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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A atenção dispensada à segurança da prole é de ordem1

biológica; caso contrário, nenhuma espécie animal conseguiria
reproduzir-se e perpetuar-se. No âmbito humano, durante
milhares de anos, os cuidados com as crias seguiram o padrão4

dos mamíferos em geral: eram interrompidos quando elas
começavam a tornar-se capazes de alguma autodefesa e de
ajudar seus pais na obtenção de comida. 7

A preocupação atual com os filhos tem origem
histórica bem definida. No Ocidente, a infância e a
adolescência, tais como as conhecemos, são uma criação10

econômica e cultural do fim do século XVIII, período
imediatamente posterior à Primeira Revolução Industrial na
Europa. Até então, crianças e adolescentes, assim considerados13

em suas limitações e peculiaridades, existiam apenas nas
classes mais abastadas, nas quais eram educados com esmero
por serem herdeiros da fortuna da família e para que pudessem16

representá-la apropriadamente na idade adulta. Meninos e
meninas com até quatorze, quinze anos de idade, oriundos dos
extratos sociais mais baixos, eram tidos só como “gente19

pequena” — e, portanto, sujeita a trabalhos tão pesados quanto
o permitisse a sua força física. 

Com o avanço tecnológico, que resultou em máquinas22

que substituíram as atividades braçais e na necessidade de
formar artesãos e operários qualificados para manusear
equipamentos complexos e atender aos padrões de qualidade25

cada vez mais altos da indústria, o exército de crianças e jovens
pobres passou a ser alvo de uma preocupação inédita: a de que
crescessem saudáveis e pudessem, desse modo, ser adestrados28

para servir como a mão de obra requerida pelos novos tempos.
Foi da vertente econômica que nasceram os conceitos de
infância e adolescência — os quais, mais tarde, ganharam31

contornos mais delicados, complexos, graças às descobertas da
pediatria, da psicologia e da pedagogia.

Daniela Macedo e Gabriella Sandoval. Excesso de proteção faz
mal ao filho. In: Veja, 14/4/2010, p. 109 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos à organização das ideias e à
estrutura linguística do texto apresentado acima.

1 De acordo com o texto, o avanço tecnológico e o emprego das
máquinas dele resultante forçaram crianças e adolescentes a
trabalharem além de sua capacidade física.

2 Na linha 3, o termo “âmbito” poderia, sem prejuízo para o
sentido do texto, ser substituído por esfera desde que houvesse
alteração de gênero em “No” e “humano”.

3 O vocábulo “artesãos” (R.24) é uma das formas de plural de
artesão. As autoras do texto poderiam ter optado por artesães
ou artesões, também corretas.

4 Na linha 26, “exército” é usado em sentido figurado, com o
significado de multidão ou grande número de pessoas.

5 O objetivo do texto é mostrar a relação existente entre a
história econômica ocidental e o desenvolvimento das noções
de infância e adolescência.

6 No primeiro parágrafo do texto, é destacada a semelhança
entre os seres humanos e os demais mamíferos no que se
refere aos cuidados com a prole, que são justificados pela
necessidade de perpetuação das espécies.

Quem mora em cidades grandes até perdeu o hábito de1

olhar para o céu à noite. As estrelas, que já foram fonte de
inspiração para tantos poetas, filósofos e apaixonados, parecem
diminuir em número e tamanho a cada dia, mas basta se afastar4

um pouco do centro urbano para perceber a beleza que trazem
para o céu quando estão todas à vista. É que o excesso de
luminosidade das cidades está provocando o que os astrônomos7

chamam de poluição luminosa. Lâmpadas voltadas para o céu
nos postes de rua e excesso de luz não só dificultam ver
estrelas como causam um estresse a mais no ser humano e nos10

animais. 
Para combater esse tipo de poluição, algumas medidas

já estão sendo tomadas. Em Chicago, nos Estados Unidos da13

América, pelo menos trinta arranha-céus localizados na linha
de migração de algumas aves mantêm suas luzes apagadas à
noite para evitar a morte dos pássaros, que são atraídos pela16

iluminação artificial e se chocam contra os vidros dos prédios.
Em Porto Seguro, na Bahia, há restrições para a iluminação
nos locais onde há ninhos de tartarugas marinhas — os filhotes19

ficam desorientados com a luz artificial e perdem o caminho de
volta para o mar. 

Outra iniciativa importante foi a criação do projeto22

Reluz. A ideia é incentivar as prefeituras a mudarem a posição
das lâmpadas, utilizando também as que gastam menos energia.
Nem todas as prefeituras aderiram, mas cada um pode fazer a25

sua parte, diminuindo a quantidade de lâmpadas acesas em
casa, por exemplo.

Clarinha Glock. Céu de estrelas. In: Revista Vida
Simples, dez./2008, p. 13 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos gramaticais do texto acima
apresentado, julgue os itens subsequentes.

7 O trecho “que já foram (...) apaixonados” (R.2-3), isolado por
vírgulas, especifica o tipo de estrelas que parecem diminuir em
número e tamanho: aquelas que inspiraram poetas, filósofos e
apaixonados.

8 Sem que houvesse prejuízo para o sentido e para a correção
gramatical do texto, o trecho “Em Porto Seguro, (...) para o
mar” (R.18-21) poderia ser reescrito da seguinte forma: Em
Porto Seguro, na Bahia, foram impostas restrições para a
iluminação nos ninhos de tartarugas marinhas, pois a luz
artificial deixam-nos os filhotes desorientados e, por isso, eles
perdem o caminho de volta para o mar.

9 Para os habitantes das grandes cidades, a poluição luminosa
tem o efeito de causar a impressão de que as estrelas estariam
desaparecendo.

10 Infere-se do texto que a poluição luminosa tem efeitos danosos
para diferentes espécies animais.

11 De acordo com o texto, o combate à poluição luminosa deve
envolver iniciativas de indivíduos comuns, em suas ações
diárias.

12 A poluição luminosa está associada não só à intensidade da
iluminação, mas também à direção dos feixes de luz,
determinada pelo posicionamento de lâmpadas e outras fontes
luminosas.



UnB/CESPE – MPS/NM

Nível I: Área de Atuação – Administrativa  – 2 –

Em todos os ambientes, a ética é importantíssima: não1

construímos uma sociedade que não dê atenção a ela. Mas,

afinal, qual a sua origem, a sua explicação lógica? Os gregos
diziam coisas variadas, de “lugar seguro onde convivemos com4

nossos iguais”, “código de conduta que proporciona harmonia
aos relacionamentos” a “estado da mente que nos aproxima dos

deuses”. Criativos, os gregos. É que a palavra ética deriva do7

grego ethos, que significa tanto costume ou hábito quanto

caráter, mas também tem o sentido de habitação. Portanto,
poderíamos dizer que ética pode significar o conjunto de10

hábitos que torna possível o convívio entre as pessoas.
Os romanos definiram ética como um código de

conduta que facilita o relacionamento humano e permite a13

criação de um ambiente dotado de equilíbrio, justiça, progresso

e harmonia. Era assim que eles queriam criar uma cultura que
fosse a base de uma civilização inteira, e Roma só entrou em16

decadência quando a ética passou para a categoria das coisas
menos importantes, por culpa de alguns imperadores corruptos

e devassos. 19

O cristianismo também se ocupou dessa matéria, e

acertou em cheio quando adotou o lema “faça aos outros o que
desejas que façam a ti”. Estava, na verdade, falando de ética.22

Aliás, a ética, que é construída a partir de instruções e
exemplos, tem três fontes bem definidas: a religião, as leis e a

moral. De certa forma, a religião e as leis impõem uma conduta25

ética, pois estabelecem limites para as ações e definem castigos

para a desobediência. Já a moral considera a ética como uma
virtude que se basta por si mesma. Nesse caso, referimo-nos à28

ética como uma espécie de “filosofia moral” — esse é seu
melhor formato.

Dessa forma, somos éticos porque isso nos faz bem,31

não porque temos medo de uma punição. Se você não infringe

uma lei de trânsito porque você a aceita, você é ético. Se você
só respeita aquela lei porque tem um guarda na esquina, você34

não é.
Eugenio Mussak. O exercício da ética. In: Revista

Vida Simples, dez./2008, p. 53-4 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, referentes às ideias e aos aspectos

gramaticais do texto acima.

13 No trecho “você não é” (R.34-35), a inclusão do pronome o

entre “não” e “é” traria prejuízo à correção gramatical e ao
sentido do texto porque não haveria elemento anteriormente

expresso a que o pronome pudesse fazer referência.

14 Das ideias do texto conclui-se que a ética, antes constituída de

simples práticas morais, hoje, é um conjunto de normas
legalmente estabelecidas para o bom funcionamento de uma

sociedade.

15 Um dos recursos utilizados pelo autor para abordar o tema é

apresentar a origem da palavra ética e de seus sentidos a
partir do significado atribuído a ela em diferentes contextos

históricos.

16 O sujeito da oração “Estava, na verdade, falando de ética”

(R.22) é “lema” (R.21).

Em cada um dos itens a seguir, é apresentado um trecho adaptado
do texto A eleição dos 135 milhões, de Gustavo Ribeiro, publicado
na revista Veja de 28/7/2010. Julgue-os quanto à correção
gramatical e ortográfica.

17 Os milhões de brasileiros escolherão seus representantes em
um processo que transcorre de modo tranquilo, seguro e ágil,
graças à eficiência da justiça eleitoral e a robustês das urnas
eletrônicas.

18 A universalização do voto no Brasil consolidou-se de tal
maneira que, para os mais jovens, é difícil imaginar um tempo
no qual assim não fossem. Não poderiam haver melhores
notícias para a democracia brasileira.

19 Nunca antes na história do Brasil tantos brasileiros puderam
votar. Trata-se de mais um atestado de força da democracia
brasileira. Seria ainda, melhor, se mais eleitores tivessem ido
a escola.

20 Quando o primeiro dos 135 milhões de brasileiros aptos a
votar nas próximas eleições acionar a urna digital, ela não
registrará apenas um voto. Registrará a história: será o início
da maior eleição já feita no Brasil.

Com relação a conceitos básicos de tecnologia de informação,
julgue os itens a seguir.

21 Firewall é uma barreira virtual que se pode interpor entre uma
rede privada e a rede externa e que tem a finalidade de atuar
como um mecanismo de segurança que protege os recursos de
hardware e de software da rede privada de ataques virtuais
feitos por intrusos.

22 Programas do tipo cavalo de troia, que usam código mal-
intencionado autopropagável, podem distribuir-se
automaticamente de um computador para outro por meio de
conexões de rede.

A respeito de ferramentas e aplicativos de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão e de busca e pesquisa, julgue os
itens que se seguem.

23 Para abrir uma nova janela do Internet Explorer 8.0, já se
estando em uma janela desse aplicativo, é suficiente pressionar

simultaneamente as teclas � e �.

24 No Microsoft Outlook 2003, não é possível criar assinaturas
distintas para novas mensagens e para respostas e
encaminhamentos.

25 No Internet Explorer 8.0, utilizando-se a opção Localizar nesta

Página no menu Exibir, é possível localizar um conjunto
específico de palavras na página exibida.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos sistemas operacionais
Windows XP e Linux.

26 No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de
usuário.

27 No Windows XP, é possível mover um arquivo de uma pasta
a outra selecionando-o com o botão esquerdo do mouse e

arrastando-o enquanto se mantém a tecla � pressionada.
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Julgue os itens a seguir, referentes a aplicativos para edição de
textos, planilhas e apresentações em ambiente Microsoft Office
2003 e BROffice.org 3.2.

28 Para exibir um slide mestre no Microsoft PowerPoint ou no BR
Office.org Impress, deve-se clicar, sucessivamente, o menu
Exibir, a opção Mestre e a subopção Slide Mestre.

29 Na planilha BROffice.org Calc mostrada na figura abaixo, se
a célula B4 for selecionada e o botão esquerdo do mouse for
mantido pressionado sobre a alça de preenchimento dessa
célula (pequeno ponto escuro no canto inferior direito) e, em
seguida, o mouse for arrastado até a célula B7, as células B5, B6

e B7 serão preenchidas automaticamente com a mesma
expressão da célula B4, ou seja, BIMESTRE 1.

  

30 É possível configurar o Excel para que, ao se selecionar um
conjunto de células de uma planilha, apareça automaticamente
na barra de status a soma dos conteúdos dessas células,
conforme ilustração mostrada abaixo. Para visualizar o
resultado de qualquer outra operação com os conteúdos das
células, é preciso recorrer ao recurso Inserir Função.

 

Com relação à reforma do sistema de saúde norte-americano
proposta pelo presidente Barack Obama e, recentemente, aprovada
pelo Congresso dos Estados Unidos da América, julgue os itens a
seguir.

31 Com a aprovação da lei, todos os cidadãos norte-americanos
poderão contratar voluntariamente um plano de saúde a ser
pago pelo governo.

32 A partir da aprovação da reforma, imigrantes ilegais passarão
a ser atendidos obrigatoriamente por planos de saúde mantidos
pelo governo federal.

33 Às empresas de saúde não é mais permitido recusar
atendimento a pacientes com doenças preexistentes, como
ocorria no antigo sistema.

34 Milhões de pessoas que, anteriormente, não tinham nenhum
tipo de cobertura médica serão atendidas pelo novo sistema de
saúde.

Considerando a necessidade de investimentos no setor elétrico para
a promoção do desenvolvimento econômico brasileiro e os riscos
ao meio ambiente devidos às obras para geração de energia, julgue
os itens que se seguem.

35 As atividades de pesca e navegação não serão afetadas pela
construção da usina de Belo Monte.

36 A Comissão Nacional de Energia Nuclear suspendeu
definitivamente, em razão dos riscos de acidente, o projeto da
usina nuclear de Angra III.

37 A usina hidrelétrica de Belo Monte, a ser construída no rio
Xingu, operará principalmente de acordo com a vazão do rio
para evitar a formação de lago artificial de grandes proporções.

A respeito das alterações no perfil demográfico brasileiro,
registradas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) referente ao ano de 2008, julgue os próximos itens.

38 O dado mais preocupante levantado pela PNAD foi a rápida
diminuição do percentual da população em idade ativa nos
primeiros anos do século XXI.

39 A taxa de fecundidade continuou a diminuir, registrando índice
abaixo da taxa de reposição.

40 A pesquisa confirmou a tendência de aumento da proporção de
idosos na população brasileira, o que faz crescer as demandas
por serviços de saúde ou pagamentos previdenciários.

Julgue os itens a seguir, relativos à estrutura organizacional, à
natureza e à competência do Ministério da Previdência Social
(MPS), dispostas no Decreto n.º 7.078/2010.

41 Apenas o Gabinete e a Secretaria-Executiva são órgãos de
assistência direta e imediata ao ministro do MPS.

42 A Consultoria Jurídica é órgão setorial da Advocacia-Geral da
União (AGU) que faz parte da estrutura organizacional do
MPS.

43 O Conselho Nacional de Previdência Social e o Conselho de
Recursos da Previdência Social são exemplos de órgãos
colegiados do MPS.

44 A Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(PREVIC) é uma das autarquias da estrutura organizacional do
MPS.

45 O MPS é órgão da administração federal que tem como área
de competência os assuntos relacionados à política para
geração de emprego, à previdência social e à previdência
complementar.

Em relação à competência dos órgãos do MPS estabelecida no
Decreto no 7.078/2010, julgue os itens que se seguem.

46 O papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da
Administração Federal (SIPEC) é exercido pela Secretaria-
Executiva do MPS.

47 Ao Conselho de Recursos da Previdência Social compete
apreciar e julgar os recursos administrativos contra as decisões
proferidas tanto pelo INSS — nos processos referentes a
benefícios previdenciários — como pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil — nos processos relativos a contribuições
previdenciárias.

48 Compete ao Gabinete acompanhar o andamento dos projetos
de interesse do MPS que estejam em tramitação no Congresso
Nacional.

49 Supervisionar e auditar os regimes próprios de previdência
social dos militares não é da competência do Departamento dos
Regimes de Previdência no Serviço Público.

50 Após a conclusão do certame e da assinatura do respectivo
contrato com o licitante vencedor de determinado processo de
licitação, deve ser feita a análise do edital de licitação pela
Consultoria Jurídica, órgão setorial da AGU.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em determinado órgão, o recadastramento de 1.600 servidores será

feito em, exatamente, 8 horas. Na equipe responsável pelo

recadastramento, os membros são igualmente eficientes e cada um

deles leva três minutos para recadastrar um servidor. Julgue os itens

a seguir, acerca dessa equipe.

51 A equipe conta com 12 membros.

52 Em 2 horas e 24 minutos, 5 membros da equipe recadastrarão

15% dos servidores.

53 Para recadastrar 520 servidores, 8 membros da equipe

demorarão 3 horas e 15 minutos.

De um grupo de 5 homens e 3 mulheres será formada uma comissão

de 5 pessoas e, nessa comissão, deverá haver pelo menos uma

mulher. Nessa situação, julgue os itens seguintes.

54 Caso a comissão deva ter mais homens que mulheres, a

quantidade de maneiras distintas de se formar a comissão será

igual a 48.

55 Há 55 maneiras distintas de se formar essa comissão.

A partir das funções f(x) = x2 ! 2x ! 3 e g(x) = m(x ! 1), em que a

variável x e a constante m são reais, julgue os itens subsequentes,

a respeito de seus gráficos em um sistema de coordenadas

cartesianas ortogonais xOy.

56 Independentemente do valor de m, os gráficos dessas funções

se interceptam em 2 pontos distintos.

57 Se m = 3, então os gráficos dessas funções se interceptam em

pontos cujas abscissas são números racionais não inteiros.

Para a distribuição formada pelos números 7, 9, 9, 9, 10 e 10 é

correto afirmar que

58 a média aritmética é inferior a 9,1.

59 o desvio padrão é superior a 1,1.

60 existem duas modas distintas.

Cláudio e Sandra são candidatos a empregos em uma

empresa. Sabe-se que a probabilidade de Cláudio ser contratado é

igual a ; a probabilidade de Sandra ser contratada é igual a  e
1

4

1

3

que a probabilidade de ambos serem contratados é igual a .
1

6

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

61 A probabilidade de que apenas um deles seja contratado é

superior a 0,2.

62 A probabilidade de Cláudio ou Sandra ser contratado é inferior

a 0,5.

RASCUNHO
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A soma dos salários de 3 empregados de uma empresa é igual a

R$ 3.500,00 e esses salários são números diretamente proporcionais

a 7, 11 e 17. Nesse caso, é correto afirmar que

63 o valor do salário intermediário é igual a R$ 1.100,00.

64 a diferença entre o maior salário e o menor salário é superior

a R$ 1.200,00.

Três números reais estão em progressão aritmética de razão 3 e dois

termos dessa progressão são as raízes da equação x2 ! 2x ! 8 = 0.

Nesse caso, é correto afirmar que

65 o produto dos termos dessa progressão é um número real

positivo.

66 a soma dos termos dessa progressão é superior a 4 e inferior

a 8.

As quantidades de empregados de três empresas são números

positivos distintos que satisfazem, simultaneamente, às inequações

x2 ! 5x + 4 > 0 e 2x ! 16 < 0. Nesse caso, é correto afirmar que

67 o produto dos números correspondentes às quantidades de

empregados dessas três empresas é igual 240.

68 as três empresas têm, juntas, 18 empregados.

Considere que x = x0 e y = y0 seja a solução do sistema de equações

lineares . Nesse caso,
x y

x y

+ =

− =

⎧
⎨
⎩

2 10

3 2

69 se x0 e y0 forem os dois primeiros termos de uma progressão

geométrica crescente, então o terceiro termo dessa progressão

será igual a 8.

70 x0 + y0 = 5.

Considerando que o orçamento pode ser utilizado como ferramenta

de orientação para a ação governamental, mas que, para tanto, é

necessário que o Estado tenha um planejamento prévio, com

prioridades definidas e objetivos traçados, julgue os itens que se

seguem, relativos ao orçamento público no Brasil.

71 O orçamento público tradicional, cujo foco principal é o

objetivo do gasto, não considera o planejamento a principal

ferramenta administrativa.

72 Adotado no Brasil no início do governo atual, o orçamento

participativo preconiza a participação da população em seu

modelo de trabalho.

73 O orçamento-programa do governo, instrumento para

organização da ação estatal, baseia-se em programas

finalísticos e de apoio às políticas públicas.

74 O orçamento base-zero não gera direitos adquiridos, visto que

o gestor deve justificar suas necessidades a cada exercício

financeiro.

75 As unidades gestoras são responsáveis pelo repasse de verbas

às unidades executoras, que aplicam os recursos públicos na

execução dos projetos e programas do governo.

RASCUNHO
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A respeito das leis de planejamento e orçamento federal, julgue os

itens a seguir. 

76 O plano plurianual é o responsável por definir todas as

diretrizes do governo seguinte, de acordo com a continuidade

das ações governamentais.

77 A lei orçamentária anual deve ser remetida pelo chefe do Poder

Executivo para aprovação pelo Poder Legislativo até quatro

meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja,

até 31 de agosto.

78 A lei orçamentária anual compreende os orçamentos fiscal, de

investimentos e de seguridade social.

79 O foco principal do plano plurianual são as despesas correntes.

De acordo com o Regime Jurídico Único (RJU) e a Consolidação

de Leis do Trabalho (CLT), julgue os itens subsequentes.

80 O trabalhador aprovado em concurso público que exija

comprovação de experiência profissional pode utilizar a

carteira de trabalho e previdência social para comprovação das

relações empregatícias e, consequentemente, da experiência

profissional.

81 Estando no gozo de licença sem remuneração, o servidor

pode contribuir por conta própria para a seguridade social,

assegurando, assim, a contagem do tempo para aposentadoria.

82 Para adquirir estabilidade, o servidor deve ser aprovado em

estágio probatório e possuir dois anos de efetivo exercício no

cargo, além de ser aprovado em avaliação especial de

desempenho realizada por comissão instituída para esse fim.

83 O trabalhador sujeito ao regime celetista possui direito a

ausência de um dia de trabalho, que não será computado como

falta ao serviço, a cada doze meses, em caso de doação

voluntária de sangue devidamente comprovada.

84 A exoneração é forma de vacância que possui caráter punitivo.

85 O colaborador deve trabalhar doze meses consecutivos para ter

direito a um período completo de férias, em condições normais

de trabalho, conforme preveem tanto o RJU quanto a CLT.

86 A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível e a

obrigação de reparar-lhe os danos se estende aos herdeiros até

o valor da herança recebida.

87 Independentemente da legislação aplicada, o adicional de

insalubridade pode ser pago simultaneamente ao adicional de

periculosidade.

88 A Constituição Federal de 1988 (CF) estabelece um mínimo de

50% a ser pago acima do valor da hora normal no caso de hora

extra.

Com relação à administração de recursos materiais, julgue os itens

subsecutivos.

89 O ponto de reposição ou ponto de pedido refere-se ao

momento em que o responsável pela gestão de materiais

percebe a falta de determinado item e busca a sua reposição

com o fornecedor.

90 O método da média móvel ponderada, utilizado para previsão

de consumo, atribui pesos iguais aos valores referentes aos

períodos de consumo.

91 Um gestor da área de recursos materiais de uma central de

distribuição de remédios para uma rede de hospitais deve

adotar a técnica UEPS para entrada e saída de mercadoria.

92 A ferramenta de administração denominada just in time é um

modelo de gestão de estoques que busca reduzir o desperdício.

A gestão documental trata de um dos ativos mais importantes de

uma organização, pois, além de manter o conhecimento produzido

na instituição, ainda tem a responsabilidade de guardar e proteger

os documentos de arquivo. Acerca desse tema, julgue os próximos

itens.

93 Um termo de desentranhamento de peça serve para desfazer o

processo de anexação.

94 De acordo com a teoria das três idades, os documentos que se

encontram na fase intermediária, ou segunda idade, são aqueles

que possuem valor primário.

95 O termo recolhimento é utilizado quando documentos são

destinados ao arquivo intermediário. Uma das grandes

vantagens desse processo é a otimização de espaço nos órgãos

públicos.

96 O conjunto de documentos de valor histórico, probatório e

informativo que devem ser preservados em definitivo compõe

o arquivo permanente.

97 A apensação é a juntada, em caráter definitivo, de documento

ou processo a outro processo; nesse caso, deve prevalecer, para

referência, o número do processo mais antigo.

98 No método de arquivamento ideográfico, os documentos são

classificados de acordo com a data.

99 A microfilmagem cria uma cópia do documento, assim como

a digitalização; entretanto, a desvantagem do processo de

digitalização é que o documento perde o seu valor legal.

Considerando que, no âmbito da gestão de pessoas, se busca estudar

as relações humanas no ambiente socioeconômico organizacional,

julgue os itens seguintes.

100 A utilização cada vez maior do empowerment torna a figura do

chefe uma peça de estafe organizacional.

101 O índice de rotatividade é afetado pelas licenças médicas

superiores a quinze dias.

102 A liderança autocrática é facilmente identificada em

organizações burocráticas.
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Considerando que, para reduzir problemas na execução de um

programa ou projeto, o Estado pode realizar parcerias para a sua

consecução, julgue os itens subsequentes. 

103 No cronograma físico-financeiro devem constar os valores e as

datas em que as parcelas do repasse e da contrapartida

financeira serão destinadas à conta convênio.

104 Da celebração de convênio não pode advir qualquer tipo de

lucro.

105 O fundamento de um contrato consiste nos interesses opostos

em relação ao objeto de acordo, enquanto o fundamento de um

convênio parte do interesse comum em desenvolver o objeto

do acordo.

106 O servidor de uma prefeitura, ao cadastrar o município no

SICONV, precisa, necessariamente, indicar o responsável que

poderá assinar o convênio ou o contrato de repasse com o

respectivo município.

107 Ao elaborar um plano de trabalho com o objetivo de firmar um

convênio, o responsável pelo trabalho deve apresentar em seu

documento a justificativa para a celebração do instrumento e

a descrição básica do objeto a ser executado.

A cidadania não parte de um modelo piramidal, imposto pelo

Estado, mas de um aprendizado constante de respeito ao próximo.

Acerca desse tema e de aspectos diversos relacionados à CF, julgue

os seguintes itens.

108 O Estado federado nos moldes do brasileiro é caracterizado

pelo modelo de descentralização política, a partir da repartição

constitucional de competências entre entidades federadas

autônomas que o integram, em um vínculo indissolúvel,

formando uma unidade.

109 O respeito ao Estatuto do Idoso representa um avanço no

caminho de uma sociedade cidadã e preocupada com o

próximo.

110 Os movimentos sociais que lutam pela acessibilidade buscam

defender o direito constitucional de ir e vir do cidadão.

111 De acordo com a sistemática de direitos e garantias

fundamentais presente na CF, as pessoas jurídicas de direito

público podem ser titulares de direitos fundamentais.

112 A nacionalidade brasileira é condição necessária e suficiente

para propor ação popular visando à declaração de nulidade de

ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural.

113 Para aqueles que são, nos termos da lei, reconhecidamente

pobres, o Estado deve prover gratuitamente a certidão do

registro civil de nascimento, de casamento e de óbito.

A respeito de licitações, contratos e compras na administração

pública, julgue os itens que se subseguem.

114 Diferentemente de outras modalidades de licitação, o pregão

pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços,

independentemente do valor estimado, o que estimula, em

licitações vultosas, vantagem econômica para a administração.

115 A alienação de bens imóveis da administração pública federal

está necessariamente sujeita à existência de interesse público,

devidamente justificado, devendo ser processada

exclusivamente mediante concorrência, ressalvadas as

hipóteses de dispensa.

116 Apesar de o princípio da isonomia constituir pilar dos

procedimentos licitatórios, na modalidade denominada pregão,

as micro e pequenas empresas têm preferência de contratação,

como critério de desempate, ainda que seu preço seja 5%

maior que o menor preço ofertado.

117 Na aquisição de software pela administração pública,

deflagrada mediante o procedimento licitatório do pregão,

verifica-se primeiro a classificação das propostas, seguida da

fase de lances, para, em momento posterior, proceder-se à

análise das condições de habilitação do licitante, em verdadeira

inversão de fases.

118 Considere a seguinte situação hipotética.

O MPS promoveu licitação para a contratação de serviços

terceirizados de limpeza e conservação. A empresa X venceu,

ficando a empresa Y em segundo lugar. Seis meses depois de

vigência do respectivo contrato, o MPS rescindiu o contrato

com a empresa X por inexecução parcial do serviço. 

Nessa situação hipotética, poderá a União, por intermédio do

MPS, contratar diretamente a segunda colocada, empresa Y,

desde que observadas as condições oferecidas pela empresa X,

dispensando-se o procedimento licitatório.

119 O município que deseje celebrar contrato para realização da

festa de aniversário da cidade deverá licitar, entre possíveis

interessados, a promoção do evento, inclusive para contratar

profissional ligado ao setor artístico.

120 Os contratos administrativos celebrados entre particulares e o

MPS, que tenham por objeto a prestação de serviços

continuados de conservação e limpeza das suas instalações

físicas, não poderão ser repactuados antes de completarem

um ano.


