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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito da Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a seguir.

61 Se determinado município criar uma taxa de fiscalização

sanitária, poderá vincular o produto de sua arrecadação para a

constituição de um fundo especial com o objetivo de construir

uma usina de reciclagem de lixo.

62 Caso a União destine recursos para atender aos gastos com

manutenção de uma fundação estadual que tenha como

objetivo principal o controle de epidemias, essa dotação deverá

ser classificada no orçamento federal como despesa de custeio.

63 Todos os entes da Federação estão proibidos de compensar o

direito líquido e certo de receber seus recursos com obrigações

perante terceiros, ressalvados os créditos de natureza tributária.

Julgue os itens que se seguem, relativos a conceitos básicos de

orçamento.

64 O orçamento-programa apresenta uma classificação

funcional-programática em que as despesas são divididas do

maior para o menor grau de agregação em função, programa,

subprograma, projeto e atividade.

65 O princípio do orçamento bruto se aplica indistintamente à lei

orçamentária anual e a todos os tipos de crédito adicional.

66 O orçamento é popularmente chamado de lei de meios, porque

seu objetivo principal é discriminar em suas tabelas e anexos

quais os meios que o governo deve utilizar para atingir os seus

fins.

Acerca das normas de execução do orçamento, julgue os itens

seguintes.

67 Do ponto de vista patrimonial, uma receita pública só pode ser

considerada efetiva quando contribui para o aumento do

patrimônio líquido da entidade onde ocorreu.

68 A despesa pública é definida como todo pagamento autorizado

ou efetuado a qualquer título por autoridades competentes do

poder público.

69 O responsável pela aprovação de prestação de contas de

recursos concedidos mediante convênios, acordos ou ajustes é

equiparado ao ordenador de despesa, para efeito dos processos

de tomada e prestação de contas perante o Tribunal de Contas

da União.

70 A unidade administrativa se distingue da unidade orçamentária,

porque depende de destaques ou provisões para executar seus

programas de trabalho.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que constitui
um marco das finanças públicas brasileiras, julgue os itens
subsequentes.

71 O Poder Legislativo de cada ente não pode reestimar a receita
prevista na proposta orçamentária encaminhada pelo Poder
Executivo, salvo em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública.

72 Os municípios que não instituírem a taxa municipal de
iluminação pública, bem como os que não a tenham previsto
em seus orçamentos e não a estejam arrecadando, estão
proibidos de receber transferências voluntárias de outros entes,
ressalvadas aquelas destinadas a ações com saúde, educação e
assistência social.

Com relação a licitações e administração patrimonial e de materiais,
julgue os itens a seguir.

73 A descrição do material para o pedido de compra elaborada
pelo método referencial identifica indiretamente o item, por
meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de
referência estabelecido pelo fabricante, não representando
necessariamente preferência de marca.

74 Compras e doações são as únicas origens de recebimento de
bens patrimoniais nos órgãos sistêmicos.

75 De acordo com a legislação brasileira, a licitação deve seguir,
obrigatoriamente, os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

76 No processo licitatório, a desistência de proposta após a fase
de habilitação só é permitida por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela comissão de licitação.

77 A administração de materiais visa colocar os materiais
necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo
certo à disposição dos órgãos que compõem o processo
produtivo da empresa. São duas as funções da administração
de materiais: programação e compras.

Julgue os seguintes itens, acerca de contratos administrativos.

78 Todos os contratos celebrados pela administração pública são
regidos por normas de direito público.

79 As cartas-contrato, notas de empenho de despesa, autorizações
de compra e ordens de execução de serviço podem substituir
os termos do contrato desde que não se refiram a: licitações
realizadas nas modalidades concorrência, tomada de preços e
pregão; dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor
esteja compreendido nos limites das modalidades concorrência
e tomada de preços; contratações de qualquer valor das quais
resultem obrigações futuras.

80 No caso de obras e serviços, após executado o contrato, o
objeto só pode ser recebido por comissão designada pela
autoridade competente para tal fim.

81 Nos casos de emergência ou de calamidade pública, é
permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado.

82 Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade
pública, caberá a todas as entidades envolvidas,
solidariamente, responder pela sua boa execução e
fiscalização.
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Com relação à gestão de recursos humanos, julgue os itens a seguir.

83 Competição, concessão e colaboração constituem abordagens

efetivas para a resolução de conflitos.

84 Conforme legislação específica aplicada à administração

pública federal, gestão por competência e gestão da

capacitação são equivalentes.

85 Para ser efetivo, um sistema de treinamento deve estruturar

processos de aprendizagem de conhecimentos, habilidades e

atitudes destacados de fatores situacionais e individuais.

86 A fim de se evitar a emergência de conflitos entre os

trabalhadores de uma organização, recomenda-se que a gestão

do pessoal terceirizado constitua responsabilidade exclusiva da

empresa contratada.

87 Para que a área de recursos humanos de uma organização seja

considerada estratégica, é suficiente a adaptação de suas

políticas e práticas à missão, à estratégia e à estrutura da

organização.

88 Prover a empresa com pessoal qualificado, elevar a satisfação

e a autorrealização dos empregados e ajudar a organização a

alcançar suas metas constituem objetivos da gestão de recursos

humanos.

89 É possível afirmar que quanto maior for a motivação de um

funcionário para o trabalho, tanto melhor será o seu

desempenho em determinado contexto laboral.

90 Para ser considerado justo, o sistema de avaliação de

desempenho deve incluir informações acerca do contexto de

trabalho a que se submetem os empregados.

91 A criação e a disponibilização de espaços públicos internos

para discussão de regras de trabalho favorece o

desenvolvimento de competências interpessoais relevantes para

o trabalho.

A respeito da evolução da administração pública e de suas

divergências em relação a gestão privada e respectiva estrutura

organizacional, julgue os itens que se seguem.

92 A departamentalização funcional, forma estrutural

predominante no setor público, é caracterizada pela construção

de departamentos em torno dos programas executados pelo

órgão.

93 Apesar de partilharem de algumas funções básicas, gestores

públicos e privados têm posições antagônicas quanto ao

aspecto econômico e à orientação dos negócios sob sua

responsabilidade.

94 A administração pública gerencial, a administração pública

burocrática e a administração pública histórica constituem os

principais modelos para a gestão do Estado.

No que se refere à excelência na prestação de serviços e à gestão

estratégica e de resultados no âmbito da administração pública,

julgue os itens subsequentes.

95 As iniciativas de e-gov (governo eletrônico) têm se mostrado

insuficientes no que se refere ao fornecimento de acesso de

maior qualidade às informações e serviços públicos à

população.

96 A partir do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado,

a relação entre a administração e o usuário-cidadão passou a

pautar-se notadamente por dimensões de excelência na

prestação de serviços públicos com a participação de entidades

da sociedade civil.

97 No setor público, a noção de gestão para resultados

relaciona-se ao atendimento das demandas dos cidadãos e à

criação de valor público por meio de um gerenciamento

integrado e eficiente de políticas, programas e projetos

públicos.

98 Nas organizações públicas, a gestão estratégica tem a função

precípua de articular os macroprocessos organizacionais

necessários ao alcance de metas.

99 Na administração pública, o planejamento estratégico deve

levar em consideração, entre outros aspectos, as relações de um

órgão com seus usuários-cidadãos, governo e servidores.

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos.

100 Segundo o guia PMBOK, o termo escopo refere-se ao período

necessário para se entregar um produto, serviço ou resultado

com características e funções especificadas.

101 Atualmente, o planejamento das comunicações está mais

concentrado nas fases iniciais de um projeto.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

seguintes.

102 O Ministério Público pode determinar a violação de um

domicílio para realização de busca e apreensão de objetos que

possam servir de prova em um processo.

103 A organização judiciária do Distrito Federal é realizada por

meio de leis distritais, em razão de sua autonomia legislativa.

104 Compete exclusivamente ao governador do Distrito Federal

apresentar projeto de lei para a concessão de reajuste dos

servidores militares do Distrito Federal.

105 As pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e garantias

individuais, desde que tais direitos sejam compatíveis com sua

natureza.
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Acerca das atribuições e responsabilidades do presidente da

República, julgue os itens que se seguem.

106 Os crimes de responsabilidade relativos ao presidente da

República devem ser processados e julgados no Senado

Federal, após autorização de pelo menos 2/3 da Câmara dos

Deputados.

107 O presidente da República pode delegar a atribuição de

concessão de indultos ao ministro da Justiça.

Julgue os itens seguintes, relativos ao Poder Judiciário.

108 Cabe ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o julgamento de

conflito de interesses entre juízes de direito de estados

distintos.

109 Advogado nomeado desembargador de um tribunal de justiça

estadual adquire vitaliciedade imediatamente a partir dessa

nomeação.

No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens que se

seguem.

110 Denomina-se ato composto aquele que ocorre quando existe a

manifestação de dois ou mais órgãos e as vontades desses

órgãos se unem para formar um só ato.

111 Considere que um servidor público tenha sido removido, de

ofício, como forma de punição. Nessa situação, o ato de

remoção é nulo, visto que configura desvio de finalidade.

A respeito dos servidores públicos e do regime estabelecido pela

Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.

112 Servidor público federal que esteja cumprindo o período de

estágio probatório pode obter licença para exercer mandato

classista em um sindicato.

113 A remuneração de servidor público pode ser fixada ou alterada

apenas mediante lei específica.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos poderes dos entes

federativos.

114 Caso autoridade administrativa deixe de executar determinada

prestação de serviço a que por lei está obrigada e,

consequentemente, lese o patrimônio jurídico individual, a

inércia de seu comportamento constitui forma omissiva do

abuso de poder.

115 Compete aos municípios planejar e controlar o uso e a

ocupação de solo urbano.

Carlos e Paulo são funcionários de uma empresa e seus

salários brutos mensais, em reais, são diretamente proporcionais aos

números 3 e 5. Além disso, o salário de Paulo supera o salário de

Carlos em R$ 2.640,00.

Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

116 A soma dos salários de Carlos e Paulo é igual a R$ 10.560,00.

117 O salário de Carlos corresponde a 65% do salário de Paulo.

Seis juízes foram encarregados de analisar alguns processos e

concluíram esse trabalho em treze dias. Sabendo que cada juiz

levou três dias para analisar cada processo e que todos os juízes

trabalharam nesse ritmo, julgue os itens seguintes.

118 Quatro juízes analisaram dez processos em sete dias.

119 Foram analisados 26 processos pelos seis juízes.

Um investidor aplicou R$ 20.000,00, por doze meses, em uma

instituição financeira que pratica a taxa nominal anual de juros de

24%. Nessa situação, sabendo que a capitalização foi mensal e no

sistema de juros compostos, e considerando 1,2682 como valor

aproximado para 1,0212, julgue o item subsequente.

120 O capital renderia o mesmo montante, no mesmo período, se

fosse aplicado a uma taxa de juros simples mensais inferior a

2,2%.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas
disponibilizadas.

• Na FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, único documento que servirá de base para a avaliação da
Prova Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a
palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. Atenção: parênteses não podem ser usados
para tal finalidade.

Em determinado município brasileiro, o prefeito assinou uma série de contratos com empresas

fornecedoras sem a realização prévia de licitação. Ao final do exercício financeiro, as contas desse prefeito foram

apresentadas no prazo legal, mas apenas ao tribunal de contas dos municípios de seu estado, que, por excesso

de trabalho, não chegou a emitir parecer prévio, e para a câmara de vereadores local, onde a maioria decidiu

votar pela sua aprovação. Durante a votação, no entanto, alguns vereadores de oposição exigiram o cumprimento

das regras sobre transparência da gestão fiscal. 

Considerando que a situação hipotética descrita acima tenha apenas caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< normas vigentes sobre a transparência da gestão fiscal;
< empecilhos à consolidação de uma gestão transparente;
< papel do planejamento no objetivo de transparência.
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