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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, RO.  

EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO. 

PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO.                                                                                                                   

CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS.   

  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, 
onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular desligado, 
sendo permitido ligá–lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste 
Concurso Público de Provas e Títulos.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá–
los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 40 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão–resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão–resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão–resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão–resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas 
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de 
iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento 
do cartão–resposta e da redação. 
 
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão–resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões–respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais 
permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o poema para responder às próximas três questões. 
 
Fla-Flu: (Max Nunes). 
 
Agonizava. 
Mas com o radinho. Junto à orelha. 
O jogo do seu time ele escutava. 
Esperando 
E agonizando, 
Ele torcia  
E não morria. 
Mas quando aconteceu o gol, 
Ele morreu feliz, 
Feliz morreu. 
E nem ficou sabendo 
Que o gol que ele esperava 
Não valeu. 
 
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta. 
a) A pessoa mencionada no poema “Fla-Flu”, acompanhava o jogo pelo rádio agonizando, esperando e torcendo. 
b) A pessoa morreu feliz quando ouviu o gol de seu time. 
c) Jogavam Flamengo e Fluminense, por isso o título Fla-Flu, dado por Max Nunes. 
d) O poema não possui rimas, aparecem os chamados versos brancos. 
 
02. Nos versos 8 e 9 do poema Fla-Flu, “Mas quando aconteceu o gol, / Ele morreu feliz”, temos: 
a) Oração coordenada sindética adversativa e oração coordenada assindética. 
b) Oração coordenada assindética e oração coordenada assindética. 
c) Oração coordenada sindética conclusiva e oração coordenada assindética. 
d) Oração coordenada sindética adversativa e oração coordenada sindética explicativa. 
 
03. As palavras do poema (com, seu, não, feliz), têm funções respectivas de: 
a) Preposição / advérbio / advérbio / adjetivo. 
b) Preposição / pronome / advérbio / substantivo. 
c) Preposição / pronome / advérbio / adjetivo. 
d) Pronome / preposição / advérbio / adjetivo. 
 
04. De acordo com formação de palavras, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta: 
(   ) Prefixos: são elementos que vêm antes do radical. 
(   ) Sufixos: são elementos que vêm depois do radical. 
(  ) Desinências nominais: indicam as flexões de gênero (masculino ou feminino) e número (singular ou 
plural) nos nomes. 
(   ) Desinências verbais: indicam as flexões de tempo, modo, pessoa e número nos verbos. 
(   ) As palavras da Língua Portuguesa são formadas  pela união de pequenas partes que carregam em si um 
significado. Essas partes chamam-se radicais. 
(   ) A parte invariável, que contém o significado básico da palavra e a partir do qual  é possível formar novos 
vocábulos  chama-se morfema. 
a) V – V – F – F – F – F. 
b) V – V – V – V – F – F. 
c) V – V – F – F – V – V. 
d) V – V – V – V – V – V. 
 
05. Sobre os elementos da narrativa, leia os itens e marque a alternativa correta: 
I- Narrador: relator dos fatos, dos quais pode ser participante como narrador-personagem (primeira pessoa), 
observador (somente observa) e onisciente (terceira pessoa), quando observa e tem acesso até aos 
pensamentos dos personagens. 
II- Personagens: protagonista (personagem principal) e antagonista/forças antagônicas (vilão ou situação 
que atrapalha os desejos do protagonista) e secundários (participam de forma secundária nas ações). 
III- Espaço: ambiente em que os fatos acontecem. 
IV- Tempo: quando ocorrem as ações ou quanto duram. O tempo pode ser psicológico (medido pelo relógio 
ou calendário), ou cronológico (como o personagem o percebe no pensamento). 
V- Enredo: conjunto de episódios que compõem a narrativa, dividido em: apresentação dos fatos e 
personagens, situação-problema ou conflito (o que gera os fatos), clímax (momento de maior tensão da 
história) e desfecho (conclusão/resolução do conflito). 
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a) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
06. Assinale a alternativa incorreta, quanto aos porquês. 
a) Só vou dar este porquê a você; já o porquê de verdade não lhe cabe saber. 
b) O motivo por que você fez isso não é mais surpresa para ninguém. 
c) Você fez isso porque queria dinheiro. 
d) Você não apareceu por que? 
 
07. Em se tratando de gêneros textuais, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta: 
( ) Crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou 
revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano e, às vezes, mistura os níveis de linguagem formal e informal, 
Apresenta poucos personagens que, na maioria das vezes, não têm nomes específicos, pois são nomeados 
de maneira genérica, relacionados ao papel social exercido na situação comunicativa, como: o menino, a 
menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher. Uma das características desse gênero textual é levar 
o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode, ou não, utilizar o humor como 
recurso na construção de sentido do texto. 
( ) A entrevista é um gênero textual do campo jornalístico midiático, cujo objetivo é a contextualização e o 
detalhamento do que foi noticiado ou de temas relevantes e atuais, locais e globais. 
( ) Os contos maravilhosos costumam apresentar um protagonista (o narrador principal da história) e um 
vilão, ou antagonista (personagem que faz oposição ao protagonista). O narrador relata acontecimentos que 
vão se alterando no decorrer da história, de modo que haja elementos linguísticos fundamentais de 
marcação do tempo e de mudanças do enredo, como é o caso dos verbos e dos advérbios. Uma de suas 
características principais é a presença do elemento mágico, sobrenatural. 
( ) O artigo de opinião é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre determinada ideia, 
influenciá-lo, ou mudar suas opiniões. Esse gênero é publicado em jornais e revistas impressos e digitais, 
além de blogs, sites e portais de notícias; no entanto, suas opiniões não refletem, geralmente, a linha 
editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. 
a) V – F – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – V – V.  
 
08. Considere estas definições: 
I- Homonímia: trata de palavras iguais na pronúncia e/ou na grafia, mas com significados diferentes, ou seja, 
homônimos. 
II- Sinonímia: trata de pares de palavras parecidas tanto na grafia quanto na pronúncia, mas com sentidos 
diferentes. 
III- Polissemia: trata da pluralidade significativa de um mesmo vocábulo que, a depender do contexto, terá 
uma significação diversa. A palavra polissêmica é aquela que, dependendo do contexto, muda de sentido 
(mas não muda de classe gramatical). 
IV- Hiponímia: relação existente entre uma palavra de sentido mais específico e outra de sentido mais 
genérico, que tem com a primeira traços semânticos comuns. 
V- Hiperonímia: relação estabelecida entre um vocábulo de sentido mais genérico e outro de sentido mais 
específico. 
As corretas possibilidades de significação das palavras podem ser encontradas: 
a) Apenas nos itens II, III e IV. 
b) Apenas nos itens II, III, IV e V. 
c) Apenas nos itens I, III, IV e V. 
d) Em todos os itens. 
 
09. Assinale a alternativa, onde ambas as palavras contêm exemplos de hiato. 
a) Lagoa / mãe. 
b) Cruel / vácuo. 
c) Juízo / herói. 
d) Saara / voo. 
 
10. É a história de um professor mineiro, herdeiro de um filósofo, que lhe deixa todos os seus bens, com a 
condição de que ele cuide de seu cachorro.  
De posse da fortuna, Rubião muda-se para o Rio de Janeiro. Desabituado com a vida na cidade grande, 
cercado de pessoas que vivem de seu dinheiro, apaixona-se por Sofia, mulher de Cristiano Palha, seu sócio. 
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Ao saber que Rubião estava afim de sua mulher, Palha divide-se entre dois sentimentos: o ciúme que tem 
da mulher o faz pensar em atitudes radicais, mas sua dependência econômica de Rubião, o leva a não querer 
ofender o sócio. 
Sofia, astuciosamente, consegue manter intatos, tanto o interesse de Rubião, quanto a fidelidade conjugal. 
Aos poucos, Rubião começa a agir de maneira estranha, acredita-se Napoleão, fantasia a realidade, fala 
sozinho na rua e, lentamente, perde toda sua fortuna e também a razão. 
Arruinado, Rubião deixa de ser útil e é abandonado pela roda de parasitas que o cercava. Palha e Sofia 
afastam-se cada vez mais e ele acaba sendo internado num asilo, de onde foge para voltar a Minas Gerais. 
Morre lá, em pleno delírio de grandeza, acompanhado de seu cão e repetindo uma frase do Humanitismo: 
“Ao vencedor, as batatas”. 
Trata-se do romance: 
a) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
b) Dom Casmurro. 
c) Quincas Borba. 
d) O Cortiço. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 

11. Na palavra CHIADOR, quantos anagramas começando e terminando com vogal podem ser formados? 
a) 720. 
b) 1.080. 
c) 5.040. 
d) 2.160. 
 
12. Das sentenças abaixo, qual delas não é uma sentença aberta? 
a) Aquela é servidora do Hospital de Corumbiara. 
b) Corumbiara é uma linda cidade! 
c) x + 10 = 38. 
d) Silvano não trabalha na Prefeitura Municipal de Corumbiara. 
 
13. Na Prefeitura de Corumbiara, 15/24 dos servidores trabalham no setor de administração e 3/8 trabalham 
no setor de obras. Sobre isto, marque a alternativa correta: 
a) Na prefeitura tem mais servidores trabalhando no setor de administração. 
b) Na prefeitura tem a mesma quantidade de servidores trabalhando nos dois setores. 
c) Não tem como determinar qual setor tem mais trabalhadores. 
d) Na prefeitura tem mais servidores trabalhando no setor de obras. 
 
14. No setor de obras da Prefeitura Municipal de Corumbiara, verificou-se que um caminhão basculante 
deslocando-se a uma velocidade de 20 km/h, faz seu percurso em 6 horas. Em quanto tempo faria esse 
mesmo percurso, se a velocidade do caminhão fosse 24 km/h? 
a) 4 horas e 48 minutos. 
b) 7 horas. 
c) 5 horas. 
d) 7 horas e 12 minutos. 
 
15. Na Prefeitura Municipal de Corumbiara trabalham 210 servidores no setor de recursos humanos e 90 no 
setor de planejamento. Do setor de recursos humanos 120 são homens e do setor de planejamento 30 são 
mulheres. Escolhendo, aleatoriamente, um servidor da prefeitura, a probabilidade desse servidor ser 
homem, ou trabalhar no setor de planejamento é: 
a) 30%. 
b) 70%. 
c) 20%. 
d) 90%. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS.  

Leia a notícia a seguir e responda à próxima questão. 
 
Pandemia do plástico: Covid-19 joga no lixo sonho da reciclagem. 
 
Crise gerada pelo coronavírus intensificou uma guerra de preços entre produtores de plástico. Recicladores 
do mundo saíram perdendo. 

 
A pandemia de coronavírus disparou uma corrida por plástico. De Wuhan a Nova York, a demanda por 
protetores faciais, vasilhames, luvas e embalagens disparou. E como a maior parte destes produtos não 
pode ser reciclada, seu destino final é o lixo. 
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Mas há outra consequência. A pandemia intensificou uma guerra de preços entre plástico reciclado e virgem, 
produzido pela indústria petroquímica. É uma guerra em que os recicladores do mundo estão perdendo, 
segundo dados de preços e executivos. 
 
"As pessoas estão enfrentando muitas dificuldades", disse à Reuters o presidente-executivo da Fukutomi 
Recycling, de Hong Kong, e presidente da Associação de Descarte de Plástico. 
[...] 
(Fonte: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/05/pandemia-do-plastico-covid-19-joga-no-lixo-
sonho-da-reciclagem.ghtml, acesso em 07/10/20) 
 
16. A notícia também informa que: 
I- A desaceleração da economia global derrubou a demanda por petróleo, induzindo uma derrocada nos 
preços de plásticos virgens. 
II- Desde 1950 o mundo produziu 6,3 bilhões de toneladas de lixo plástico e 91% disso nunca foi reciclado, 
segundo levantamento da revista científica Science. A maior parte desse material é difícil de ser reciclada e 
muitos recicladores dependem há muito tempo de incentivos governamentais. Já o plástico virgem, custa 
metade do preço do plástico reciclado mais comum. 
III- Desde o surgimento da pandemia de Covid-19, mesmo garrafas de bebidas feitas de plástico reciclado, 
o tipo mais reciclado, se tornaram menos viáveis. O plástico reciclado para produzi-las está 83% a 93% mais 
caro que uma garrafa nova, segundo dado da Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). 
IV- O plástico, cuja maior parte dele não se decompõe, é um motor da mudança climática. A produção de 
quatro garrafas plásticas libera mais gases de efeito estufa do que dirigir por cerca de 1,5 quilômetro, 
segundo o Fórum Econômico Mundial. 
São corretos: 
a) Apenas os itens I, II e IV.  
b) Apenas os itens II e IV. 
c) Apenas os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 
O trecho a seguir é base para que a próxima questão seja respondida. Leia-o. 
 
Parlamento Europeu aprova meta de reduzir emissões de gases do efeito estufa em 60% até 2030 
Meta é mais ambiciosa do que o corte de emissões proposto pela Comissão Europeia; especialistas dizem 
que um corte de 55% até 2030 é o esforço mínimo necessário para conduzir às emissões zero. 

 
Emissões na França — Foto: Joel Saget/AFP 

 
O Parlamento Europeu votou a favor de uma meta para a União Europeia de reduzir suas emissões de gases 
de efeito estufa em 60% até 2030, contra os níveis de 1990, de acordo com os resultados da votação 
divulgados nesta quarta-feira (7). 
A meta é mais ambiciosa do que o corte de emissões líquidas de "pelo menos 55%" até 2030 proposto pela 
Comissão Europeia, que quer finalizar a meta até o final do ano. 
 
Para fazer isso, o Parlamento precisará chegar a um acordo sobre a meta com os países-membros da UE, 
que estão divididos sobre o quão ambicioso o plano deve ser. A meta atual da UE para 2030 é um corte de 
40% nas emissões. 
 
A assembleia aprovou a meta de 60% com uma maioria de 26 votos e irá efetivar o posicionamento com 
outra votação nesta quarta-feira. 
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Jytte Guteland, líder parlamentar sobre a questão ambiental, disse que o Parlamento deu "um grande passo 
mais perto" de cumprir as metas do acordo climático de Paris. 
[...] 
(Fonte: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/07/parlamento-europeu-aprova-meta-de-reduzir-
emissoes-de-gases-do-efeito-estufa-em-60-ate-2030.ghtml, acesso em 07/10/20) 
 
17. É informado também que: 
07- Especialistas dizem que um corte de 55% até 2030 é o esforço mínimo necessário para conduzir a UE a 
se tornar neutra em termos de clima até 2050, colocando as emissões do bloco em um caminho que, se 
adotado globalmente, limitaria o aquecimento global a níveis seguros. 
11- É improvável que uma meta de 60% garanta o apoio dos países da UE. Mas o apoio do Parlamento a um 
objetivo mais ambicioso pode tornar mais difícil que os países diluam o objetivo nas negociações 
subsequentes. 
23- Durante a pandemia foi registrado maior emissão de gases na UE. 
24- O Parlamento buscará, na próxima semana, contato com instituições brasileiras para realizar parcerias 
para que a meta consiga ser atingida em 2030. 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 65. 
b) 58. 
c) 42. 
d) 18. 
 
Para responder às próximas duas questões, leia o trecho a seguir. 
 
Como o México está gerando energia limpa a partir de cactos. 
 

 
A vantagem do nopal para a produção de biocombustível é que ele é cultivado para outros fins, 

contribuindo para o uso eficiente da terra e dos recursos 
 
A paisagem poderia ser a de um cartão postal do deserto mexicano. Com o sol a pino, um campo verde de 
cactos cobre os arredores empoeirados de Camémbaro, comunidade agrícola no Estado de Michoacan. 
 
O nopal, como esse tipo de cacto com folhas ovais é conhecido em todo o país, não cresce apenas nessas 
terras. Ele pode ser encontrado em toda a região mesoamericana e é tão emblemático que está estampado 
na bandeira nacional do México. 
 
É utilizado tradicionalmente na culinária local, sendo consumido como um alimento saudável, em saladas e 
shakes, e na composição de tortilhas e nachos. 
 
Os resíduos não comestíveis desse cacto são normalmente descartados, mas, nesta cidade, os moradores 
viram o potencial de transformá-los em uma nova fonte de combustível. 
 
Em 2009, o empresário local Rogelio Sosa Lopez, já bem-sucedido no ramo de fabricação de tortilhas a partir 
de farinha de milho, fez uma parceria com Miguel Angel Ake para fundar a Nopalimex, empresa que cultiva 
cactos como uma alternativa mais barata ao milho. 
 
Eles descobriram que as plantações de nopal produzem entre 300 e 400 toneladas de biomassa por hectare 
em terras menos férteis e até 800 a 1.000 toneladas em solos mais ricos em nutrientes. O nopal também 
requer uma quantidade mínima de água, e seus resíduos, se processados adequadamente, podem ser 
transformados em biocombustível. 
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“Estamos semeando nopal por três razões. A primeira é social: ele gera empregos e evita a emigração. Em 
segundo lugar, do ponto de vista econômico, reduz o custo do processamento industrial de produtos à base 
de nopal. Por último e mais importante, há a razão ambiental”, explica Ake. 
[...] 
 
Economia circular 
A mudança em direção ao biocombustível de cacto é parte de um esforço para acabar com a ideia de 
"resíduo" como algo inútil que você deve descartar. 
 
“Atualmente, temos um sistema muito linear. Você extrai produtos da natureza, os transforma e, em um 
período muito curto de tempo, às vezes um pouco mais, eles acabam virando resíduos”, diz Domenech 
Aparisi. 
 
"Em uma economia circular, você tenta manter os recursos e produtos no sistema pelo maior tempo 
possível, e depois você tem os resíduos para regenerar esses recursos e recuperá-los para o sistema.” 
 
Outro bom exemplo de como os biocombustíveis poderiam funcionar em uma economia circular é o café. 
Quase 500 mil toneladas de resíduos de café são jogados fora todos os anos só no Reino Unido. 
[...] 
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52970913, acesso em 07/10/20). 
 
18. Assinale a alternativa que preencha a lacuna de modo correto. 
“A expectativa é que o biocombustível de nopal possa ser uma alternativa viável aos combustíveis 
__________ na região.” 
a) vegetais 
b) minerais 
c) fósseis 
d) sintéticos 
 
19. Preencha os parênteses com (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta. 
( ) Na Escócia, dois empresários estão usando borra de café para extrair óleo como uma alternativa 
sustentável ao dendê. Em outras partes do Reino Unido, a empresa de tecnologia limpa, Bio-bean, coleta 
resíduos de café e os transforma em combustível. 
( ) Desde 2017, pesquisadores da Universidade de Coventry, também no Reino Unido, estudam como 
iniciativas inovadoras relacionadas ao café, podem nos ajudar a avançar em direção a sociedades 
sustentáveis. 
(  ) Cientistas estão estudando usar resíduos de abacate no Estado de Michoacan e Sargasso como possível 
fonte de biocombustível. 
a) V – V – V. 
b) F – V – F. 
c) F – V – V. 
d) V – F – V. 
 
20. Segundo o IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/corumbiara/panorama, acesso em 07/10/20), a 
população estimada em Corumbiara-RO, no ano de 2020 é de quantas pessoas? 
a) 4.398. 
b) 5.890. 
c) 7.220. 
d) 8.993. 
 
21. Ainda conforme registrado no IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/corumbiara/panorama, acesso 
em 07/10/20), o bioma da cidade de Corumbiara-RO é: 
a) Amazônia. 
b) Mata Atlântica. 
c) Pampa. 
d) Pantanal. 
 
Responda às próximas quatro questões, baseado na Lei Orgânica do Município de Corumbiara, RO. 
 
22. Leia os itens e assinale a alternativa correta. 
É de competência exclusiva da Câmara Municipal: 
I- Elaborar e atualizar seu Regimento Interno. 
II- Dispor sobre sua organização, funcionamento político, criação, transformação, ou extinção de cargos, 
empregos, funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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III- Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios, ou acordo que acarretem encargos, ou 
compromissos gravosos ao patrimônio municipal. 
IV- Autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 
(quinze) dias consecutivos. 
V- Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, ou os limites da 
delegação legislativa. 
VI- Mudar definitivamente sua sede. 
a) Apenas o item VI está incorreto. 
b) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item II está incorreto. 
 
23. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
11- Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
23- Leis Complementares. 
25- Leis Ordinárias. 
31- Leis Delegadas. 
36- Decretos Legislativos 
39- Resoluções. 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 129. 
b) 140. 
c) 154. 
d) 165. 
 
24. Quanto ao planejamento municipal, preencha os parênteses com (C) certo ou (E) errado e assinale a 
alternativa correta. 
( ) Será garantida a participação de associações representativas, legalmente organizadas, nos órgãos 
competentes dos sistemas integrados de Planejamento Municipal e audiência com os Poderes 
Competentes. 
(  ) A elaboração e a execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes 
do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e 
assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário. 
(  ) O Processo de Planejamento Municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos 
na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação Municipal, propiciando que autoridades, técnicos de 
planejamento, executores e representantes da sociedade civil participe do debate sobre os problemas locais 
e as alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesse e solucionar conflitos. 
a) E – C – C. 
b) C – C – C. 
c) C – C – E. 
d) E – C – C. 
 
25. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que não é correta.  
Conforme art. 131 e incisos, a prestação de serviços públicos, pelo Município, diretamente, ou sob o regime 
de concessão, ou permissão, será regulada em Lei Complementar que assegurará: 
a) A exigência de Licitação, em todos os casos. 
b) Definição do caráter especial dos contratos de concessão, ou permissão, casos de prorrogação, condições de 
caducidade, forma de fiscalização e rescisão. 
c) Os direitos dos contratados. 
d) Política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

26. Com o MS-Word 2016 é possível: 
I- Criar documentos do zero, ou usar um modelo. 
II- Pesquisar um tópico e encontrar fontes confiáveis. 
III- Acessar seus documentos no computador, tablet, ou celular com o OneDrive. 
IV- Controlar e revisar alterações. 
Está correto o contido: 
a) Apenas nas opções I e II. 
b) Apenas nas opções II e III. 
c) Apenas nas opções II e IV. 
d) Em todas as opções. 
 
27. Sobre a impressão de uma planilha, ou pasta de trabalho, no MS-Excel 2016, podemos dizer que: 
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I- É possível imprimir apenas planilhas e pastas de trabalho inteiras. 
II- Se os dados que você deseja imprimir estiverem em uma tabela do Microsoft Excel, você poderá imprimir 
apenas a tabela do Excel. 
III- É possível imprimir uma pasta de trabalho em um arquivo, em vez de em uma impressora. Isso é útil 
quando você precisa imprimir a pasta de trabalho em um tipo de impressora diferente, do que usou 
originalmente para imprimi-la. 
Está correto o contido: 
a) Apenas na opção I. 
b) Apenas nas opções I e III. 
c) Apenas nas opções II e III. 
d) Em todas as opções. 
 
28. Em vez de usar uma calculadora, é possível usar o Microsoft Excel 2016 para realizar operações 
matemáticas. As opções abaixo apresentam o que é possível realizar com o apoio deste aplicativo, exceto 
o contido na alternativa: 
a) É possível inserir fórmulas simples para adicionar, dividir, multiplicar e subtrair dois, ou mais valores numéricos. 
b) É possível usar o recurso AutoSoma para totalizar, rapidamente, uma série de valores sem inseri-los, 
manualmente, em uma fórmula. 
c) É possível usar o recurso Subtrair para realizar, rapidamente, a subtração de uma série de valores sem inseri-
los, manualmente, em uma fórmula. 
d) Após criar uma fórmula, é possível copiá-la em outras células adjacentes sem a necessidade de criar a mesma 
fórmula repetidamente. 
 
29. As alternativas a seguir apresentam algumas funções do MS-Excel 2016 e suas respectivas descrições. 
A opção que a descrição está incorreta é: 
a) Função DATA. VALOR: Data e hora - calcula o número de dias, meses, ou anos, entre duas datas. Esta função 
é útil em fórmulas onde você precisa calcular uma idade. 
b) Função Endereço: Pesquisa e referência - retorna uma referência como texto para uma única célula em uma 
planilha. 
c) Função ASEN: Matemática e trigonometria - retorna o arco seno de um número. 
d) Função MÉDIA: Estatística - retorna a média dos argumentos. 
 
30. Sobre as características relacionadas aos Convênios, julgue as afirmativas, coloque (V) verdadeiro ou 
(F) falso e assinale a alternativa correspondente: 
( ) É todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de recursos financeiros dos 
orçamentos da União para um órgão, ou entidade da administração pública estadual, distrital, ou municipal, 
direta, ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto, ou 
atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.  
( ) A celebração de convênio, ou contrato de repasse com entidades privadas, sem fins lucrativos, será 
precedida de licitação a ser realizada pelo órgão, ou entidade concedente, visando à seleção de projetos, 
ou entidades, que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. 
(  ) Os Convênios são estabelecidos com prazo de duração. 
( ) Normalmente, um convênio envolve quatro fases: Proposição, Celebração/Formalização, Execução e 
Prestação de contas. 
a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – V. 
 
31. Para celebrar um convênio é indispensável a apresentação e aprovação de um(a): 
a) Cronograma de execução. 
b) Projeto básico. 
c) Planilha de custos. 
d) Plano de trabalho. 
 
32. A realização da despesa obedece alguns estágios. Dentre as alternativas, apenas um está incorreto, 
aponte qual. 
a) Patrimônio. 
b) Empenho. 
c) Liquidação. 
d) Pagamento. 
 
33. O ciclo orçamentário foi instituído por leis cuja iniciativa para proposição é exclusiva do Poder Executivo, 
sendo elas:  
I - O Plano Plurianual (PPA). 
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II - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
III - A Lei Ordinária (LO). 
IV - A Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Estão corretos: 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II, III e V. 
c) Somente os itens I, II, IV. 
d) Todos os itens. 
 
34. Conforme o Título III, Capítulo I, da Constituição Brasileira, a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. A respeito disso, leia os seguintes itens: 
13- Brasília é a Capital Federal. 
25- Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado, ou reintegração ao 
Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 
37- Os Estados não podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, formarem novos Estados, ou Territórios Federais. 
A soma exata de todos os itens corretos é: 
a) 13. 
b) 38. 
c) 50. 
d) 75. 
 
35. Quanto à competência tributária e de acordo com o Código Tributário Nacional, preencha os parênteses 
com (C) certo ou (E) errado e assinale a alternativa correta. 
(  ) A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, 
incluindo as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
(  ) Os tributos, cuja receita seja distribuída no todo, ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito 
público pertencerá à competência executiva daquela a que tenham sido atribuídos. 
(  ) A competência tributária é delegável, salvo atribuição das funções de arrecadar, fiscalizar tributos,  
executar leis, serviços, atos, ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18, da Constituição. 
a) C – E – C. 
b) E – E – E. 
c) E – C – C. 
d) C – E – E. 
 
À luz da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, responda às próximas duas questões. 
 
36. Leia os itens e indique a alternativa verdadeira:  
I- A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas, a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, exceto por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 
Pagar. 
II- A concessão, ampliação de incentivo, ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a 
pelo menos uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas 
de resultados fiscais, previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada 
de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo, ou 
contribuição. 
III- A criação, expansão, ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 
IV- Para os efeitos da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções, ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
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espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais 
de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. 
a) É correto o que se apresenta apenas nos itens II, III e IV.  
b) É correto o que se apresenta apenas nos itens I, III e IV. 
c) É correto o que se apresenta apenas nos itens II e IV. 
d) É correto o que se apresenta em todos os itens. 
 
37. Analise as assertivas e marque a incorreta. 
a) A destinação de recursos para direta, ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas, ou déficits de 
pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, estar prevista no orçamento, ou em seus créditos adicionais. 
b) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, 
deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) no primeiro. 
c) Para efeito da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 
correntes, ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio, ou assistência financeira, 
decorrente de determinação constitucional legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
d) Para os efeitos da Lei Complementar nº 101/2000, operação de crédito: compromisso financeiro assumido em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive, com o uso de derivativos financeiros. 
 
À luz da Lei nº 4.320/1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, responda às próximas 
duas questões. 
 
38. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correspondente: 
(  ) Caberá aos órgãos de contabilidade, ou de arrecadação organizar demonstrações semestrais da receita 
arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 
Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas bimestralmente. 
(  ) São Transferências de Capital as dotações para investimentos, ou inversões financeiras que outras 
pessoas de direito público, ou privado devam realizar, independentemente, de contraprestação direta em 
bens, ou serviços, constituindo essas transferências auxílios, ou contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento, ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização 
da dívida pública. 
(  ) Além da prestação, ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá 
haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação, ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens, 
ou valores públicos. 
(  ) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica, ou não, far-se-
á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da 
União, do Estado, do Município, ou do Distrito Federal. Consideram-se, igualmente, como subvenções 
econômicas: as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de 
revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios, ou outros materiais; as dotações destinadas ao pagamento 
de bonificações a produtores de determinados gêneros, ou materiais. 
(  ) A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
São Receitas Correntes as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público, ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, 
o superávit do Orçamento Corrente. 
a) V – V – V – V – V. 
b) V – V – F – V – V. 
c) V – F – V – F – V. 
d) F – V – V – V – F. 
 
39. Relacione a Coluna X com a Coluna Y, depois indique a alternativa correta. 
 

COLUNA X. COLUNA Y.  

(1) Classificam-se como 
Despesas de Custeio: 
 

(  ) as dotações para despesas às quais não corresponda 
contraprestação direta em bens, ou serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de direito público, ou 
privado. 
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(2) Classificam-se como 
Transferências Correntes: 
 

(  ) as dotações destinadas a: aquisição de imóveis, ou de 
bens de capital já em utilização; aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas, ou entidades de 
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não 
importe aumento do capital; constituição, ou aumento do 
capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais, ou financeiros, inclusive operações bancárias, 
ou de seguros. 
 

(3) Classificam-se como 
Inversões Financeiras: 
 

(  ) as dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 
 

a) (2) – (3) – (1). 
b) (1) – (3) – (2). 
c) (3) – (2) – (1). 
d) (2) – (1) – (3). 
 
40. Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, analise as assertivas e 
aponte a incorreta.  
a) As transferências intergovernamentais constitucionais, ou legais, podem ser contabilizadas pelo ente transferidor 
como uma despesa, ou como dedução de receita, dependendo da forma como foi elaborado o orçamento do ente. 
No entanto, em se tratando de transferências voluntárias, a contabilização deve ser como despesa, visto que não 
há uma determinação legal para a transferência, sendo necessário haver, de acordo com o disposto no art. 25 da 
LRF, existência de dotação específica que permita a transferência. 
b) A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964: empenho, 
liquidação e pagamento.  A liquidação é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação 
de pagamento pendente, ou não de implemento de condição. 
c) Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação patrimonial 
líquida em: Despesa Orçamentária Efetiva - aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida 
patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo; Despesa Orçamentária Não Efetiva –aquela 
que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil 
permutativo. 
d) No caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, deve-se adotar os seguintes 
procedimentos: se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências do convênio, 
contrato, ou congênere, deve-se contabilizar como dedução de receita orçamentária até o limite de valor das 
transferências recebidas no exercício; se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no 
exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária; se a restituição 
for feita em exercício em que não houve transferência do respectivo convênio/contrato, deve ser contabilizada como 
despesa orçamentária.  
 
REDAÇÃO. 
 
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as queimadas na região do Pantanal brasileiro 
aumentaram 210% em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019. Sobre isto, produza um texto 
dissertativo–argumentativo, contendo no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze), abordando tal 
acontecimento.  
Somente será corrigida a redação que contiver no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) linhas.  
Para a realização da Redação, o candidato deverá utilizar, obrigatoriamente, caneta com tinta cor azul, ou preta e 
letra legível.  
O texto definitivo será o único documento válido para a correção da Redação. A folha para rascunho é de 
preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de correção. 
 
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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RASCUNHO. 
 
 
 


