
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

V PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO, DENOMINADO MP RESIDÊNCIA, NO ÂMBITO DO MPRN 

CADERNO DE QUESTÕES – ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NOME:  CURSO: 

 

PREZADO(A) CANDIDATO(A), LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma valendo 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos, totalizando 10 (dez) pontos. 

2. A sua Nota Final será o somatório dos pontos atribuídos às questões respondidas corretamente, 
totalizando o valor máximo de 10 (dez) pontos.  

3. Verifique este Caderno de Questões. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que 
prejudique a leitura, solicite IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 

4. Cada questão apresenta cinco opções de resposta (A, B, C, D e E), das quais somente uma 
atende às condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é 
vedado solicitar quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 

5. Você receberá junto com este caderno de questões, a Folha de Respostas. Verifique se os 
dados impressos na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 

6. Após o recebimento da Folha de Respostas, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o 
mínimo possível. Preencha seu nome no local indicado de forma LEGÍVEL, com caneta 
esferográfica azul ou preta. Após responder as questões neste caderno, você deverá transcrever 
todas as alternativas assinaladas para a Folha de Respostas, de acordo com as instruções nela 
contidas. 

7. Questões respondidas na Folha de Respostas, com mais de uma alternativa assinalada, com 
rasura ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preenche-la, faça-o cuidadosamente. Evite 
erros, pois não será possível a sua substituição. 

8. Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para responder às questões e preencher a Folha de 
Respostas. O(a) candidato(a) que se retirar do ambiente de provas após seu término não poderá 
retornar em hipótese alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de 
realização das provas por, no mínimo, 30 minutos após o início das provas. 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá o Caderno de Questões e a Folha de 
Respostas na sua carteira. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das 
provas levando o Caderno de Questões. 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms, calculadoras e smart watchs.
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AS QUESTÕES DE 01 A 04 REFEREM-SE A LINGUA PORTUGUESA 
 

01. Na afirmativa “Aquele coração é de pedra”, pode-se identificar qual figura de linguagem? 
 
a) Metonímia 
b) Metáfora 
c) Cacofonia 

d) Hipérbole 
e) Antítese 

 
02. Na oração “Caminhou rapidamente rumo ao seu destino”, o advérbio destacado indica o 

sentido de: 
 
a) Tempo 
b) Lugar 
c) Finalidade 

d) Dúvida 
e) Modo 

 
03. Assinale a alternativa que contém os sinônimos das palavras destacadas na frase a seguir:  

 
 “Ela estava no atelier a cerzir e no quintal ele estava a arar” 

 

a) Cozinhar e lavrar 
b) Costurar e regar 
c) Costurar e lavrar 

d) Polir e costurar 
e) Lavrar e regar 

 
04. Marque a alternativa cuja forma verbal completa corretamente o período a seguir: 

 
 “As gestoras ______________________ de forma que não houve desequilíbrio financeiro”.  

 

a) Intervieram  
b) Intervêm 
c) Intervirão 

d) Interviram 
e) Interviriam 

 
AS QUESTÕES DE 05 A 07 REFEREM-SE A HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO RN 

 
05. Um importante episódio da história colonial do RN, ocorrido em meados do século XVII, é 
descrito por Câmara Cascudo:  

“Rabi conduziu para o Castelo de Keulen cinco reféns, Estevão Machado de Miranda, Francisco 
Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silveira e Simão Correia. Em Keulen estavam 
presos Antônio Vilela Cid, seu filho Antônio Vilela, o Moço, e João Lustau Navarro. E refugiados, 
temendo a indiada feroz, encontravam-se o Padre Ambrósio Francisco Ferro, vigário de Natal, 
Francisco de Bastos, José do Porto (tinha um porto de pesca no rio Ceará-Mirim) e Diogo Pereira. 
Era o 1º de outubro. No dia 2 chegou o conselheiro Adriaen Bullestraeten. Na manhã de 3 de 
outubro de 1645 foram esses doze homens levados Potengi acima. Viram logo duzentos indígenas 
e Antônio Paraupaba escaramuçando num cavalo alegremente. Desceram todos e foram mortos, 
com refinamentos de tortura. Terminada a primeira leva de mártires, foram a cerca de meia légua 
do local, e trouxeram os homens sob o pretexto de assinar papéis. Sacrificaram Antônio Baracho, 
Francisco Dias, o Moço, Manuel Rodrigues de Moura e sua mulher Manuel Álvares Ilha, João 
Martins e mais sete moços que recusaram aderir aos flamengos, Antônio Fernandes e Diogo 
Pinheiro (ou Pereira) que morreram matando, e Matias Moreira ou Matheus Moreira, a quem 
tiraram o coração pelas costas e o mártir ainda gritou: – Louvado seja o Santíssimo Sacramento!”. 
(CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2 ed. Natal: Fundação José Augusto; Rio de 
Janeiro: Achiamé, 1984, p.83, adaptado.) 

Esse acontecimento ficou conhecido como: 
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a) Massacre de Cunhaú. 
b) Massacre de Uruaçú. 
c) Confederação do Equador. 
d) Confederação Potiguar. 
e) Confederação Holandesa. 

 
06. Quanto ao envolvimento do Rio Grande do Norte, em especial a cidade do Natal, na Segunda 
Guerra Mundial, são feitas as seguintes afirmações: 

1. A cidade do Natal passou a ser conhecida internacionalmente por Trampolim da Vitória. 
2. A participação da cidade de Natal na Segunda Guerra Mundial foi reduzida, visto que o 

Brasil declarou neutralidade perante as nações envolvidas no conflito. 
3. O modo de vida americano penetrou na capital potiguar, alterando hábitos culturais, 

costumes, vocabulário, entre outros.  
4. Os natalenses conviveram com o black-out, momento de apagar as luzes a partir de uma 

hora determinada, medida de proteção militar. 
5. A cidade de Natal foi usada somente como posto de observação da Força Aérea Brasileira, 

pela sua posição geográfica determinante, abstendo-se de participar efetivamente do 
conflito mundial. 

Está CORRETO o que se afirma APENAS em: 

a) 1, 2 e 5. 
b) 1 e 2. 
c) 3 e 5. 
d) 1, 3, 4 e 5. 
e) 1, 3 e 4. 

 
07. Sobre o Estado do Rio Grande do Norte são realizadas as seguintes afirmações: 

1. Situa-se a Nordeste da Região Nordeste Brasileira. 
2. Tem como limites o Oceano Atlântico a norte e a oeste, a Paraíba ao sul e o Ceará a 

leste. 
3. Faz parte do território potiguar o Atol das Rocas, uma reserva biológica marinha no meio 

do Oceano Atlântico. 
 
Está CORRETO o que se afirma APENAS em: 
 

a) 1 e 2. 
b) 1, 2 e 3. 
c) 1 e 3. 
d) 1. 
e) 3. 

 
AS QUESTÕES DE 08 A 10 REFEREM-SE A NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 
08. Qual dos exemplos abaixo NÃO é um Browser? 
 

a) Chrome 
b) Internet Explorer 
c) Mozilla 
d) Safari 
e) Windows 10 
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09. No Windows, quais são os comandos utilizados no teclado para copiar um texto e depois 
colar, nesta ordem: 
 

a) CTRL+C e CTRL+V 
b) CTRL+V e CTRL+C 
c) CTRL+B e CTRL+A 

d) CTRL+A e CTRL+B 
e) CTRL+C e CTRL+Z 

 
10. Qual destes programas é utilizado na programação de planilhas de cálculo? 

a) Word 
b) Paint 
c) Power Point 

d) Excel 
e) Access 

 
AS QUESTÕES DE 11 A 40 REFEREM-SE AOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 5.º que haverá penas: 

a) de caráter perpétuo. 
b) de trabalhos forçados. 
c) de banimento. 
d) de morte nos casos de guerra declarada. 
e) cruéis. 

 
12. O direito de petição 
 

a) depende do pagamento de taxas. 
b) é exercido para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
c) não pode ser exercido em face do Poder Executivo. 
d) foi abolido com a Constituição de 1988. 
e) não é assegurado aos estrangeiros, ainda que residentes no Brasil. 

 
13. Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, art. 5º, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de 
licença do Poder Público. 

b) A autoridade policial pode penetrar na casa do indivíduo quando entender que há 
interesse público envolvido. 

c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde 
que autorizados pelo Poder Público. 

d) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

e) O civilmente identificado deve sempre ser submetido a identificação criminal, para fins de 
averiguação da vida pretérita. 

 
14. Ao enunciar os direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição da República 
Federativa do Brasil assegurou uma série de direitos relacionados à apuração da responsabilidade 
penal das pessoas em geral. Nesse particular, é CORRETO afirmar que a lei penal: 
 

a) Somente poderá retroagir para beneficiar o réu; 
b) Sempre poderá retroagir caso disponha dessa maneira; 
c) Prejudicial ou benéfica ao réu, jamais poderá retroagir; 
d) Somente poderá retroagir quando o interesse público justificar essa medida; 
e) Somente poderá retroagir para aumentar a pena, não para criar um novo crime. 
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15. É possível o ingresso na casa do indivíduo, sem autorização do morador, por autorização 
constitucional 
 

a) durante a noite, por ordem judicial. 
b) durante o dia, mediante determinação policial. 
c) em caso de flagrante delito ou desastre. 
d) a qualquer hora, para efetuar prisão preventiva. 
e) para apreensão de provas documentais. 

 
16. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, 

quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro, 

 
a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo. 
b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, 

independentemente de dolo ou culpa. 
c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa. 
d) não responderão pelos danos causados por seus agentes. 
e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em 

ação anterior ao ressarcimento. 
 
17. São princípios expressamente previstos no Art. 37 da Constituição Federal, EXCETO: 
 

a) Moralidade. 
b) Legalidade. 
c) Eticidade. 
d) Eficiência. 
e) Impessoalidade. 

 
18. A Administração Federal Indireta compreende: 

 
a) Fundações Públicas, Autarquias e Ministérios. 

b) Ministérios, Organizações não Governamentais e Empresas Públicas. 

c) Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. 

d) Fundações Públicas, Organizações não Governamentais, Sociedades de Economia Mista 

e Autarquias. 

e) Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Ministérios e Organizações não 

Governamentais. 

 
19. Nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 200/1967, que traz diretrizes para a reforma 

administrativa do Estado, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) É vedada à administração federal a execução amplamente descentralizada das suas 

atividades. 

b) As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: 

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. 

c) Autarquia é todo serviço autônomo, autorizado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 

d) As entidades da administração indireta estão habilitadas a prestarem informações, 

diretamente, ao Congresso Nacional, quando este as solicitarem. 
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e) No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visa assegurar, 

essencialmente: a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade, a 

harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade, a 

eficiência administrativa e a dependência administrativa, operacional e financeira da 

entidade. 

 
20. O fenômeno da desconcentração, instrumento elencado na Organização Administrativa, é: 

 
a) a distribuição de competências entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, a fim de 

permitir o mais adequado e racional desempenho das atividades estatais. 

b) o fenômeno inerente à Administração Indireta, que consiste na criação de entidades para 

atividades de fiscalização e regulação de um determinado setor. 

c) a prestação de serviço ao Poder Público, por meio de contrato de gestão ou termo de 

parceria com empresas do setor privado. 

d) a transferência de poderes e atribuições para um sujeito distinto e autônomo do ente 

federativo criador. 

e) o ato de criação de pessoas jurídicas meramente administrativas, sem a característica de 

ente político. 

 
21. Marque a alternativa que indica quais são os elementos essenciais que caracterizam o Poder 

Discricionário: 

 

a) Conveniência e oportunidade. 

b) Legalidade e vinculação. 

c) Moralidade e liberdade. 

d) Limitação e ponderação. 

e) Competência e finalidade. 

 
22. Acerca dos contratos administrativos, regulados pela Lei 8.666/91, é INCORRETO afirmar: 

 
a) Regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

b) Em regra, a sua duração ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

c) A Administração Pública poderá modificar unilateralmente o contrato administrativo para 

melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado. 

d) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 

poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

e) Em nenhuma hipótese os contratos administrativos poderão ser rescindidos 

unilateralmente, seja pela Administração, seja pelo contratado. 

 
23. De acordo com a Lei Complementar 462/2012, que dispõe sobre a criação de estágio para 

estudantes de pós-graduação, denominado MP Residência, no âmbito do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, marque a alternativa INCORRETA acerca dos requisitos para o 

exercício do cargo de MP Residente: 
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a) Apresentar compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de estágio. 

b) Estar matriculado com frequência regular em curso de pós-graduação em instituição de 

ensino oficial ou reconhecida e conveniada com o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

c) Ser formalizado termo de compromisso entre o MP Residente, o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, e da instituição 

de ensino a qual esteja vinculado o estagiário. 

d) Firmar declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária semanal de 30 

(trinta) horas, divididas em 6 (seis) horas diárias. 

e) Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) superior a 8,5, o qual será comprovado por 

meio da apresentação de histórico acadêmico. 

 

24. Acerca da revogação do ato administrativo, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Tem como fundamento o vício de legalidade; 

b) Não poderá ser objeto de análise/revisão judicial; 

c) Prescinde, para a sua validade, de contraditório e ampla defesa, ainda que gere efeitos ao 

administrado; 

d) Não repristina ato já revogado, exceto se houver disposição expressa em contrário; 

e) Produz efeitos ex tunc. 

 

25. O IEL abriu um processo seletivo para seleção de novos estagiários. Os requisitos para ser 

selecionado para entrevista são: estar no último ano do curso de Biblioteconomia e estar em dia 

com suas obrigações eleitorais. 324 pessoas se candidataram. Dentre todos os candidatos, 

apenas 1/2 cursa Biblioteconomia. Destes, 2/3 está cursando o último ano do curso e, dentre eles, 

apenas 3/4 está em dia com suas obrigações eleitorais. Quantos candidatos serão selecionados 

para a entrevista? 

 

a) 20 candidatos 

b) 37 candidatos 

c) 60 candidatos 

d) 81 candidatos 

e) 51 candidatos 

 

26. Ana está se preparando para fazer um concurso público em que a prova será composta de 80 

questões. Para usar bem o tempo, Ana está tentando calcular de quanto tempo precisa para fazer 

as 80 questões. Sabendo que há alguns meses Ana concluiu uma prova de 60 questões em 120 

minutos, quanto tempo ela precisará para resolver as 80 questões? 

a) Uma hora e dez minutos 

b) Uma hora e vinte minutos 

c) Uma hora e trinta minutos 

d) Uma hora de trinta e cinco minutos 

e) Quarenta e cinco minutos 

 

27. O bosque dos namorados cobra individualmente R$ 23,00 pela entrada. Por cada trilha feita, 

se cobra R$ 7,00, também individualmente. Um grupo de 4 amigos visitou o bosque e, juntos, 

gastaram ao todo R$ 148,00. Sabendo que eles participaram juntos das trilhas, quantas trilhas 

foram feitas pelo grupo? 
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a) 11 

b) 13 

c) 7 

d) 3 

e) 2 

 

28. Considere como verdadeira a seguinte proposição: “Se acordo cedo, então fico muito irritado”. 

Diante desta proposição, pode-se concluir que: 

a) Se eu estou muito irritado, então acordei cedo. 

b) Se não estou muito irritado, então acordei cedo. 

c) Se não estou muito irritado, então não acordei cedo. 

d) Se não acordo cedo, então não fico muito irritado. 

e) Fico muito irritado se e somente se acordo cedo. 

 

29. Maria é filha de Fátima. Antônia é irmã de Fátima. Disso, pode-se concluir que: 

a) Antônia é mãe de Maria 

b) Antônia é tia de Maria 

c) Maria é tia de Antônia 

d) Maria não é sobrinha de Antônia 

e) Maria não tem relação parental com Antônia 

 

30. Se todo médico é cirurgião e nenhum cirurgião é engenheiro, pode-se concluir que a afirmativa 

verdadeira é: 

a) Todo médico é engenheiro 

b) Todo engenheiro é cirurgião 

c) Nenhum médico é engenheiro 

d) Nenhum médico é cirurgião 

e) Todo cirurgião é médico 

31. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; 
e os orçamentos anuais. Com relação ao plano plurianual analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

I.    A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

II. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 

III. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias apenas em alguns casos serão 
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão incorretas. 
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32. Tributos instituídos pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e cobrados em razão 
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição: 
 

a) Impostos 
b) Taxas 
c) Contribuição de melhoria 
d) Contribuições parafiscais 
e) Contribuição social 

 

33. Analise os itens a seguir e assinale a resposta CORRETA. 

I. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for 
dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os 
impostos municipais. 

II. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa 
que fundamentou sua instituição. 

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão incorretas. 

34. Com relação a competência para instituição de tributos assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Compete a União instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; e sobre a propriedade de veículos 

automotores; 

b) Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; e sobre a propriedade de veículos 

automotores; 

c) Compete aos Estados e Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; e sobre a propriedade de veículos 

automotores; 

d) Compete a União instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos;  

e) Compete ao município instituir impostos sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior. 
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35. A Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal) define a despesa obrigatória 

de caráter continuado. Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a três exercícios. 

b) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois exercícios. 

c) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período inferior a dois exercícios. 

d) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período não excedente a dois exercícios. 

e) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a cinco exercícios. 

 

36. De acordo com a Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos: 

 

a) à saúde, à previdência e ao seguro social. 

b) à saúde, à previdência e à assistência social. 

c) ao seguro, à previdência e à assistência social. 

d) à saúde, à habitação e à assistência social. 

e) à saúde, à habitação e ao seguro social. 

 

37. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

 

        I. dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; 

        II. dos trabalhadores; 

        III. sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão incorretas. 

 

38. Analise as alternativas a seguir e assinale a resposta CORRETA: 

 

a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. 

b) A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão 

de seus recursos. 

c) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, 

poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. 
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d) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência 

social, mesmo que não atendam às exigências estabelecidas em lei. 

e) Apenas as pessoas jurídicas isentas e em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, poderão contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios. 

 

39.  Analise os itens a seguir e em seguida assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. 

III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Podendo serem destinados recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão incorretas. 

 

40. Analise os itens a seguir e em seguida assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, mediante contribuição 

na forma dos planos previdenciários. 

II. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 

valor real, conforme critérios definidos em lei. 

III. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para 

efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na 

forma da lei. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão incorretas. 

 


