rede daquela responsável pela 
auditoria, revisão de informação contábil histórica, 
pelo outro serviço de asseguração ou pelo serviço 
correlato. 
 
Questão 43 
Ainda em relação as normas vigentes de auditoria 
independente, emanadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, no tocante a interesses 
financeiros, analise os itens abaixo: 
 
I. Um empréstimo ou uma garantia de empréstimo 
para membro da equipe de auditoria, para seu familiar 
imediato ou para a firma, concedido por cliente de 
auditoria que é banco ou instituição semelhante pode 
criar ameaça à independência. Se o empréstimo ou a 
garantia não é concedido segundo procedimentos, 
prazos e condições de financiamento normais, seria 
criada ameaça de interesse próprio tão significativa 
que nenhuma salvaguarda poderia reduzir a ameaça a 
um nível aceitável. Consequentemente, o membro da 
equipe de auditoria, seu familiar imediato ou firma 
não devem aceitar empréstimos e garantias nessas 
situações. 
II. Se um empréstimo para uma firma é concedido 
por cliente de auditoria que é banco ou instituição 

semelhante segundo procedimentos, prazos e 
condições de financiamento normais, e ele é relevante 
para o cliente de auditoria ou para a firma que recebe 
o empréstimo, pode ser possível aplicar salvaguardas 
para reduzir a ameaça de interesse próprio a um nível 
aceitável. Um exemplo dessa salvaguarda é o auditor 
de firma em rede, que não está envolvido na auditoria 
e que não recebeu o empréstimo, revisar o trabalho. 
III. Um empréstimo ou uma garantia de empréstimo 
para membro da equipe de auditoria ou para familiar 
imediato dessa pessoa, concedido por cliente de 
auditoria que é banco ou instituição semelhante cria 
ameaça à independência mesmo se o empréstimo ou 
a garantia for concedido segundo procedimentos, 
prazos e condições de financiamento normais. 
Exemplos desses empréstimos incluem hipotecas 
residenciais, saques a descoberto, financiamentos de 
automóveis e saldos de cartão de crédito. 
IV. Um empréstimo ou uma garantia de empréstimo 
para membro da equipe de auditoria ou para familiar 
imediato dessa pessoa, concedido por cliente de 
auditoria que é banco ou instituição semelhante não 
cria ameaça à independência se o empréstimo ou a 
garantia for concedido segundo procedimentos, 
prazos e condições de financiamento normais. 
Exemplos desses empréstimos incluem hipotecas 
residenciais, saques a descoberto, financiamentos de 
automóveis e saldos de cartão de crédito. 
 
Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 
a) Apenas o item IV está incorreto. 
b) Apenas o item III está incorreto. 
c) Apenas o item II está incorreto. 
d) Apenas o item I está incorreto. 
 
Questão 44 
Modernamente, as funções do auditor vão muito além 
do tradicional conceito de fiscalização. Além de 
averiguar e detectar eventuais falhas nos sistemas de 
controle e no plano de organização, o auditor se 
preocupa também com a manutenção desses sistemas, 
de forma que as não conformidades sejam 
minimizadas, atuando de maneira preventiva e 
apresentando sugestões para eventuais desvios 
(aplicação do conceito de Qualidade Total). No 
exercício da profissão os auditores, podem ser 
responsabilizados por erros, falhas, omissões e/ou 
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dolo quanto à veracidade e a forma com que realizam 
o trabalho e emitem a sua opinião por intermédio do 
parecer de auditoria. Essa responsabilidade pode ser 
assim caracterizada, EXCETO: 
 
a) Trabalhista: nos casos de auditoria externa. 
b) Profissional: Nos casos de auditoria externa, no 
que diz respeito à contratação dos serviços a serem 
prestados. 
c) Civil: No caso de informação incorreta no parecer 
do auditor e que venham a influenciar ou causar 
prejuízos a terceiros que se utilizem dessas 
informações. 
d) Criminal: No caso de omissão ou incorreção de 
opinião expressa em parecer de auditoria, configurada 
por dolo, e que venham a influenciar ou causar 
prejuízos a terceiros que se utilizem dessas 
informações. 
 
 
Questão 45 
Sobre papéis de trabalho e documentação de 
auditoria, analise os itens abaixo: 
 
I. O auditor deve documentar as questões que foram 
consideradas importantes para proporcionar 
evidência, visando a fundamentar seu parecer da 
auditoria e comprovar que a auditoria foi executada 
de acordo com as Normas de Auditoria Independente 
das Demonstrações Contábeis. 
II. Os papéis de trabalho constituem a documentação 
preparada pelo auditor ou fornecida a este na 
execução da auditoria. Eles integram um processo 
organizado de registro de evidências da auditoria, por 
intermédio de informações em papel, meios 
eletrônicos ou outros que assegurem o objetivo a que 
se destinam. 
III. Os papéis de trabalho não devem incluir o juízo 
do auditor acerca de todas as questões significativas 
ou a conclusão a que chegou, mesmo nas áreas que 
envolvem questões de difícil julgamento. 
IV. A extensão dos papéis de trabalho é assunto de 
julgamento profissional, visto que não é necessário 
nem prático documentar todas as questões de que o 
auditor trata. Entretanto, qualquer matéria que, por 
ser relevante, possa influir sobre o seu parecer, deve 

gerar papéis de trabalho que apresentem as 
indagações e as conclusões do auditor. 
 
Analisados os itens é correto afirmar que: 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
 
 
Questão 46 
Acerca do Poder Legislativo, mais especificamente, 
quanto ao Congresso Nacional, conforme a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional mudar temporariamente a sua sede. 
b)  O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio proporcional. 
c) Salvo disposição constitucional em contrário, as 
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 
simples de seus membros. 
d) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de quatro anos. 
 

Questão 47 
No que se refere a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, conforme a Constituição Federal, 
julgue os itens que segue: 

I- As decisões do Tribunal de que resulte imputação 
de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 
II- O auditor, quando em substituição a Ministro, 
terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, 
quando no exercício das demais atribuições da 
judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 
III- Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas a assertiva II é correta. 
b) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
c) Todas as assertivas são verdadeiras. 
d) Todas as assertivas são falsas. 
 

Questão 48 
Relativamente ao Ministério Público, conforme a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) São princípios institucionais do Ministério 
Público a unidade, a indivisibilidade e a dependência 
funcional. 
b) O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da 
carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a 
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 
membros do Senado Federal, para mandato de dois 
anos, vedada a recondução. 
c) Entre as funções institucionais do Ministério 
Público, estão defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas e promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. 
d) Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias 
do Ministério Público, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Ministério Público, 
exceto contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério 
Público. 
 

Questão 49 
A respeito das finanças públicas, conforme a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O banco central pode conceder, direta ou 
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição 
financeira. 

b) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas 
do Congresso Nacional, na forma do regimento 
comum. 
c) Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, inclusive se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus 
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente. 
d) Não poderá exceder os limites estabelecidos em 
lei complementar a despesa com pessoal ativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, excetuado o caso dos inativos. 
 

Questão 50 
De acordo com a Constituição Federal, no que se 
refere à ordem econômica e financeira, julgue os itens 
a seguir: 
 
I- A lei disciplinará, com base no interesse 
nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 
incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa 
de lucros. 
II- Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo aquele determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 
III- Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) Estão corretas as assertivas I e III. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) A assertiva III é falsa e a I e II são verdadeiras. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 


