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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Leio no jornal a notícia de que um homem
morreu de fome. Um homem de cor branca, trinta
anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de
fome, sem socorros, em pleno centro da cidade,
permanecendo deitado na calçada durante 72 horas,
para finalmente morrer de fome.

Morreu de fome. Depois de insistentes
pedidos e comentários, uma ambulância do
Pronto-Socorro e uma radiopatrulha foram ao local,
mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que
acabou morrendo de fome.

Um homem que morreu de fome. O
comissário de plantão (um homem) afirmou que o
caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de
Mendicância, especialista em homens que morrem
de fome. E o homem morreu de fome.

O corpo do homem que morreu de fome foi
recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado.
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.

Um homem morre de fome em plena rua,
entre centenas de passantes. Um homem caído na
rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um
anormal, um tarado, um pária, um marginal, um
proscrito, um bicho, uma coisa – não é homem. E os
outros homens cumprem seu destino de passantes,
que é o de passar. Durante setenta e duas horas
todos passam, ao lado do homem que morre de fome,
com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até
mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, e o
homem continua morrendo de fome, sozinho,
isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem
perdão.

Não é da alçada do comissário, nem do
hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser
da minha alçada? Que é que eu tenho com isso?
Deixa o homem morrer de fome.

E o homem morre de fome. De 30 anos
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome,
diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes,
que jamais morrerão de fome, pedindo providências
às autoridades. As autoridades nada mais puderam
fazer senão remover o corpo do homem. Deviam
deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros
homens. Nada mais puderam fazer senão esperar
que morresse de fome.

E ontem, depois de setenta e duas horas de
inanição, tombado em plena rua, no centro mais
movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, um homem morreu de fome.

Morreu de fome.

Notícia de jornal

(SABINO, Fernando. .
2ª ed. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2008. p. 46-7.)

As melhores crônicas de Fernando Sabino

Com relação à crônica de Fernando Sabino é correto
afirmar que:

A) expressa a sensatez dos órgãos públicos que não
cumprem o seu papel.

B) retrata uma cena comum nas ruas das grandes
cidades.

C) denuncia a indiferença dos transeuntes que
passam pelo homem deitado na calçada e nada
fazem.

D) apresenta o responsável pela morte do homem: a
Delegacia de Mendicância, especialista em
homens que morrem de fome.

E) aponta a resignação e omissão do narrador diante
do fato corriqueiro, que banaliza a morte causada
pela fome.

Questão 01

A gramática da língua portuguesa diz que Regência é
a parte da Gramática que estuda a relação entre dois
termos, verificando se um termo serve de
complemento ao outro.

Aalternativa que contém exemplo de frase, formada a
partir de ideias do texto, em que a regência atende
corretamente a esse conceito é:

A) O narrador tornou as ideias acessíveis com as de
todos.

B) Todos agiram de modo desfavorável com a
situação.

C) O narrador sentiu compaixão a ele.
D) Alguns passantes preferiam não olhar a tomar

alguma iniciativa.
E) O comissário de plantão tinha certeza que não era

o responsável pelo fato.

(ABAURRE, Mar ia Lu iza & PONTARA, Marce la .
Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo,
Moderna, 2007.)

Questão 02

Língua Portuguesa–
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A figura de linguagem presente em “Louve-se a
insistência dos comerciantes, que jamais morrerão
de fome, pedindo providências às autoridades.” (§ 7)
é:

A) comparação.
B) sinestesia.
C) prosopopeia.
D) ironia.
E) metonímia.

Questão 06

Ao se transpor a frase “Louve-se a insistência dos
comerciantes [...]” (§ 7) para a voz passiva analítica,
como ficaria a forma verbal?

A) Foi louvado
B) Seria louvada
C) É louvada
D) Será louvada
E) Seja louvada

Questão 08

Analise as afirmativas a seguir, a respeito do quarto
parágrafo.

I. Apreposição SEM, no contexto, é um elemento de
composição de palavras que indica privação ou
negação.

II. Apalavra SENÃO estabelece ideia de condição.
III. A preposição DE que antecede a palavra fome,

nas duas ocorrências, estabelece sentido de
causa.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I e II
B) II e III
C) I
D) II
E) III

Questão 03

Em “Um homem de cor branca, trinta anos
PRESUMÍVEIS [...]” (§ 1), / “Depois de INSISTENTES
pedidos e comentários [...]” (§ 2) os elementos
destacados podem ser substituídos, sem prejuízo
para o sentido original do texto, por, respectivamente:

A) pressupostos, insipientes.
B) prováveis, reiterados.
C) presuntivos, maçantes.
D) diligentes, incômodos.
E) presunçosos, insípidos.

Questão 04

Assinale a alternativa que apresenta a forma de
reescrita do segmento “Leio no jornal a notícia de que
um homem morreu de fome.” (§ 1) que gera
problemas de sentido.

A) Leio a notícia de que um homem morreu de fome
no jornal.

B) Leio a notícia, no jornal, de que um homem morreu
de fome.

C) A notícia no jornal de que um homem morreu de
fome é lida por mim.

D) Leio a notícia no jornal de que um homem morreu
de fome.

E) No jornal, leio a notícia de que um homem morreu
de fome.

Questão 05

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado
do primeiro parágrafo funciona como objeto direto da
oração a qual pertence.Assinale-o.

A) “de fome”
B) “a notícia”
C) “sem socorros”
D) “em pleno centro da cidade”
E) “Um homem de cor branca”

Questão 07

Em “Leio no jornal a notícia DE QUE UM HOMEM
MORREU DE FOME.” (§ 1), a oração destacada é
subordinada substantiva:

A) objetiva indireta.
B) predicativa.
C) completiva nominal.
D) objetiva direta.
E) subjetiva.

Questão 09

Em “Um homem QUE morreu de fome.” (§ 3), a classe
gramatical do termo destacado é:

A) pronome relativo.
B) pronome apassivador.
C) conjunção subordinativa integrante.
D) pronome indefinido.
E) substantivo.

Questão 10
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No Windows XP, quando um ícone possui uma
pequena seta na sua extremidade inferior esquerda,
ele é considerado um(a):

A) atalho.
B) unidade de armazenamento.
C) biblioteca.
D) janela.
E) gadget.

Questão 11

Questão 12

No Windows XP, o Windows Explorer possui sua
interface dividida em duas partes. São elas:

A) barra de status e área de notificação.
B) painel de conteúdo e bibliotecas.
C) bibliotecas e painel de navegação.
D) barra de endereços e barra de status.
E) painel de navegação e painel de conteúdo.

Questão 14

No MS Excel 2007, os intervalos são muito utilizados
nas fórmulas. Em uma planilha, o intervalo
representado pela Diagonal (D5:F10) contém:

A) quinze células.
B) nove células.
C) doze células.
D) dezoito células.
E) três células.

– Informática Básica

Questão 13

No Word 2007, são exemplos de grupos localizados
na faixa de opções “página inicial”:

A) layout da página e inserir.
B) negrito e layout da página.
C) área de transferência e parágrafo.
D) fonte e referências.
E) revisão e estilo.

Questão 15

Um endereço de correio eletrônico contém duas
partes separadas pelo símbolo @. A parte posterior a
este símbolo identifica o(a):

A) URL.
B) domínio do servidor de correio.
C) DNS.
D) protocolo utilizado.
E) caixa postal do usuário.

– História e Geografia de Rondônia

No período colonial, o vale do Guaporé começou a
ser explorado pelos bandeirantes no ciclo do(a):

A) café.
B) cassiterita.
C) borracha.
D) ouro.
E) castanha-do-pará.

Questão 16

A Lei Complementar nº 041, de 22 de dezembro de
1981, criou o Estado de Rondônia em substituição ao
Território Federal de mesmo nome. De acordo com o
texto da lei, a representatividade política desse novo
estado seria formada por eleições gerais somente
em 1982. Não obstante, Rondônia tornou-se o
único estado brasileiro a não ter governador e
vice-governado eleitos no ano previsto. O motivo pelo
qual foi estabelecido em lei que a formação da elite
política estadual rondoniense somente se daria em
15 de novembro de 1982 e o porquê de não ter
havido eleições para os cargos de governador e
vice-governador nesse ano, respectivamente, são:

A) faltavam partidos formalizados / governador e
vice-governador foram eleitos na criação do
estado.

B) para acompanhar o pleito nas demais unidades
federadas / a lei que criou o estado previa
nomeação presidencial para esses cargos.

C) o novo estado carecia ainda de bases econômicas
sustentáveis / para tais cargos, as eleições só
ocorriam em períodos de quatro anos.

D) não havia ainda quantitativo populacional
suficiente para formar colégio eleitoral / o novo
estado era considerado estratégico para o
controle de parte da fronteira amazônica.

E) a modernização da infraestrutura de transportes
era prioritária / as eleições para esses cargos
foram suspensas por decreto presidencial em
todo o país.

Questão 17

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Decreto-lei
nº 5.812 (13 de setembro de 1943) criou o Território
Federal do Guaporé, com partes desmembradas
do(s) seguinte(s) estado(s):

A) Mato Grosso.
B) Pará e Goiás.
C) Amazonas.
D) Acre eAmazonas.
E) Amazonas e Mato Grosso.

Questão 18
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Em Rondônia, é onde se localiza a maior altitude do
estado e constitui-se no principal divisor de águas
entre as sub-bacias hidrográficas que o banham:

A) Espigão d’Oeste.
B) Chapada dos Parecis.
C) Serra dos Pacaás-Novos.
D) Vale do Madeira.
E) Morro São Domingos.

Questão 21

Questão 24

Para a viabilização da colonização em Rondônia, o
aparelho estatal brasileiro cria e implanta o Programa
de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia
– POLAMAZÔNIA, no início da década de 1970,
voltado a grandes empreendimentos. Para tanto,
conta com a estrutura do INCRA, desenvolve uma
série de projetos integrados de colonização – PICs
(com módulo rural de até 100 ha, destinado a
agricultura), projetos de assentamentos dirigidos –
PADs (superior a 100 ha, destinado a pecuária) e
projetos de assentamentos – PAs (com áreas
menores que 100 ha).
Alguns dos problemas verificados na execução do
POLAMAZÔNIAforam:

A) ausência de rodovias e excesso de terras férteis.
B) imensa fragilidade dos solos e grande demanda

por produtos agrícolas na região.
C) baixa produtividade devido à escassez de mão de

obra e concorrência com os produtores
bolivianos.

D) orçamento insuficiente para a construção de
rodovias e intensa demarcação de reservas
indígenas.

E) intensificação de queimadas e desmatamentos e
de conflitos por terra.

São alguns municípios criados do desmembramento
do antes gigantesco Porto Velho:

A) Guarajá-Mirim e São Miguel do Guaporé.
B) Alta Floresta do Oeste eAltoAlegre dos Parecis.
C) Ariquemes e Cacoal.
D) Alto Paraíso e Buritis.
E) Alvorada d’Oeste e Presidente Médici.

Questão 20

Questão 23

O Estado de Rondônia é dividido geograficamente
em duas mesorregiões: Madeira-Guaporé e
Leste Rondoniense. Pertence à mesorregião Leste
Rondoniense o seguinte município:

A) Porto Velho.
B) Costa Marques.
C) Vilhena.
D) Nova Mamoré.
E) Guajará-Mirim.

O início do povoamento daquele que seria o futuro
Estado de Rondônia se deu efetivamente a partir de
1907, depois da assinatura do Tratado de Petrópolis,
no qual o governo brasileiro se comprometia a
construir uma estrada de ferro que ligasse a fronteira
boliviana do rio Mamoré com um determinado trecho
do rio Madeira, onde, atualmente se localizam
respectivamente os municípios de ______________.
A necessidade da construção reportava-se a
questões de ______________ importantes para a
economia boliviana.

As lacunas no texto acima são corretamente
preenchidas por:

A) Guajará-Mirim e Porto Velho / navegabilidade.
B) Costa Marques e Nova Mamoré / política externa.
C) Porto Velho e Belém / transporte.
D) Pimenteiras do Oeste e Buritis / exportação.
E) Porto Velho e Guajará-Mirim / geopolítica.

Questão 22

A criação do Estado de Rondônia, em 1981, deu-se
por:

A) desmembramento.
B) fusão.
C) elevação.
D) territorialização.
E) decreto.

Questão 19
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Questão 27

A Constituição que NÃO possui um processo
legislativo de alteração mais dificultoso do que o
processo legislativo de alteração das normas
infraconstitucionais denomina-se:

A) analítica.
B) flexível.
C) outorgada.
D) promulgada.
E) dogmática.

Questão 30

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
proibida a realização de qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, aos menores de:

A) 14 anos.
B) 12 anos.
C) 16 anos.
D) 18 anos.
E) 15 anos.

– Direito Administrativo

Questão 31

Presumir o conhecimento dos interessados em
relação aos atos da Administração Pública,
desencadear o decurso dos prazos de interposição
de recursos, marcar o início dos prazos de
decadência e prescrição e impedir a alegação de
ignorância em relação ao comportamento da
Administração Pública.
Tais resultados podem ser tomados como
decorrência imediata do princípio da:

A) moralidade.
B) indisponibilidade.
C) autotutela.
D) publicidade.
E) continuidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

Acerca do tema “Direitos e Garantias Fundamentais”,
assinale a alternativa correta.

A) Conceder-se-á extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.

B) A lei poderá, em caso de dolo, admitir a pena de
trabalhos forçados para os crimes hediondos.

C) É compulsória a adesão à associação profissional
ou a sindicato profissional.

D) Não haverá juízo ou tribunal de exceção, salvo em
tempo de guerra.

E) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei.

– Direito Constitucional

Questão 25

Atualmente, habitam a maior área indígena em
Rondônia. Entraram em conflito armado, revidando
as violências de que foram vítimas por parte dos
construtores da ferrovia Madeira-Mamoré e dos
seringueiros, no início do século XX. Atendem
também pelo nome Wari. Consituem o grupo
indígena mais numerosos do estado de Rondônia,
segundo fontes oficiais. No momento, estão sob
violência muito mais agressiva: a dominação
ideológica descaracterizando-os e despojando-os
dos seus valores culturais atávicos de nação.
O enunciado faz referência à etnia:

A) Gaviões.
B) Uru-Eu-Wau-Wau.
C) Karitiana.
D) Pakaás-Novos.
E) Cinta Larga.

Questão 28

Consoante a Constituição Federal de 1988, é
privativo de brasileiro nato o cargo de:

A) juiz do trabalho.
B) oficial das ForçasArmadas.
C) deputado estadual.
D) deputado federal.
E) prefeito de Município.

Questão 29

Considerando o tema Poder Executivo, é correto
afirmar que, no âmbito federal, ele é exercido:

A) pelo Presidente da República, auxiliado pelos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

B) pelo Presidente da República, auxiliado pelo
Conselho da República.

C) pelo Presidente da República, com o auxílio do
Presidente da Câmara dos Deputados.

D) pelo Presidente da República, com o auxílio dos
Ministros de Estado.

E) pelo Presidente da República, com o auxílio dos
Governadores dos Estados.
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Questão 34

Os atos administrativos complexos são aqueles que
resultam da manifestação de vontade de:

A) um único órgão singular, sendo o ato válido, eficaz
e exequível desde o momento de sua produção.

B) um único órgão, mas com verificação ou
aprovação por parte de outro, como condição de
exequibilidade.

C) mais de um órgão ou agente, sendo a
manifestação do último elemento de existência do
ato.

D) um único órgão colegiado, sendo o ato válido,
eficaz e exequível desde o momento de sua
produção.

E) mais de um órgão ou agente, sendo a
manifestação dos demais elemento de
conferência do qual não depende a validade,
eficácia e exequibilidade do ato praticado pelo
órgão principal.

Questão 35

Os agentes públicos cujos cargos são providos por
nomeação política, sem concurso público, com
atribuições de direção, chefia e assessoramento e
que são passíveis de exoneração imotivada são os:

A) ocupantes de cargo comissionado.
B) contratados temporários.
C) empregados públicos.
D) agentes honoríficos.
E) agentes políticos.

Questão 37

São princípios exclusivos da licitação pública:

A) legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

B) publicidade, competitividade, vinculação ao edital
e adjudicação compulsória.

C) legalidade, publicidade, vinculação ao edital e
adjudicação compulsória.

D) vinculação ao edital, adjudicação compulsória,
julgamento objetivo e competitividade.

E) isonomia, impessoalidade, competitividade,
julgamento objetivo e vinculação ao edital.

Questão 32

O condicionamento do uso, gozo e disposição da
propriedade, bem como do exercício da liberdade
individual, justificados pelo benefício do interesse
público ou social, exteriorizam a atuação de um dos
poderes daAdministração Pública.
Aafirmação refere-se ao Poder:

A) vinculante.
B) de polícia.
C) centralizador.
D) regulamentar.
E) disciplinar.

Questão 33

Ante o fenômeno da descentralização administrativa,
a unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica é denominada:

A) órgão.
B) autoridade.
C) grupamento.
D) unidade.
E) entidade.

– Licitações e Contratos

Questão 36

Conforme a Lei nº 8.666/1993, a licitação é um
procedimento administrativo e destina-se à
observância de princípios constitucionais e próprios
e, em relação à Administração Pública, a selecionar a
proposta que:

A) ofereça as melhores condições de aceitação.
B) seja mais conveniente para a sociedade.
C) seja mais vantajosa.
D) atenda todas as suas necessidades.
E) proporcione melhor preço.

Questão 38

No regime de contratações para a Administração
Pública, é correto afirmar que:

A) é obrigatória a licitação nos casos expressos na
Lei nº 8.666/1993.

B) é facultativa a licitação para consórcios públicos,
fundações públicas e agências reguladoras.

C) a lei pode criar exceções à regra da
obrigatoriedade da licitação.

D) a lei não pode criar exceções à regra da
obrigatoriedade da licitação.

E) é obrigatória a licitação em todos os casos de
compras, alienações e serviços.
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Questão 40

São modalidades de licitação:

A) concorrência, tomada de preços, registro de
preços, convite, concurso e leilão.

B) reg ime di ferenc iado de cont ra tações,
concorrência, tomada de preços, convite,
consulta, concurso, leilão e pregão.

C) reg ime di ferenc iado de cont ra tações,
concorrência, tomada de preços, convite,
concurso, leilão eletrônico, oferta pública e
pregão.

D) concorrência, técnica e preço, convite, concurso,
pregão e leilão.

E) pregão, concorrência, consulta de preços,
convite, concurso e leilão.

Questão 41

Os atos administrativos estão sujeitos à anulação ou
revogação. Em um processo de licitação, pratica-se
uma sequência de atos administrativos que deve
guardar certos requisitos gerais. Nesse sentido, é a
SÚMULA 473 do STF: “A Administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Em uma licitação da qual participavam três
empresas, duas delas foram inabilitadas e a terceira
foi desclassificada por vício formal em sua proposta
de preços. Nessa situação, aAdministração:

A) deverá considerar a licitação fracassada,
anulando-a.

B) deverá considerar a licitação fracassada,
revogando-a.

C) poderá conceder novo prazo para que a terceira
empresa sane os vícios de sua proposta, não
sendo necessário aplicar o benefício às outras
empresas inabilitadas.

D) deverá considerar a licitação deserta, mas não
necessariamente revogar ou anular a licitação.

E) deverá anular a licitação por conter vício
insanável, considerando ser essencial a
apreciação pelo Judiciário.

Questão 42

Na forma do art. 39 da Lei de Licitações, sempre que o
valor estimado para uma licitação ou para um
conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto do valor
para obras / serviços de engenharia na modalidade
Concorrência (art. 23, inciso I, alínea “c”, da Lei
nº 8.666/1993), o processo licitatório será iniciado,
obrigatoriamente, com uma:

A) consulta.
B) audiência pública.
C) análise de impacto econômico.
D) estimativa de preços.
E) carta-convite.

Questão 39

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) A licitação deserta é caracterizada pelo
desinteresse pela licitação, justificando a
contratação direta.

B) Ocorre licitação fracassada quando acudiram
interessados, porém não logrou a Administração
proposta conveniente.

C) É inexigível a licitação quando houver a
inviabilidade de competição.

D) Licitação dispensada é o mesmo que licitação
proibida.

E) A licitação dispensável não tem todas as
hipóteses definidas em lei, por isso o
procedimento licitatório pode ser suspenso por
ser inconveniente e inoportuno.
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Questão 45

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC) foi instituído pela Lei nº 12.462/2011, sendo
aplicável exclusivamente às licitações e contratos
necessários à realização de certos eventos e
situações específicas. Em qual das opções abaixo
NÃO se aplicam as normas do RDC?

A) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
B) Copa das Confederações da Federação

Internacional de Futebol Associação – Fifa 2013 e
da Copa do Mundo Fifa 2014.

C) Obras de infraestrutura e de contratação de
serviços para os aeroportos das capitais dos
estados da federação distantes até 350 km das
cidades-sede dos mundiais.

D) Ações integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC e das obras e serviços de
engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde
– SUS.

E) Licitações e contratos necessários à realização de
obras e serviços de engenharia no âmbito dos
sistemas públicos de transporte.

Questão 43

Sobre o sistema de registro de preços, é correto
afirmar que:

A) utiliza as modalidades de licitação, concorrência e
pregão.

B) é modalidade de licitação própria para
contratação direta.

C) terá validade da ata de registro não superior a um
ano, salvo prorrogação por até doze meses, em
caráter excepcional, quando a proposta continuar
se mostrando mais vantajosa.

D) será utilizado, sempre que possível, para o
processamento das compras, serviços e obras
contratados pelaAdministração Pública.

E) necessita de lei específica para ser aplicado.

Questão 44

A Administração Pública aparece com uma série de
prerrogativas que garantem sua supremacia sobre o
particular. Tais peculiaridades constituem as
chamadas cláusulas exorbitantes explícitas ou
implícitas em todo contrato administrativo. Nesse
sentido, NÃO se refere(m) às cláusulas exorbitantes,
a(s) que estabeleça(m):

A) exigência de garantia e fiscalização.
B) possibilidade de alteração ou rescisão unilateral

por parte daAdministração.
C) retomada do objeto e aplicação de penalidades e

anulação.
D) equilíbrio econômico e financeiro.
E) possibilidade do particular invocar a exceção do

contrato não cumprido.

A ferramenta contábil que demonstra a receita e a
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos
e os pagamentos de natureza extraorçamentária,
conjugados com os saldos em espécie, provenientes
do exercício anterior e os que se transferem para o
exercício seguinte, é denominada:

A) balanço orçamentário.
B) balanço financeiro.
C) balanço patrimonial.
D) demonstração das variações patrimoniais.
E) ativo permanente.

Questão 46

Conhecimentos da Área de Formação–

Segundo a classificação orçamentária das receitas
públicas por categoria econômica no Brasil, as
receitas provenientes da arrecadação de impostos
são classificadas como receitas:

A) de capital.
B) especiais.
C) fixas.
D) correntes.
E) diretas.

Questão 47
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O princípio do orçamento público que define que
todas as receitas e todas as despesas devem constar
da Lei Orçamentária, não podendo haver omissão, é
o princípio denominado:

A) universalidade.
B) unidade.
C) legalidade.
D) equilíbrio.
E) especificidade.

Questão 48

O ciclo orçamentário tem início com a elaboração do
Plano Plurianual (PPA), cuja responsabilidade de
elaboração é do:

A) Poder Legislativo.
B) Poder Judiciário.
C) Poder Executivo.
D) Órgão daAdministração Pública.
E) Tribunal de Contas.

Questão 49

O orçamento que se caracteriza por ser um
instrumento de operacionalização das ações
governamentais, em consonância com os planos e
diretrizes formuladas no planejamento, é o:

A) detalhado.
B) programa.
C) base-zero.
D) tradicional.
E) desempenho.

Questão 50

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os
orçamentos fiscais, da seguridade social e de
investimentos das empresas estatais devem estar
compreendidos na seguinte lei:

A) OrçamentáriaAnual.
B) Plano Plurianual.
C) Diretrizes Orçamentárias.
D) Responsabilidade Fiscal.
E) Gestão Participativa.

Questão 51

Os créditos adicionais destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica são
classificados como créditos:

A) emergenciais.
B) complementares.
C) suplementares.
D) extraordinários.
E) especiais.

Questão 52

De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, não poderá exceder
determinados percentuais da receita corrente líquida.
Para os Estados esse limite é de:

A) 30%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E) 70%

Questão 53

De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências, para o cálculo da
receita corrente líquida contribuirá, entre outras, a
seguinte receita:

A) Operação de crédito.
B) Patrimonial.
C) Alienação de bens móveis e imóveis.
D) Amortização de empréstimos concedidos.
E) Transferência de capital.

Questão 54
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De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências, com relação aoAnexo
de Metas Fiscais, é correto afirmar que:

A) deve conter uma avaliação dos passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas, informando as providências a
serem tomadas, caso se concretizem.

B) integra o Plano Plurianual.
C) estabelece metas mensais de receita e despesa.
D) integra a Lei Orçamentária Anual e destina-se a

comprovar, por metodologia de cálculo
consagrada, o alcance dos resultados planejados.

E) conterá a evolução do patrimônio líquido, nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação
de ativos.

Questão 55

Segundo a norma ABNT NBR 5626:1998 (Instalação
predial de água fria) as tubulações devem ser
submetidas a ensaio para verificação da
estanqueidade durante o processo de sua
montagem. Se em um projeto é prevista, em
determinada seção da tubulação, pressão em
condições estáticas de 20 mca, o valor da pressão
mínima do ensaio de estanquidade nessa seção, em
mca, deve ser:

A) 30.
B) 36.
C) 40.
D) 46.
E) 50.

Questão 56

No projeto de instalações elétricas prediais de baixa
tensão de uma edificação, foi definido que uma
determinada cozinha terá 5 pontos de tomada.
Segundo a norma ABNT NBR 5410:2004 - Errata
1:2008 (Instalações elétricas de baixa-tensão) as
potências desses pontos de tomadas devem ser:

A) todos os pontos de tomada com 100 VA.
B) todos os pontos de tomada com 200 VA.
C) 1 ponto de tomada com 600 VA e 4 pontos de

tomada com 100 VA.
D) 2 pontos de tomada com 600 VA e 3 pontos de

tomada com 100 VA.
E) 3 pontos de tomada com 600 VA e 2 pontos de

tomada com 100 VA.

Questão 57

S e g u n d o a n o m e n c l a t u r a d a n o r m a
ABNT NBR 6122:2010 (Projeto e execução de
fundações), dentre os tipos de estacas (elemento de
fundação profunda) abaixo, aquela que é classificada
como pré-moldada é a:

A) Raiz.
B) Strauss.
C) Mega.
D) Hélice.
E) Franki.

Questão 58

De acordo com a norma ABNT NBR 8160:1999
(Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e
execução) a caixa em que se reúnem os efluentes
líquidos, cuja disposição exija elevação mecânica, é
denominada:

A) de inspeção.
B) coletora.
C) de passagem.
D) sifonada.
E) extravasora.

Questão 59

Conforme a norma ABNT NBR 13860:1997
(Glossário de termos relacionados com a segurança
contra incêndio) o fogo em materiais combustíveis
sólidos, que queimam em superfície e profundidade,
deixando resíduos, como, por exemplo, em madeiras,
pertence à classe:

A) M
B) C
C) CS
D) A
E) B

Questão 60
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Foram realizados ensaios para determinação da
consistência do concreto pelo abatimento do tronco
d e c o n e , d e a c o r d o c o m a n o r m a
ABNT NBR NM 67:1998 (Concreto - Determinação da
consistência pelo abatimento do tronco de cone), em
5 amostras de concreto, obtendo-se os seguintes
abatimentos:

Aamostra de concreto com maior consistência é a:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Questão 61

Questão 62

Segundo o engenheiro Paulo Roberto Vilela Dias em
seu livro “Novo Conceito de BDI – Obras e Serviços
de Engenharia”, dentre as parcelas abaixo de custo
de uma obra, assinale aquela que deve ser incluída
no cálculo do BDI.

A) Custo financeiro.
B) Instalação do canteiro de obras.
C) Elaboração de projetos.
D) Aluguel de máquinas e equipamentos.
E) Administração local.

Questão 63

Observe o perfil de um muro de contenção em
concreto armado, cujas cotas estão em cm.

Sabendo-se que esse muro tem comprimento de
20 metros, o consumo estimado de concreto armado,
em m³, desse muro é:

A) 13.
B) 18.
C) 23.
D) 28.
E) 33.

Amostra Abatimento (mm)
1 25
2 50
3 15
4 20
5 10

Questão 64

Na avaliação de um determinado bem, o engenheiro,
ut i l izando-se da nomenclatura da norma
ABNT NBR 14653-1:2001 – Errata 1:2005 (Avaliação
de bens – Parte 1: Procedimento gerais), classificou
determinada benfeitoria como útil. Isso significa que
essa benfeitoria:

A) visa simples deleite ou recreio, sem aumentar o
uso normal do bem.

B) é indispensável para conservar o bem ou evitar a
sua deterioração.

C) aumenta ou facilita o uso do bem, embora seja
dispensável.

D) é indispensável, mas não agregará valor ao bem.
E) dificultará o uso do bem, mas aumentará sua vida

útil.
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De acordo a norma ABNT NBR 9575:2010
(Impermeabilização - Seleção e projeto) as
impermeabilizações são classificadas segundo o
material constituinte principal da camada
impermeável, nos seguintes tipos:

A) cimentícios, asfálticos e poliméricos.
B) acrílicos, poliméricos e vinílicos.
C) vinílicos, cimentícios e asfálticos.
D) acrílicos, vinílicos e asfálticos.
E) cimentícios, poliméricos e acrílicos.

Questão 65

Considere as seguintes informações para responder
da questão 66 à 68.

Uma obra pública foi contratada a preço global por
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e os valores
pagos devem ser proporcionais ao progresso físico
medido.

As seguintes planilhas com os percentuais de cada
serviço e o cronograma físico-financeiro simplificado
fazem parte do contrato:

Percentuais dos serviços

Item Serviço %
01 Serviços preliminares 4
02 Fundações 8
03 Estruturas 17
04 Alvenaria 6
05 Instalações 4
06 Revestimentos 12
07 Soleira, peitoril e rodapé 1
08 Esquadrias e ferragens 12
09 Pavimentação 9
10 Impermeabilização 4
11 Louças e metais 7
12 Pintura 8
13 Cobertura 6
14 Limpeza 2

Cronograma físico-financeiro simplificado (%)

De acordo com o contrato, o mês de maior
desembolso será o:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Questão 66

De acordo com o contrato, o progresso físico
acumulado ao final do segundo mês de obra será:

A) 25%
B) 22%
C) 19%
D) 16%
E) 13%

Questão 67

Se ao final do terceiro mês de obra, em face das
medições efetuadas, o faturamento realizado
acumulado era de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte
mil reais), é correto afirmar que o progresso físico
acumulado da obra, em relação ao planejado no
contrato, estava:

A) atrasado em 5,0%.
B) adiantado em 5,0%.
C) atrasado em 2,5%.
D) adiantado em 2,5%.
E) rigorosamente em dia.

Questão 68
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Considere as seguintes informações para responder
às questões 69 e 70.

Para planejamento da execução de 2000 m² de
chapisco das paredes e tetos de uma determinada
obra utilizou-se as seguintes composições de custo
de preço unitário:

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média),
espessura 0,5 cm, preparo mecânico da
argamassa – m²

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média),
preparo mecânico – m³

Preços coletados dos insumos:

Areia média – R$ 60,00 / m³
Cimento – R$ 0,60 / kg
Betoneira – R$ 2,00 / hora
Pedreiro – R$12,00 / hora (com encargos sociais)
Servente – R$10,00 / hora (com encargos sociais)

?

?

Questão 69

O número estimado de sacos de cimento, com 50 kg
cada, necessário para a execução desse chapisco é:

A) 75.
B) 85.
C) 95.
D) 105.
E) 115.

Questão 70

O custo estimado para execução desse chapisco é:

A) R$ 6.850,00.
B) R$ 7.850,00.
C) R$ 8.850,00.
D) R$ 9.850,00.
E) R$ 10.850,00.


