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NÚMERO DO GABARITO
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de cada página.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Os Negócios que Vêm do Lixo
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A urbanista Raquel Rolnik publicou um
artigo mostrando o que acontece com a coleta
seletiva e a reciclagem na cidade de São Paulo,
a mais populosa do País e a que mais gera
resíduos, de todas as classes, recicláveis ou
não. Ela aponta que a cidade tem 46% de
domicílios servidos por coleta seletiva, no
entanto apenas 2% dos resíduos são de fato
reciclados.
Essa é uma realidade que em maior ou
menor grau se espraia por todas as cidades
brasileiras, apesar de coleta seletiva e
reciclagem estarem previstas na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de dezembro de
2010 (depois de 20 anos dormitando no
Congresso), e que tem 2014 como prazo para a
eliminação completa dos lixões e implantação
de aterros sanitários em todo o País.
Minha opinião é que nada disso vai dar
certo se não houver também um esforço
consistente para a geração de novos produtos e
negócios com base em matérias-primas obtidas
a partir da separação dos resíduos coletados,
seja em residências ou em empresas. Negócios
capazes de gerar inovação, empregos e renda a
partir do uso de materiais que podem ser
obtidos a partir da mineração dos resíduos
gerados pela atividade humana.
O primeiro desafio que se impõe é a
necessidade de que esses negócios sejam
espalhados por todo o País, uma vez que
transportar resíduos por longas distâncias pode
tornar o custo da operação incompatível com
qualquer negócio. Então, será preciso envolver
não apenas cooperativas de recicladores
(capazes de coletar, separar e dar destinação
adequada a cada classe de resíduo), mas
também fomentar o empreendedorismo para a
formação de milhares de pequenas empresas
que utilizem esses materiais para a produção de
uma miríade de produtos que satisfaçam as
mais diversas necessidades da sociedade.
Isso não acontecerá de forma
espontânea, será preciso um planejamento e
um esforço coordenado de empresas, governos,
universidades, institutos de pesquisa e
organismos financeiros capazes de produzir
inovações, design e modelos de negócios viáveis
e espalhá-los por todo o Brasil. Desta forma não
apenas as principais questões relativas aos
resíduos podem ser encaminhadas, como
também haverá muito mais oportunidades de
negócios e empregos à disposição da sociedade.
Já existem iniciativas na direção de
transformar lixo em matéria-prima para
produtos de bom valor econômico e alto
benefício social. Um exemplo interessante é o
desenvolvimento de produtos a partir da

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

reciclagem de embalagens longa-vida. Hoje já
existem no mercado telhas e uma série de tipos
de painéis feitos a partir da reciclagem desses
materiais, com grande vantagem frente a
materiais tradicionais no mercado.
Para se chegar a esse formato de
produto e negócio, a Tetra Pak, maior empresa
global de embalagens longa-vida apostou no
desenvolvimento de tecnologias e apoio às
cooperativas de catadores e produtores de
telhas e placas. “O resultado foi a criação de um
mercado novo, algo que não existia antes e que
a demanda é ainda bem maior do que a
capacidade de oferta”, explica Fernando von
Zuben, diretor de meio ambiente da empresa.
A inovação neste caso foi planejada e
não veio apenas porque a empresa é boazinha,
mas também porque ela deve ser responsável
pelos resíduos que coloca no mercado. Centenas
de pequenas empresas estão sendo criadas em
todo o Brasil para o aproveitamento dessa
matéria-prima com bons resultados nos
negócios. Outros materiais têm mais valor e,
por isso, são mais demandados, é o caso das
latas de alumínio, onde o Brasil detém recordes
de reciclagem. Vidros e PETs estão entrando
nessa linha de materiais com valor comercial,
mas ainda em escala insuficiente para cumprir
as metas da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
A chave para a solução dos resíduos
está basicamente em dois vetores, a redução na
produção e a inovação na geração de novos
produtos e negócios a partir dos resíduos
coletados. Sem isso a coleta seletiva
simplesmente vai fazer com que as prefeituras
tenham de manter imensos depósitos de
materiais recicláveis que não serão reciclados
por falta de uma cadeia de negócios que os
utilize.

www.cartacapital.com.br/colunistas/ Dal-Marcondes

01.

Ao ler todo o texto, pode-se inferir
acertadamente que
A)

a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma
realidade que vem acontecendo em todas as
cidades brasileiras.

B)

a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos
sólidos só passarão a ser uma realidade quando
houver uma mobilização de todos e um
planejamento logístico.

C)

exemplos como o da Tetra Pak é uma iniciativa
louvável, mas que não dará certo nas pequenas
cidades brasileiras.

D)

a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos
sólidos são grandes empreendimentos para o
Brasil, mas só darão certo se ocorrerem de
forma natural.
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02.

Assinale a opção que exprime corretamente a
opinião do autor do texto.
A)

A coleta seletiva é uma atividade que está
desaparecendo, devido o surgimento de novos
produtos.

B)

A coleta seletiva e a separação de resíduos
sólidos é uma atribuição das grandes empresas.

C)

A coleta seletiva e a separação dos resíduos
sólidos podem gerar negócios lucrativos para
todo o país.

D)

06.

No texto, a afirmação “A chave para a solução
dos resíduos está basicamente em dois vetores, a
redução na produção e a inovação de novos produtos
e negócios, a partir dos resíduos coletados” (linhas
89-93) quer dizer que
A)

o ideal é diminuir a produção de materiais
reciclados para atender a demanda.

B)

a solução é reduzir a coleta de lixo para gerar
inovação de produtos e negócios.

C)

a saída é a redução da produção dos reciclados
já saturados, e o investimento na criação de
novos produtos, o que acarretará novos
negócios.

D)

se deve diminuir a produção para evitar o
acúmulo de resíduos sólidos que demandam
grandes depósitos.

A coleta seletiva e a separação de resíduos
sólidos só darão lucros as cooperativas e as
pequenas empresas.

03.

No texto, a ideia de “transformar lixo em
matéria-prima” (linha 55) envolve a possibilidade de
A)

criar novas oportunidades, gerando emprego e
renda.

B)

transportar resíduos por longa distância.

C)

separar os resíduos coletados em residências ou
empresas.

D)

colocar no mercado produtos sem valia para a
sociedade.

04.

07.

No texto, as palavras “espraia” (linha 11),
“miríade” (linha 41) e “vetores” (linha 90) têm
respectivamente o mesmo sentido de
A)

limita, imensidão, diretrizes.

B)

estende, infinidade, direções.

C)

derrama, imensidão, propósitos.

D)

desdobra, infinidade, objetivos.

O autor do texto cita dois grandes desafios
para transformar o lixo em matéria-prima. Assinale a
opção que resume corretamente esses desafios.

08.

A)

As grandes empresas assumirem a
responsabilidade da coleta e reciclagem do lixo,
a partir de incentivos governamentais.

A)

O termo “é que” (linha 19) é uma oração
subordinada.

B)

B)

O planejamento coordenado entre várias
instituições, a fim de transformar e propagar a
necessidade da coleta seletiva e da reciclagem
dos resíduos sólidos, como oportunidades de
negócios e empregos.

O predicado de “existem” (linha 54) é
“iniciativas na direção de transformar lixo em
matéria-prima para produtos de bom valor
econômico e alto benefício social” (linhas 5457).

C)

C)

O planejamento e a produção em grande escala
de materiais irrecuperáveis que satisfaçam as
diversas necessidades dos consumidores.

O pronome “los” (linha 49) é objeto direto de
“empresas, governos, universidades, institutos
de pesquisa e organismos financeiros” (linhas
45-47).

D)

O fomento às pequenas empresas e residências
que passam a coletar e reciclar o lixo
adequadamente, a partir de um planejamento
cooperado.

D)

O vocábulo “seja” (linha 24) é uma conjunção
tanto quanto a conjunção ou.

Assinale a proposição correta de acordo com o

texto.

09.
05.

No texto, as expressões “apesar de” (linha 12),
“uma vez que” (linha 31) e “mas também” (linhas
37-38) indicam respectivamente a ideia de
A)

explicação, contradição, acréscimo.

B)

acréscimo, conclusão, contradição.

C)

contradição, causa, acréscimo.

D)

causa, conclusão, contradição.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Assinale a opção em que os termos hifenizados
obedecem à mesma regra do uso do hífen da palavra
“longa-vida” (linhas 59 e 66).
A)

Primeira-dama, decreto-lei, bota-fora.

B)

Guarda-noturno, bem-te-vi, anti-inflamatório.

C)

Anti-higiênico, circum-navegação, afrobrasileiro.

D)

Quarta-feira, conta-gotas, super-homem.
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10.

Em “O primeiro desafio que se impõe é a
necessidade de que esses negócios sejam espalhados
por todo o País, uma vez que transportar resíduos
por longas distâncias pode tornar o custo da
operação incompatível com qualquer negócio” (linhas
29-34), a oração grifada tem a função de
A)

objeto indireto.

B)

adjunto adnominal.

C)

predicativo.

D)

complemento nominal.

ATUALIDADES
11.

O relatório final da Comissão Nacional da
Verdade, entregue nesta quarta-feira (10) à
presidente Dilma Rousseff, aponta 377 pessoas como
responsáveis diretas ou indiretas pela prática de
tortura e assassinatos durante a ditadura militar
entre 1964 e 1985.
Comissão da Verdade responsabiliza 377 por
crimes durante a ditadura
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comi
ssao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimesdurante-ditadura.html10/12/2014 10h48 -

13.

De janeiro a junho de 2014, a economia do
Ceará teve crescimento de 3,49%. Considerando os
quatro últimos trimestres, as taxas do PIB, no
Estado, mostram crescimento de 3,32%, enquanto a
do Brasil foi de 1,4%.
Economia do Ceará cresce 3,04% no segundo trimestre de
2014, diz Ipece
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/09/economia-doceara-cresce-304-no-segundo-trimestre-de-2014-dizipece.html. 04/09/2014 14h48 - Atualizado em 04/09/2014
14h48

No Ceará, os principais setores da economia
responsáveis por este crescimento foram
A)

telecomunicações, serviços bancários e
transportes.

B)

educação, transportes e telecomunicações.

C)

mineração, pesca e transportes.

D)

agropecuária, serviços e comércio.

14.

O indiano Kailash Satyarthi e a paquistanesa
Malala Yousafzay receberam o prêmio Nobel da Paz
de 2014 por suas atuações
A)

na luta pela educação de crianças e jovens.

Esse relatório, dentre outras recomendações, propõe

B)

no combate ao tráfico de drogas.

A)

C)

na luta pela igualdade das mulheres.

D)

em defesa dos animais em extinção na Ásia.

B)

que os apontados como responsáveis de
cometer crimes contra a humanidade respondam
na Justiça.
que os responsáveis pelos crimes de tortura e
crimes contra a humanidade sejam
integralmente anistiados.

C)

o fortalecimento e o aparelhamento das forças
de segurança policiais e militares.

D)

a criação de uma lei que permita o
monitoramento das ações policiais pela
Comissão Nacional da Verdade.

15.

O Palácio do Planalto anunciou nesta quintafeira (27) os primeiros nomes de ministros da equipe
do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff –
Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa
(Planejamento) e Alexandre Tombini, que
permanecerá como presidente do Banco Central,
cargo com status de ministro.
Veja a repercussão do anúncio da nova equipe econômica
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/vejarepercussao-do-anuncio-da-nova-equipeeconomica.html27/11/2014 15h44 - Atualizado
em 27/11/2014 18h52.

12.

A operação lava-jato, deflagrada pela Polícia
Federal em março de 2014, tinha como principal
objetivo investigar

A nova equipe econômica terá grandes desafios pela
frente. Porém, no momento atual, seu principal
objetivo é

A)

o esquema de lavagem de dinheiro e o desvio de
recursos da Petrobras.

B)

a atuação das facções criminosas dentro dos
presídios brasileiros.

A)

garantir a lisura nas investigações do escândalo
da Petrobras.

C)

o tráfico de seres humanos nas fronteiras
brasileiras.

B)

fazer os ajuste das contas públicas do País.

C)

concluir as obras inacabadas da copa do mundo.

a atuação ilegal de madeireiras no sul do Pará.

D)

estimular as importações de soja e minério de
ferro.

D)

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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HISTÓRIA DE TAUÁ
16.

O município de Tauá teve sua primeira
denominação de
A)

Vila Marrecas.

B)

Vila João Tomé.

C)

Vila São João do Príncipe.

D)

Vila Trici.

INFORMÁTICA
21.

Para imprimir as páginas 2, 4, 5, 6 e 8 de um
documento usando o comando Imprimir do menu
Arquivo do Microsoft Word 2003, deve-se
especificar:
A)

2,4-6,8

B)

2:4a6:8

C)

2-4-6;8

D)

2;4a6;8

17.

O sertão dos Inhamuns, onde se localiza o
município de Tauá, foi historicamente marcado pela
presença indígena, com a maior presença dos índios
A)

Tremembés.

B)

Tapuias.

C)

Jucás.

D)

Inhamuns.

22.

Relacione, corretamente, os itens da Coluna I
aos atalhos do Microsoft Word 2003, em português,
listados na Coluna II.
Coluna I

Coluna II

1.

Fecha documento

( )

CTRL + W

2.

Refaz última ação

( )

CTRL + R

3.

Desfaz última ação

( )

CTRL + Z

A colonização dos Inhamuns teve início em
1707, através da invasão do Planalto dos Inhamuns,
patrocinada por grupos familiares em que se destaca
a Família

4.

Salva documento

( )

CTRL + B

A)

3, 2, 4, 1.

A)

Fiúza.

B)

4, 3, 2, 1.

B)

Coutinho.

C)

2, 4, 1, 3.

C)

Gonçalves.

D)

1, 2, 3, 4.

D)

Feitosa.

18.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

23.

A)

Malabar.

B)

Surubim.

Dois computadores de uma mesma rede local
têm IPs conflitantes, i.e., compartilham
acidentalmente o mesmo endereço IP. Supondo que,
em suas configurações de rede, ambos apontam para
DNS distintos, o que ocorre se os dois computadores
efetuam simultaneamente um ping para um mesmo
servidor?

C)

Cardão.

A)

D)

Giboro.

Nenhum dos computadores receberá o resultado
do ping, pois os headers dos pacotes enviados
para o servidor contêm servidores de nomes
diferentes.

B)

O servidor DNS detectará um ataque de força
bruta e bloqueará futuras requisições advindas
da referida rede.

C)

Apenas um dos computadores com IP em
conflito receberá a resposta do servidor
“pingado”, pois o datagrama ECHO_RPING tem
apenas um header ICMP.

D)

O servidor “pingado” irá reagir de forma
indistinta a ambas as requisições como se
partissem de um mesmo remetente.

19.

Sobre a introdução da criação bovina em Tauá,
é correto afirmar que a primeira raça a ser criada e
que dominou seus pastos por quase um século foi a

20.

A igreja matriz de Tauá, denominada Nossa
Senhora do Rosário, foi construída em
A)

1740.

B)

1752.

C)

1758.

D)

1762.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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24.

Considere as seguintes afirmações a respeito
do Microsoft Access 2007:
I.

II.
III.

Pode-se implementar a integridade referencial
em relacionamentos um para muitos entre duas
tabelas.
Pode-se definir exclusão em cascata em um
relacionamento um para muitos.
Não se pode definir atualização em cascata em
um relacionamento um para muitos.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

25.

O que acontece com um sistema operacional
quando um programa antivírus instalado no
computador informa que sua base de dados com
informações sobre os vírus existentes está
desatualizada?
A)

O sistema fica vulnerável a ataques internos e
externos de DoS, DDoS, GSM e CDMA/CD.

B)

C)

D)

27.

Um sistema operacional (S.O.) informa ao
administrador do sistema a existência de uma
atualização de segurança importante do S.O. Com o
fim de manter a segurança do sistema, a integridade
dos dados dos usuários, e a confiabilidade dos
aplicativos instalados, sejam eles do S.O. ou de
terceiros, a primeira atitude a ser tomada pelo
administrador do sistema será
A)

desligar o computador imediatamente e
reinstalar o sistema operacional.

B)

proceder com a atualização de segurança
sugerida pelo sistema operacional.

C)

desconectar o cabo de rede e a rede sem fio, e
esperar novas instruções do sistema.

D)

desinstalar de vez o aplicativo inseguro e seus
dados a fim de evitar o futuro uso dele.

28.

No que tange ao uso de serviços Internet, são
feitas as seguintes afirmações:
I.

A transferência de arquivos disponíveis na
Internet para um computador local pode ser
feita usando o protocolo FTP.

II.

O disco rígido, o teclado e o mouse correm o
risco de ser fisicamente danificados por
programas maliciosos.

Cookies são informações gravadas no servidor
WEB contendo preferência de navegação do
usuário como idioma, cores, etc.

III.

Os arquivos do sistema podem ser corrompidos
por ameaças não contidas na base de dados
atual do antivírus.

Ao usar webmail, as mensagens recebidas são
automaticamente excluídas do servidor de email e armazenadas na máquina do usuário.

É correto o que se afirma em

Por segurança, o sistema operacional irá impedir
a execução de programas não essenciais até a
base de dados ser atualizada.

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

26.

No Windows 7 é possível escolher a pasta onde
será instalado um programa. Esta atitude, porém,
pode trazer alguns problemas, dependendo do
software. Supondo que, por alguma razão, foi movida
para outro diretório a pasta de um programa já
instalado, qual das alternativas abaixo mostra uma
maneira correta de ajustar, no sistema, a pasta de
instalação desse programa para que passe a ser o
caminho do novo diretório usado?
A)

Usar o regedit, localizar o item “InstallLocation”
referente ao programa e corrigir o valor do item.

B)

Finalizar a execução do programa, criar a pasta
padrão vazia e reabrir o programa.

C)

Reinstalar o programa com a senha de um
usuário não administrador e desta vez optar pelo
endereço novo.

D)

Entrar no Painel de Controle, localizar o
programa, clicar com o botão direito e corrigir o
valor do item “InstallDirectory”.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

29.

Constitui-se uma das funções de um sistema
operacional
A)

gerenciar os processos em execução no sistema.

B)

promover os sites mais acessados para a
memória virtual.

C)

recuperar a senha de arquivos corrompidos do
administrador.

D)

proteger o backup semanal do conteúdo estático
dos sites acessados.

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2014

30.

Considere uma planilha Excel com os valores
100, 100, 100 e 100 nas células A1, B1, A2 e B2
respectivamente. Ao digitar a fórmula
=MÉDIA(A1:B2;600) na célula C3, obtém-se nesta
célula o valor
A)

100.

B)

200.

C)

350.

D)

500.

34.

Assinale a única alternativa que NÃO está de
acordo com a lei de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos.
A)

Concessão de serviço público é a delegação de
sua prestação, feita pelo poder concedente,
mediante contratação direta, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado.

B)

Incumbe à concessionária a execução do serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.

C)

Serviço público adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas.

D)

Toda concessão de serviço público, precedida ou
não da execução de obra pública, será objeto de
prévia licitação, nos termos da legislação própria
e com observância dos princípios da legalidade,
moralidade, publicidade, igualdade, do
julgamento por critérios objetivos e da
vinculação ao instrumento convocatório.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
31.

Supondo que o Prefeito do Município de
Diamantina, no último ano de seu mandato, tenha
criado, por meio de decreto, vários cargos públicos
para órgãos da administração direta de seu
município. Nesta hipótese, o ato administrativo seria
A)

ilegal, porque violou o princípio da legalidade.

B)

ilegal, porque violou a lei de responsabilidade
fiscal.

C)

legal, se amparado por lei orçamentária anual.

D)

legal, se publicado na imprensa oficial do
município.

32.

Uma das funções da administração pública é
planejar seu próprio orçamento anual. Sobre o tema,
é correto afirmar que o prefeito municipal pode
A)

alterar a proposta orçamentária da câmara
municipal a fim de ajustá-la à realidade
financeira do município.

B)

efetuar repasse à câmara municipal acima do
limite legal somente nos casos de comprovado
excesso de arrecadação tributária.

C)

incluir no projeto de lei orçamentária dispositivo
autorizando a contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita.

D)

repassar à câmara municipal duodécimo menor
que a proporção fixada na Lei Orçamentária
Anual, quando comprovada a necessidade de
replanejamento orçamentário.

35.

Das opções abaixo, assinale aquela que está
de acordo com o texto da Lei nº 4.320/64.
A)

A despesa, cujo montante não se possa
determinar, terá seu empenho por estimativa,
devendo ser global o empenho de despesas
contratuais sujeitas a parcelamento.

B)

A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.

C)

O empenho da despesa por fornecimentos feitos
ou serviços prestados terá por base o contrato e
os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço.

D)

O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após seu regular empenho.

O instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual denomina-se

36.

A)

Diretriz.

A)

cautelar, sancionar ou recomendar.

B)

Orçamento.

B)

orientadora, fiscalizadora ou julgadora.

C)

Programa.

C)

preliminar, definitiva ou terminativa.

D)

Projeto.

D)

regular, regular com ressalva ou irregular.

33.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

No âmbito do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará, a decisão em
processo de Prestação ou Tomada de Contas pode
ser
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37.

Sobre os gastos com pessoal, previstos na Lei
de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que
A)

as despesas com pessoal serão apuradas
somando-se a realizada no mês em referência
com as dos onze meses imediatamente
anteriores, adotando-se o regime de caixa.

B)

em se tratando de município, é nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento da despesa
com pessoal expedido no último ano do mandato
do titular do respectivo Poder.

C)

na verificação do atendimento dos limites legais,
serão computadas as despesas de indenização
por demissão de servidores ou empregados e as
decorrentes de incentivos à demissão voluntária
e de decisão judicial.

D)

os valores dos contratos de terceirização de
mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de
Pessoal".

41.

São demonstrações contábeis exigidas pela lei
que estatuiu as normas gerais de Direito Financeiro
vigentes:
A)

o Balanço Orçamentário, o Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão
Fiscal.

B)

o Demonstrativo da Dívida Pública Fundada,
Consolidada e Flutuante, incluindo os restos a
pagar.

C)

os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais,
acompanhados do Relatório de Gestão Fiscal.

D)

os Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e a Demonstração das Variações
Patrimoniais.

42.

Segundo o texto constitucional, os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a
finalidade de
A)

comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado.

B)

exercer o controle das operações de crédito de
natureza orçamentária e extraorçamentária,
bem como o controle dos direitos e haveres da
União, dos Estados e dos Municípios.

C)

orientar e avaliar o controle externo no exercício
de sua missão institucional, no âmbito da União,
dos Estados e dos Municípios.

D)

planejar e executar as metas previstas no plano
plurianual, nos programas de governo e nos
orçamentos da União.

38.

Os mecanismos de controle interno
implementados na administração pública devem
A)

atender aos órgãos de controle externo,
independentemente de solicitação.

B)

eventualmente funcionar como instrumento
auxiliar de gestão.

C)

prioritariamente ter caráter preventivo.

D)

punir os responsáveis por eventuais desvios
administrativos.

39.

Supondo que no orçamento anual do Município
de Tauá havia previsão de construir dois hospitais,
um em cada distrito. Na medida em que os hospitais
foram efetivamente construídos, pode-se concluir
acertadamente que a gestão pública municipal agiu
com
A)

eficácia.

B)

eficiência

C)

efetividade.

D)

economicidade.

43.

No tocante à classificação do controle interno,
prevista na Resolução nº 1.135/08 do Conselho
Federal de Contabilidade, assinale a opção correta.
A)

O controle contábil está relacionado à
necessidade de apurar eventuais desvios de
recursos públicos evidenciados nas
demonstrações contábeis.

B)

O controle financeiro compreende o exame da
veracidade e da fidedignidade dos registros e
das demonstrações financeiras.

C)

O controle operacional está relacionado às ações
que propiciam o alcance dos objetivos da
entidade.

D)

O controle patrimonial compreende a apuração
dos resultados econômicos e a análise da
evolução patrimonial da entidade.

40.

O processo de contas cujo julgamento compete
privativamente às Câmaras Municipais é a
A)

prestação de contas de gestão.

B)

prestação de contas de governo.

C)

tomada de contas especial.

D)

tomada de contas de gestão.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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44.

À luz da Resolução nº 750/93 do Conselho
Federal de Contabilidade, assinale a alternativa
correta.
A)

B)

C)

D)

O Princípio da Competência, além de pressupor
a simultaneidade da confrontação de receitas e
de despesas correlatas, determina que os efeitos
das transações e de outros eventos sejam
reconhecidos nos períodos a que se referem,
conforme as datas de recebimento e pagamento.
O Princípio da Oportunidade refere-se ao
processo de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais para produzir
informações íntegras e tempestivas. A falta de
integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil pode
ocasionar a perda de sua relevância, por isso é
necessário ponderar a relação entre a
oportunidade e a confiabilidade da informação.
O Princípio da Prudência determina a adoção do
maior valor para os componentes do Ativo e do
menor para os do Passivo, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas para
a quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o patrimônio líquido.
O Princípio do Registro pelo Valor Original
determina que os componentes do patrimônio,
quando adquiridos no exterior, devem ser
inicialmente registrados pelos valores originais
das transações, expressos na moeda corrente do
país de origem do produto adquirido.

46.

Segundo as normas legais vigentes, para a
habilitação nas licitações públicas exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa
à habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira e regularidade
fiscal e trabalhista. Em qual das modalidades de
licitação abaixo a fase de habilitação ocorre somente
após a abertura das propostas de preços?
A)

Concorrência pública.

B)

Convite.

C)

Pregão.

D)

Tomada de preços.

47.

No âmbito dos municípios do Estado do Ceará,
a obrigação de apoiar o controle externo no exercício
de sua missão institucional é do
A)

Ministério Público de Contas.

B)

Poder Legislativo de cada município.

C)

Sistema de Controle Interno de cada Poder.

D)

Tribunal de Contas dos Municípios.

48.

Sobre os contratos administrativos, é correto
afirmar que
A)

a duração dos contratos administrativos ficará
limitada à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, ressalvados os casos
expressamente previstos no próprio texto da lei
de licitações.

B)

a nulidade do contrato administrativo não
exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a
data em que ela for declarada, mesmo que não
lhe seja imputável, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

C)

o regime jurídico dos contratos administrativos
confere à Administração Pública a prerrogativa
de modificá-los, unilateralmente, mesmo que
haja violação ao direito do contratado em prol
do interesse público.

D)

os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos
termos do ato que os autorizou e da respectiva
proposta, ressalvados nos casos de urgência e
emergência devidamente justificados.

45.

Acerca da fiscalização exercida pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará, assinale a
única afirmação verdadeira.
A)

No exercício da fiscalização, o Tribunal verificará
a legalidade, a legitimidade e a economicidade
dos atos, convênios e contratos das unidades
dos Poderes Municipais e das entidades da
administração indireta.

B)

No exercício de sua competência constitucional,
o Tribunal de Contas prestará às Câmaras
Municipais o auxílio que estas solicitarem para o
desempenho do controle interno a seu cargo.

C)

O Tribunal exercerá a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial das unidades dos Poderes Municipais
e das entidades da administração municipal
indireta, excluindo as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal.

D)

O Tribunal, no exercício de sua missão
institucional, fiscalizará as aplicações das
subvenções e as renúncias de receitas, com
vistas a instruir os processos consultivos e
normativos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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49.

No âmbito da administração pública dos
municípios cearenses, a titularidade do controle
externo compete
A)

à câmara de vereadores de cada município.

B)

à controladoria geral do município, onde houver.

C)

ao tribunal de contas do estado.

D)

ao tribunal de contas dos municípios.

50.

No âmbito dos municípios do Estado do Ceará,
os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade dela darão ciência
A)

à Câmara Municipal, sob pena de
responsabilidade solidária.

B)

à Controladoria Geral do Estado, sob pena de
responsabilidade subsidiária.

C)

ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de
responsabilidade subsidiária.

D)

ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena
de responsabilidade solidária.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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