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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com
etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas,
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal
deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da
próxima página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida,
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato deverá permanecer no local de provas pelo período mínimo de 90 (noventa) minutos a partir
do início de sua realização, momento a partir do qual poderá retirar-se, levando consigo, caso queira, o
Caderno de Provas.
11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala
e pelo coordenador da unidade escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
disporá de 02 (dois) dias úteis, iniciando-se às 00h00min do dia 21 de setembro de 2010, encerrando-se
às 23h59min do dia 23 de setembro de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas
no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link
correspondente ao Concurso Público.
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CARGO: CONTROLADOR INTERNO
TEXTO I:

O judeu de Bethesda

Último dia de aula na escola Walt Whitman. Situada em Bethesda, um bairro intelectualmente sofisticado da região
de Washington (DC), é uma das melhores dos Estados Unidos. O pimpolho volta para casa. Poderia estar sonhando com
três meses de vadiagem, longe dos livros. Mas o sonho duraria pouco. Ao fim da tarde, chega o pai judeu, carregando
uma sacola de livros recém-comprados. Chama o filho, esparrama os livros na mesa da sala e começa a montar o
cronograma de leituras, incluindo a cobrança periódica do que terá sido lido. Ignoro quantos pais judeus passaram
também nas livrarias. Mas imagino que não foram poucos. (...)
Tais ideias abrem caminho para muitas linhas de atividade. Pais interessados e comprometidos com a educação dos
seus filhos podem fazer o mesmo que os judeus de Bethesda. Mas, vamos nos lembrar, se livro fosse cultura, os cupins
seriam os seres mais cultos do globo. Só livro lido é cultura. Portanto, cobranças sem dó nem piedade. Mas seria só
empurrar livros e mais livros goela abaixo dos filhos? Jamais! É preciso desenvolver o prazer da leitura, e o bom exemplo
é essencial. À força, pode sair o tiro pela culatra. Que livros? Não adianta comprar Hegel, Spinoza ou Camões, se as
leituras favoritas ainda não passaram muito da Turma da Mônica. É fracasso garantido. Os livros devem andar muito
próximo do interesse e da capacidade de compreensão dos leitores, sempre puxando um pouco para cima.
(Cláudio de Moura Castro. Veja, junho/2010 – com adaptações)

01) Com referência às ideias argumentativas do texto I, analise as alternativas e marque a correta:
A) Há uma oposição entre o relato dos fatos apresentados no 1º§ e a argumentação do 2º§.
B) O autor do texto defende que o interesse de pais comprometidos com a educação de seus filhos é suficiente para
que haja garantia de sucesso dos mesmos.
C) A partir da argumentação do texto entende-se que clássicos da literatura universal em nada podem contribuir para
a prática da leitura.
D) O autor do texto defende a estimulação de uma prática de leitura consciente.
E) O autor do texto estabelece um paralelo entre a prática de leitura dos judeus e de outros povos, aproximando-as
por apresentarem características semelhantes.
02) Considerando as características de construção, assinale a alternativa correta a respeito do texto:
A) O texto transcrito entremeia trechos de narração com outros de descrição, com o predomínio desta última,
mostrando como o autor reconstitui cenas do passado.
B) O texto distingue-se por sua construção paralelística, ou seja, o 2º§ desenvolve, com as mesmas características e
da mesma forma, as ideias expostas no 1º§.
C) Através de uma breve narrativa, o autor inicia o texto demonstrando a seguir o objetivo de convencer, persuadir ou
influenciar o leitor acerca das ideias apresentadas.
D) Usando predominantemente a narrativa, o autor estabelece um conflito de ideias entre os 1º§ e 2º§ do texto.
E) No 2º§ há uma descrição subjetiva em que destaca-se principalmente o estado de espírito do narrador, seu modo
de ver o mundo e seu estado emocional, íntimo e particular.
03) Quanto ao emprego dos sinais de pontuação e sua importância na coerência textual, assinale a alternativa em
que a reescrita do trecho inicial do texto I está correta e NÃO há prejuízo do sentido original:
A) Último dia de aula na escola Walt Whitman situada em Bethesda, um bairro intelectualmente sofisticado da região
de Washington (DC), é uma das melhores dos Estados Unidos.
B) Último dia, de aula na escola Walt Whitman. Situada em Bethesda um bairro intelectualmente sofisticado da
região de Washington (DC). É uma das melhores dos Estados Unidos.
C) Último dia de aula na escola. Walt Whitman. Situada em Bethesda; um bairro intelectualmente sofisticado da
região de Washington (DC) é uma das melhores dos Estados Unidos.
D) Último dia de aula na escola, Walt Whitman. Situada em Bethesda, um bairro intelectualmente sofisticado; da
região de Washington (DC), é uma das: melhores dos Estados Unidos.
E) Último dia de aula na escola Walt Whitman, situada em Bethesda. Um bairro intelectualmente sofisticado. Da
região, de Washington (DC), é uma das melhores dos Estados Unidos.
04) De acordo com a função das estruturas linguísticas do trecho em destaque, analise:
“O pimpolho volta para casa. Poderia estar sonhando com três meses de vadiagem, longe dos livros.”
I. O sujeito de “Poderia estar sonhando” não precisa ser explicitado porque é o mesmo da oração imediatamente
anterior.
II. A expressão “longe dos livros” indica uma circunstância que poderia ser deslocada para o início da oração
preservando-se a coerência textual.
III. A locução verbal empregada na 2ª oração apresenta uma ideia que poderia ser expressa sem alteração de sentido
por “pode sonhar”.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I
B) II, III
C) II
D) I, II
E) I, II, III
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TEXTO II:
O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também
de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Porém,
vamos pensar em sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra.
O grande chefe de Washington pode confiar no que o chefe Seattle diz, com a mesma certeza com que os nossos irmãos
brancos podem confiar na alteração das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas − elas não empalidecem.
Como podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é-nos estranha. Nós não somos donos da pureza do
ar ou do resplendor da água. Como podes então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo.
(Trecho da carta do chefe indígena Seattle ao presidente norte-americano Franklin Pierce, em 1854 / com adaptações)

05) Através de uma carta, um dos muitos gêneros textuais existentes, o chefe indígena Seattle faz algumas
considerações importantes. Tais considerações são entremeadas por uma linguagem que possui características
metafóricas. Considerando o 1º§, pode-se dar a seguinte conotação para a frase: “Minha palavra é como as
estrelas − elas não empalidecem.”
A) O chefe indígena assegura que seu discurso possui um caráter firme e imutável, e a expressão de suas ideias é
digna de um formal reconhecimento.
B) O chefe indígena descarta a possibilidade de que seu discurso possa ser entendido pelo homem branco como uma
forma de persuadi-lo a que desista do seu propósito de ficar com a terra em questão.
C) As palavras daquele discurso marcariam para sempre aquele momento da história por terem sido proferidas por
um chefe indígena.
D) Ao comparar suas palavras com as estrelas, “que não empalidecem”, o chefe indígena tem por objetivo ressaltar a
íntima relação que há entre a natureza e seu povo.
E) A obrigatoriedade diante de tal proposta do “homem branco”, de entregar sua terra ainda que tenha um grande
apego por ela.
06) Considerando o 2º§ do texto II, analise as considerações a seguir e assinale a correta:
A) Em “comprar ou vender o céu”, a conjunção “ou” indica no texto, ideia de exclusão.
B) Quanto à expressão “Tal ideia”, “tal” é tomado na acepção de “aquela”, já que faz referência a uma ideia
previamente determinada.
C) Indica-se ideia de exclusão e antonímia em “da pureza do ar ou do resplendor da água”.
D) Depreende-se da argumentação do texto que as formas nominais “pureza” e “resplendor”, são sinônimos textuais.
E) A eliminação do “então” em “Como podes então comprá-los de nós?” prejudica a coesão textual porque tal
elemento demonstra a continuidade da ideia apresentada.
TEXTO III:
Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco. Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem
na primavera ou o zunir das asas dos insetos. Talvez por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é
terrível para os meus ouvidos. E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou
a conversa dos sapos no brejo à noite? Um índio prefere o suave sussurro do vento sobre o espelho d’água e o próprio
cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho,
porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se importe
com o ar que respira. Como um moribundo, ele é insensível ao ar fétido.
(Idem, ibidem / com adaptações)
07) Considerando as ideias e características do texto, assinale a alternativa correta:
A) No texto apresentado, o chefe indígena utiliza a palavra do outro para reforçar seus argumentos através do
discurso indireto.
B) Pode-se verificar que, neste caso, o chefe indígena apenas reproduz com suas palavras um discurso alheio.
C) A partir de elementos descritivos, são apresentadas características que diferenciam tipos de culturas.
D) Ao dizer que “é um selvagem que nada entende” o chefe indígena demonstra sua preocupação com as diferenças
existentes entre a cultura indígena e as demais culturas.
E) A expressão “como um moribundo” evidencia o discurso de caráter ambíguo do chefe indígena.
08) NÃO haveria erro gramatical e/ou incoerência textual se fosse(m) feita(s) a(s) alteração(ões) proposta(s) no
trecho:
A) “Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco.” Não pode-se encontrar paz nas cidades do homem
branco.
B) “Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem...” Nem lugar aonde se possa ouvir o desabrochar da
folhagem...
C) “Talvez por ser um selvagem que nada entende,...” Talvez poderia ser um selvagem que nada entende,...
D) “E que espécie de vida é aquela em que o homem...” E que espécie de vida é aquela cujo o homem...
E) “... a conversa dos sapos no brejo à noite?”... a conversa dos sapos no brejo durante a noite?
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TEXTO IV:
Bruno Ribeiro: Uma boa educação passa pela consciência ambiental?
Daniel Munduruku: Não acredito nisso. Porque a própria ideia de “sustentabilidade” está baseada na culpa. Ter uma
“consciência ambiental” significa que vocês consideram o meio ambiente como algo a ser explorado. Não há meios mais
ou menos nocivos de explorar a natureza. Vocês teriam que mudar radicalmente a visão que têm de progresso,
desenvolvimento, consumo e propriedade. O ser humano precisa se sentir integrado ao planeta Terra.
(http://www.consciencia.net/entrevista-daniel-munduruku / fragmento)

09) As ideias que compõem a resposta de Daniel Munduruku, um dos mais influentes escritores da atual literatura
indígena produzida no Brasil, podem esclarecer o seguinte questionamento:
A) Em sua opinião, qual é o atual significado atribuído, na prática, à consciência ambiental?
B) A questão do progresso está cada vez mais ligada ao desenvolvimento de uma nação, como alterar esta
mentalidade?
C) Quais os principais aspectos você destacaria com relação ao avanço positivo do homem do século XXI quanto à
consciência ambiental?
D) Como se dariam, na prática, as mudanças de comportamento do homem quanto às ações referentes ao ambiente?
E) O que seria progresso e desenvolvimento, vistos de forma positiva, para o ser humano que está integrado ao
planeta?
10) Em “O ser humano precisa se sentir integrado ao planeta Terra.” é correto afirmar que:
A) A supressão da palavra “planeta” não gera qualquer tipo de alteração na frase.
B) A supressão da palavra “planeta” exige a substituição de “ao” por “a”.
C) A supressão da palavra “planeta” exige a substituição de “ao” por “à”.
D) Ao substituir a forma nominal “integrado” por “ligado” haverá ocorrência de crase.
E) A forma nominal “interposto” possui, no texto, o mesmo sentido denotativo de “integrado”.
LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) A teor do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº. 06/2005 (Código Tributário Municipal de Campo
Verde), extinguem o crédito tributário, EXCETO:
A) Decisão judicial passada em julgado.
B) Decisão administrativa, ainda que passível de ser objeto de ação anulatória.
C) Dação em pagamento.
D) Prescrição e a decadência.
E) Consignação em pagamento, julgada procedente.
12) Sobre as disposições contidas no Código Tributário de Campo Verde acerca do Cadastro Fiscal do município,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Cadastro Fiscal do município de Campo Verde compreende o Cadastro Imobiliário e o Cadastro de
Atividades Econômicas.
( ) Todas as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam no território do município de Campo Verde, qualquer
atividade econômica legalmente permitida, de natureza civil, comercial ou industrial, seja matriz ou filial, ou
mero escritório para contatos, mesmo sem finalidade lucrativa, devem inscrever-se obrigatoriamente, no
Cadastro Fiscal da Prefeitura Municipal.
( ) O Cadastro de Atividades Econômicas compreende os terrenos edificados ou que vierem a ser edificados nas
áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão do município.
( ) Todos os imóveis, exceto os que gozarem de imunidade ou isenção, deverão ser inscritos no Cadastro
Imobiliário da Prefeitura.
A sequência está correta em:
A) V, F, F, V
B) V, F, V, F
C) F, V, F, V
D) F, F, V, V
E) V, V, F, F
13) São tributos municipais de Campo Verde, EXCETO:
A) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
B) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
C) Imposto Sobre Produtos Industrializados.
D) Taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos municipais, específicos e divisíveis.
E) Contribuição Social, para manutenção do Sistema Municipal de Previdência e Assistência Social.
14) A declaração de perda do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, pela Câmara Municipal, em virtude de
infrações político-administrativas, será feita mediante:
A) Resolução.
D) Decreto Legislativo.
B) Medida Provisória.
E) Lei Ordinária.
C) Lei Complementar.
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15) São taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia do município de Campo Verde, EXCETO:
A) De conservação de vias e logradouros públicos.
D) De vistoria e prevenção de incêndio.
B) De expediente.
E) De licença.
C) De emolumentos.
16) A criação da Guarda Municipal de Campo Verde será objeto de:
A) Lei Complementar.
D) Decreto Legislativo.
B) Lei Ordinária.
E) Portaria.
C) Resolução.
17) A receita e a despesa pública do município de Campo Verde obedecerão leis de iniciativa do Poder Executivo,
estabelecendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Correlacione as
afirmativas conforme os códigos apresentados:
1. Plano Plurianual.
2. Diretrizes Orçamentárias.
3. Orçamento Anual.
( ) Estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, podendo ser revisto quando necessário.
( ) Após apreciação pela Câmara, seu projeto de lei deverá ser encaminhado para sanção até 30 de agosto do
primeiro ano do mandato do Prefeito.
( ) Será enviado pelo Prefeito ao Poder Legislativo até 30 de setembro de cada ano.
( ) Compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas.
A sequência está correta em:
A) 1, 2, 3, 3
B) 3, 2, 1, 2
C) 1, 1, 3, 2
D) 3, 1, 2, 1
E) 2, 2, 1, 3
18) São princípios fundamentais da Lei Orgânica Municipal de Campo Verde, EXCETO:
A) União indissociável ao Estado de Mato Grosso.
B) Integralidade na prestação das ações de saúde.
C) Exercício do poder por decisão dos munícipes.
D) Fundamento na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre
iniciativa e no pluralismo político.
E) Representantes dos munícipes eleitos diretamente.
19) O município de Campo Verde, na sua área territorial e competencial, assegurará a todos os membros da
comunidade, dentro dos princípios da ordem econômica e social fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes princípios, EXCETO:
A) Função social da propriedade.
D) Supremacia do interesse público sobre o privado.
B) Defesa do consumidor.
E) Autonomia municipal.
C) Redução das desigualdades sociais.
20) Analise as afirmativas, considerando-as como verdadeiras ou falsas:
I. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do
município.
II. Perderá o mandato o Vereador que fixar residência fora do município de Campo Verde.
III. É vedado ao Vereador exercer outro cargo eletivo ou federal, estadual ou municipal.
IV. No ato da posse, os Vereadores deverão fazer declarações de seus bens, que serão remetidas em quinze dias para o
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para registro e avaliação, devendo o mesmo procedimento ser
observado ao término do mandato.
Podemos afirmar que:
A) Duas afirmativas são falsas e duas são verdadeiras.
D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
B) Uma afirmativa é falsa e três são verdadeiras.
E) Todas as afirmativas são falsas.
C) Uma afirmativa é verdadeira e três são falsas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) “Uma determinada empresa adota em seus procedimentos contábeis, inventário periódico. Sendo seu estoque
inicial de mercadorias no valor de R$300,00, tendo comprado R$2.000,00 e vendido R$4.500,00 num certo
período.” Qual deverá ser o valor do estoque final desse período, para um CMV de R$1.300,00?
A) R$1.300,00
B) R$2.300,00
C) R$1.000,00
D) R$ 400,00
E) R$ 2.200,00
22) O governador do estado de Mato Grosso instituiu o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil,
através da seguinte lei estadual:
A) Lei Complementar nº. 112, de 1º de julho de 2002.
D) Constituição Federal de 1988.
B) Lei Complementar nº. 101/2000.
E) Lei nº. 4504 de 30/11/1964.
C) Decreto nº. 1191 de 22/06/1994.
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23) A Contabilidade Pública utiliza-se de alguns sistemas para registro de suas contas contábeis. Identifique qual
sistema é responsável pelo “registro analítico de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda
e administração, bem como mantém registro sintético dos bens móveis e imóveis”:
A) Sistema de Compensação.
D) Sistema Financeiro.
B) Sistema de Custos.
E) Sistema Patrimonial.
C) Sistema Orçamentário.
24) Assinale o instrumento constitucional utilizado pelo gestor público para estabelecer de forma regionalizada, as
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada:
A) Plano Plurianual.
D) Plano Diretor.
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E) Regimento Interno.
C) Lei Orçamentária.
25) “Os créditos adicionais são valores que adicionam ou acrescem ao orçamento público, quer como reforço de
dotações existentes, quer como dotações destinadas a cobertura de encargos provenientes da criação de novos
serviços ou, ainda, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes.” São classificados em:
I. Extraorçamentários.
II. Especiais.
III. Extraordinários.
IV. Suplementares.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II, IV
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) I, IV
E) I, II, III, IV
26) A Lei nº. 4320/64 classifica a Receita Orçamentária em Receitas Correntes e Receitas de Capital. Assinale a
alternativa que se refere à composição da Receita Tributária:
A) Impostos, taxas e receitas imobiliárias.
B) Contribuições sociais e econômicas.
C) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.
D) Multas e juros, cobrança da dívida ativa, indenizações e restituições.
E) Impostos, taxas e contribuições sociais.
27) A IN 01/2002 estabelece “o sistema de remessa de informações por meios magnéticos (disquete ou CD-Rom),
transmissão de dados (internet) e físico (papel), das unidades gestoras da Administração dos Municípios de Mato
Grosso, pertinentes ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”. O § 4º do
Art. 2º trata do prazo da guarda das cópias das informações e demonstrativos contábeis em meio físico (papel),
contados da data da decisão definitiva pelo Tribunal Pleno. O prazo referido é de:
A) 3 anos.
B) 4 anos.
C) 10 anos.
D) 5 anos.
E) Indeterminado.
28) Uma empresa contribuinte do ICMS, mas não contribuinte do IPI, deve registrar como custo das mercadorias
adquiridas para revenda, quando cobrados, esses dois impostos:
A) Incluindo o ICMS e excluindo o IPI.
B) Incluindo o ICMS e o IPI.
C) Excluindo o ICMS e o IPI.
D) Excluindo o ICMS e o IPI, mas incluindo o ICMS relativo à revenda.
E) Incluindo o IPI e excluindo o ICMS.
29) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta
poderá ser ampliada mediante contrato entre os pares, cabendo a lei dispor sobre: (§ 8° inciso XXII – Art. 37
Constituição Federal)

1. O prazo de duração do contrato.
2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.
3. A remuneração pessoal.
4. As despesas funcionais.
Considerando o disposto no parágrafo citado, é correto afirmar que:
A) Apenas um item é correto.
D) Todos os itens são corretos.
B) Apenas dois itens são corretos.
E) Nenhum item completa corretamente o enunciado.
C) Apenas três itens são corretos.
30) Em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, qual o servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional que deverá ficar afastado de seu cargo? (Art. 38 da Constituição Federal)
A) Os vereadores com compatibilidade de horários.
B) O Prefeito Municipal, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
C) Os deputados estaduais com compatibilidade de horários.
D) Os senadores com compatibilidade de horários.
E) N.R.A.
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CONHECIMENTOS GERAIS
31) Como cidadão responsável pela escolha de seus representantes na democracia brasileira, é dever do eleitor
conhecer as regras do processo eleitoral, conforme o que vivemos atualmente no país. NÃO representa uma
liberação aos candidatos nas campanhas deste ano:
A) O showmício com a contratação de artistas é proibido mesmo que o candidato seja artista.
B) A distribuição de brindes, como canetas, chaveiros, bonés, camisas é proibida durante a campanha.
C) Cartazes e faixas são permitidos em áreas particulares com limite de tamanho máximo.
D) A propaganda paga em TV, rádio e Internet é permitida, desde que em horários previamente estipulados pelo TSE
ou TRE.
E) O autofalante só pode ser utilizado entre 9h e 21h.
32) “O Brasil tem compromissos políticos de ajudar o continente africano a se desenvolver. O Brasil tem dívida
histórica com os africanos, e nós achamos que essa dívida não pode ser paga com dinheiro. Ela é paga com
solidariedade, com gestos políticos e com ajuda.”
(Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente do Brasil, G1)
Quando o presidente Lula afirma que o Brasil tem “uma dívida histórica com os africanos”, ele está se
referindo a que fato registrado na história de nosso país?
A) A colonização e exploração de riquezas agrícolas de regiões africanas, como Angola, Moçambique e Guiné
Bissau, no século XIV.
B) O tráfico de africanos para o trabalho escravo no Brasil durante vários séculos até a Abolição, em 1888.
C) A exploração econômica de matérias-primas minerais de vários países africanos, como Angola, Gana e África do
Sul, no início do século XX.
D) O acordo de cooperação assinado em 1953, entre Brasil e 18 nações africanas, na qual o país assumia
responsabilidade de ajuda financeira e política.
E) A miséria na África, em decorrência da exploração desenfreada do continente por nações desenvolvidas, fazendo
com que as novas nações em desenvolvimento assumam o compromisso de amenizar problemas, como seca,
fome, epidemias etc.
33) O Congresso Nacional promulgou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que agilizou a separação
entre os casais, de modo que o pedido de divórcio passa a ser imediatamente atendido, bem diferente da praxe
anterior, quando:
A) O divórcio só podia ser solicitado depois de um ano da separação formal (registrada em cartório, por exemplo) ou
até dois anos de vivência em residências diferentes.
B) O divórcio só era permitido quando baseado em motivo de natureza grave, como adultério, agressão física, crime
ou prejuízos materiais irreparáveis.
C) O divórcio só se efetivava após cinco anos de separação judicial e com o consentimento de ambas as partes,
incluindo a concordância quanto à separação total dos bens, em caso de casamento em comunhão total ou parcial.
D) O divórcio se desenrolava judicialmente com diversas etapas, como a de conciliação, até que a Justiça estivesse
plenamente convencida de que o melhor para o casal era a separação.
E) O divórcio só se concretizava após o casal passar pela avaliação de uma junta formada por Psicólogos e
Assistentes Sociais das Comarcas que concluíssem pela impossibilidade definitiva de convivência conjunta do
casal.
34) “As células-tronco exercem hoje um papel único na história da medicina. Pacientes desesperados pela cura,
depositam todas as esperanças em tratamentos derivados das pesquisas com células-tronco. A dura realidade é
que, salvo algumas doenças sanguíneas, as células-tronco não ‘curaram’ nada até agora. O sonho da cura não
pode ameaçar a qualidade da ciência. As direções a seguir no futuro só devem ser decididas pelos resultados
gerados nos laboratórios e não por sonhos. A ciência é a única atividade humana que poderá transformar
esperanças em realidade.”
(por Alysson Muotri, G1 – Espiral)
Sobre o tema tratado anteriormente, analise:
I. Estudos recentes indicam que a transferência celular entre o feto e a mãe durante a gestação é um fenômeno
comum e que a troca de células persiste nos dois indivíduos, anos após o nascimento.
II. Utilizando-se de sondas específicas para o cromossomo Y (aquele presente só em homens), foi revelado que em
diversos tecidos de mulheres que havia passado por um transplante, as células masculinas foram rapidamente
destruídas.
III. Segundo estudos, a troca celular pode acontecer entre gêmeos no útero ou, de forma já confirmada, durante um
aborto espontâneo.
Está(ão) adequada(s) ao enunciado apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) I
C) II, III
D) III
E) I, III
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35) A obra abaixo foi furtada do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Pernambuco, onde se encontrava
desde a década de 1960, quando foi doada por Assis Chateaubriand. O quadro “Enterro” (reprodução P&B)
está avaliado em mais de R$1 milhão e integra a chamada série azul de um dos maiores nomes da pintura
brasileira de todos os tempos. Natural de Brodowski, interior de São Paulo, teve uma produção de cerca de
cinco mil obras, entre elas, destacam-se “A Primeira Missa no Brasil”, “Mestiço” e “O Lavrador de Café”.
Seu nome é:
A) Pablo Picasso.
B) Di Cavalcanti.
C) Tarsila do Amaral.
D) Cândido Portinari.
E) Salvador Dali.
36) A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em Paris, lançou no final
do primeiro semestre de 2010 um relatório sobre a migração internacional, no qual apresenta como
conclusões:
I. Mesmo com a crise, a imigração aumentou significativamente nos 27 países da União Europeia, devido ao
envelhecimento da força de trabalho, mantendo vários setores com vagas ociosas.
II. As restrições à imigração aumentaram amplamente desde que uma crise financeira abarcou o mundo, em 2008.
III. A migração de mão-de-obra é um problema futuro que vai necessitar da implantação de leis protecionistas de
mercado, no intuito de preservar as vagas de trabalho para a população ativa dos países desenvolvidos. Vamos
precisar suprir faltas de mão-de-obra e fazer frente a desafios demográficos.
IV. O fluxo de imigrantes caiu em 2008, e continuou a declinar em 2009, revertendo cinco anos de aumentos médios
anuais.
Estão adequadas ao enunciado apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
37) “Sem água não podemos viver, estamos trabalhando para que a água seja declarada um direito humano.”
(Evo Morales, Presidente da Bolívia. EFE, em La Paz)

Tal declaração foi dada pelo líder sul-americano, fundamentando a seguinte ação realizada, no intuito de
tornar a água um direito humano no mundo:
A) Marcha sul-americana pela água, que teve início no deserto do Atacama no Chile, e pretende percorrer as
principais áreas secas da América do Sul.
B) Manifestação realizada na sede do Mercosul, com representantes de todos os países que compõem o bloco, em
apoio ao fim da comercialização da água.
C) Envio às Organizações das Nações Unidas (ONU) de um projeto de resolução, para que o acesso à água seja um
direito humano.
D) Abaixo-assinado iniciado pelos líderes sul-americanos, com a coordenação do presidente boliviano, que pretende
buscar a assinatura de apoio de todos os líderes de governo do mundo.
E) Discurso proferido no encontro do G-20, em Toronto, Canadá, alertando o mundo para a escassez desse bem
natural em futuro bem próximo.
38) A revista Forbes publicou em julho, a lista dos 10 monarcas mais ricos do mundo, como se apresenta, a
relação:

Analise as afirmativas:
I. Dos dez monarcas, apenas dois representam a tradicional nobreza europeia.
II. O mais rico se encontra numa das maiores nações produtoras de petróleo do planeta.
III. Três monarcas presentes na lista são xeiques árabes.
IV. Mohammed IV e Haji Hassanal Bolkiah são os únicos africanos presentes na lista.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
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39) Uma pesquisa da comScore divulgada em agosto deste ano, apontava que em todo o planeta existem cerca 945
milhões de internautas que fazem uso de alguma rede social e o Brasil é o 5º país do mundo em número de
visitas a redes sociais, com mais de 35 milhões de visitantes únicos, ficando atrás apenas dos consecutivos
países:
A) EUA, China, Alemanha e Rússia.
D) EUA, México, China e África do Sul.
B) China, Índia, Indonésia e EUA.
E) China, EUA, Índia e Rússia.
C) Rússia, Indonésia, Grã-Bretanha e Austrália.
40) “Grandes vazamentos de petróleo não são mais novidade nesta vasta terra tropical. Segundo estimativas, faz 50
anos que o delta do rio Níger, onde a riqueza subterrânea é desproporcional à pobreza da superfície tolera, todo
ano, o equivalente ao vazamento do Valdes Exxon. Quase toda semana ocorre vazamento e alguns pântanos estão
sem vida há muito tempo. (...) Há algumas semanas, segundo eles, uma tubulação da Royal Dutch Shell, que
estava estourada em um manguezal, foi finalmente fechada depois de dois meses de vazamento: agora, nenhum
ser vivo se mexe mais nesse mundo preto e marrom, que já foi uma vez cheio de camarões e caranguejos. Não
muito longe dali, no afluente Gio Creek, ainda há manchas pretas provenientes de um vazamento que ocorreu em
abril e, logo na divisa do estado, em Akwa Ibom, os pescadores se aborrecem com suas redes manchadas de óleo,
duplamente inúteis em um mar estéril, destruídas por um vazamento de uma tubulação costeira da Exxon Mobil,
que durou semanas.”
(por Adam Nossiter, do New York Times)
Sobre o texto e o contexto econômico e geográfico mundial, analise:
I. Referencia o vazamento constante de petróleo em regiões miseráveis da África e da Ásia Oriental.
II. Comenta a ação poluidora de duas grandes petroleiras – a primeira de origem britânica e holandesa, e a segunda,
norte-americana.
III. A região citada pertence à Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, localizada no Oriente
Médio.
IV. Relaciona os acidentes, envolvendo petróleo nessa região com os vazamentos ocorridos no Golfo do México e do
navio Valdes Exxon, no Alaska.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) II, III
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