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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere ao regime jurídico-administrativo brasileiro e aos
princípios regentes da administração pública, julgue os próximos
itens.

51 Por força do princípio da legalidade, o administrador público
tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que
o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver
proibição legal.

52 Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto
expressamente na Constituição Federal, a administração
pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a
todos os administrados e não a certos membros em detrimento
de outros.

53 O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional
de forma explícita.

54 O regime jurídico-administrativo brasileiro está fundamentado
em dois princípios dos quais todos os demais decorrem,
a saber: o princípio da supremacia do interesse público sobre
o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse
público.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da
administração pública.

55 Poder disciplinar é aquele que permite à administração pública
disciplinar, de forma concreta, a aplicação de leis gerais e
abstratas.

56 O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre quando
o agente público ultrapassa os limites impostos a suas
atribuições.

57 O poder hierárquico é aquele que confere à administração
pública a capacidade de aplicar penalidades.

Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue
os itens seguintes.

58 As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.
59 Na desconcentração, há divisão de competências dentro da

estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar
determinada função.

60 A descentralização é caracterizada pela distribuição de
competência de forma externa, ou seja, de uma pessoa jurídica
para outra criada para esse fim específico, o que resulta em
uma relação hierárquica entre elas.

Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue os itens
subsecutivos.

61 Promoção e readaptação são formas de provimento em cargo
público.

62 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, no âmbito
do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

63 A presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos é absoluta.

Julgue os itens a seguir, referentes a responsabilidade civil do
Estado e licitações.

64 Leilão é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.

65 De acordo com a Constituição Federal, somente as pessoas
jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

66 As modalidades de licitação incluem a concorrência, a tomada
de preços, o convite, o concurso, o leilão e a seleção por
melhor técnica e preço.

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de
nacionalidade, julgue os seguintes itens.

67 São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira que esteja no exterior a serviço do
Brasil ou de organização internacional.

68 O cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, com capacidade
eleitoral ativa, tem legitimidade para propor ação popular.

69 Devido ao status que tem uma Constituição dentro de um
ordenamento jurídico, a entrada em vigor de um novo texto
constitucional torna inaplicável a legislação infraconstitucional
anterior.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à
organização político-administrativa do Estado brasileiro.

70 Em respeito à autonomia dos entes da Federação,
a Constituição Federal autoriza a criação de partido
político estadual, desde que seja feito o devido registro
dos estatutos do partido no tribunal regional eleitoral
correspondente no prazo legal.

71 É competência privativa da União legislar acerca do direito
eleitoral.

72 No regime constitucional brasileiro, os instrumentos da
democracia participativa incluem o plebiscito, o referendo e a
iniciativa popular de leis.

A respeito dos Poderes Legislativo e Executivo e do regime
constitucional da administração pública, julgue os itens a seguir.

73 Ao ocupante da Presidência da República compete
privativamente nomear, para compor determinado tribunal
regional eleitoral, dois juízes escolhidos entre seis advogados
de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
tribunal de justiça desse estado.

74 Considere que Afonso seja servidor do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás e tenha sido eleito como
deputado estadual. Nessa situação, se houver compatibilidade
de horário entre suas atividades no tribunal e sua atuação
como deputado, Afonso pode acumular os dois cargos e
receber as vantagens e as remunerações a eles referentes. 

75 É da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar
plebiscito, caso em que é desnecessária a sanção do presidente
da República.

Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue os
itens subsequentes.

76 A inconstitucionalidade de uma lei pode ser declarada por um
tribunal reunido em maioria simples ou por comissão criada
nesse tribunal para julgar o caso.

77 Das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que negarem
habeas corpus e mandado de segurança cabe recurso ao
Supremo Tribunal Federal.

78 Embora os membros da justiça eleitoral sejam inamovíveis,
essa garantia não se estende aos integrantes das juntas
eleitorais.

Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,
julgue os próximos itens.

79 O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete
membros, entre os quais estão dois representantes do
Ministério Público Federal.

80 O procurador-geral de justiça do Distrito Federal (DF) e dos
territórios tem a atribuição de atuar como procurador-geral
perante o Tribunal Superior Eleitoral e pode indicar outros
procuradores em exercício no DF para auxiliá-lo.

81 De acordo com a Constituição Federal de 1988, os órgãos da
justiça eleitoral são: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais
regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais.
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Julgue os itens que se seguem, referentes às Leis de n.º 9.504/1997
e n.º 9.096/1995, bem como à Resolução TSE n.º 21.538/2003.

82 O eleitor que, nos termos da legislação eleitoral, seja obrigado
a votar e não o faça estará sujeito a multa caso não se justifique
perante o juiz eleitoral competente até sessenta dias após a
realização da eleição.

83 Embora lhes esteja assegurada autonomia para definir sua
estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, os
partidos políticos são legalmente proibidos de adotar o uso de
uniforme para seus membros.

84 Nas eleições majoritárias, os partidos políticos podem, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações, mas esse tipo de
aliança é proibido no caso de eleições proporcionais. 

Julgue os itens seguintes, referentes à evolução dos modelos de
administração pública.

85 Os direitos trabalhistas, o sistema de ensino público e o
sufrágio universal são iniciativas que foram instituídas no
Brasil na primeira metade do século XX e que buscavam o
chamado estado de bem-estar social.

86 A reforma administrativa ocorrida em 1967 pretendia o
rompimento com a rigidez burocrática, e, para isso, as
atividades da administração foram centralizadas e algumas
instituições de administração indireta foram extintas.

87 O modelo burocrático foi adotado por diversos países em
substituição ao modelo patrimonialista de administração
pública, no qual o patrimônio público não se distinguia do
privado.

88 Comparativamente a outros modelos, as desvantagens do
modelo burocrático incluem a sua rigidez, que pode levar à
ineficiência do aparelho administrativo.

89 Nas gestões que adotaram os modelos gerenciais de
administração pública, os quais surgiram como uma fase de
modernização do modelo burocrático, o Estado permaneceu
responsável pela formulação e execução de serviços prestados
à sociedade de forma direta.

90 O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP),
criado nos anos 30, tinha por objetivo a desburocratização da
administração pública do Brasil mediante a modernização de
estruturas e processos.

Acerca das características das organizações formais modernas e da
cultura organizacional, julgue os itens subsequentes.

91 A cultura organizacional é representada pelas normas formais
e informais que orientam o comportamento dos membros da
organização em seus trabalhos diários.

92 A cultura organizacional é altamente subjetiva, razão por que,
em regra, ela não é capaz de impedir a introdução de nova
tecnologia na administração pública. 

93 A departamentalização funcional tem a desvantagem de reduzir
a cooperação entre departamentos devido à ênfase nas
especialidades.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da
administração pública moderna.

94 O conjunto de decisões que determinam o desempenho das
organizações no curto prazo constitui o planejamento
estratégico. No médio ou longo prazo, esse conjunto é
denominado gestão estratégica.

95 Na administração pública, a gestão de contratos deve priorizar
a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade e da publicidade em detrimento dos princípios
da eficiência e da eficácia.

96 Na administração pública, os processos podem ser
caracterizados por sua abrangência. Nesse aspecto, são
denominados horizontais os processos realizados inteiramente
em uma unidade funcional.

97 O governo empreendedor visa atender ao cidadão como
cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe
responsabilidades.

98 Com o objetivo de alcançar a excelência em seus serviços, a
gestão pública empreendedora deve ter como base a avaliação
contínua de suas estratégias, seus planos e suas metas pela
sociedade.

99 Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão
privada porque, em sua totalidade, os princípios regentes
daquela não são aplicáveis a esta.

Com relação a licitações, julgue os itens que se seguem.

100 Na modalidade convite, empresas que não tenham sido
convidadas pela administração não poderão participar da
licitação.

101 Ressalvados casos contemplados pela legislação que a rege, a
licitação deve ser efetuada onde se situar a repartição
interessada em seus resultados.

102 Critérios de sustentabilidade ambiental devem ser observados
no processo licitatório.

103 Com exceção das sociedades de economia mista, que —
devido à participação da iniciativa privada em seu capital —
seguem regras próprias, os órgãos da administração indireta
estão sujeitos à regra de licitar. 

104 A modalidade de licitação adequada deve ser definida de
acordo com o objeto a ser adquirido ou obra a ser contratada,
decisão que deve ser seguida pela apuração do valor total
do objeto a ser licitado.

A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais,
julgue os seguintes itens.

105 A classificação de materiais mais comum inclui as
matérias-primas, os materiais em processamento e os
semiacabados, além dos produtos acabados da empresa.

106 Os itens básicos iniciais do processo produtivo de uma
empresa devem ser classificados como matérias-primas,
constituídas pelos insumos que iniciam o processo produtivo
da empresa.

107 A classificação de materiais deve ser direta e simples: a
abrangência constitui um atributo para tal classificação. 

108 Classificação consiste no agrupamento de materiais de acordo
com características semelhantes.

109 Há poucas formas de se classificar os materiais, razão por que
se faz necessária a criação de adaptações às necessidades das
empresas.

110 Para a obtenção de resultados úteis e seguros no gerenciamento
de estoques de uma empresa, deverão ser estabelecidas
prioridades na seleção dos materiais, os quais deverão ser
classificados com base em um único atributo.
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Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

111 O setor de compras é um subsistema orientado para fora da

empresa, com interação junto aos fornecedores externos e

também junto a vários órgãos internos.

112 As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos

fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação

de o quê, de quando e de quanto comprar.

Com relação a controle de estoques, de recebimento e

armazenagem de materiais, julgue os itens subsequentes.

113 A avaliação dos estoques pode ser feita, entre outros métodos,

por meio da avaliação pelo custo médio e pelo método FIFO,

ou PEPS (o primeiro que entra é o primeiro que sai).

114 Os requisitos para que um material seja classificado como

material de armazenagem complexa restringem-se às

características de oxidação, volatização e combustibilidade;

são classificados como de armazenagem simples os materiais

caracterizados pela fragilidade intrínseca. 

115 O procedimento sequencial correto de um almoxarifado

consiste em: armazenagem, distribuição e recebimento.

116 Para que o processo de armazenagem seja eficiente, é

necessário que o espaço físico do armazém seja organizado de

modo a viabilizar o manuseio e o fluxo do material.

117 O método FIFO, ou PEPS (o primeiro que entra é o primeiro

que sai), é o utilizado na armazenagem de produtos perecíveis

em almoxarifados e em carrocerias de caminhões para entrega

de pedidos.

Julgue os itens a seguir, relativos a controle de estoques.

118 Ocorre excesso de material estocado quando for positivo o

resultado da seguinte equação: saldo atual ! ponto de

ressuprimento + lote econômico de compras.

119 Após a devida análise, poderão ser alienados, e dadas as

respectivas baixas no controle de estoque, os bens classificados

como excedentes, obsoletos e inservíveis.

120 Os inventários têm o objetivo de certificar se, em determinado

instante, os documentos contábeis e fiscais do estoque estão de

acordo com os relatórios do sistema informatizado de controle

de estoque.

Espaço livre


