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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens seguintes, a respeito de princípios fundamentais

Julgue os itens que se seguem, acerca do Poder Legislativo.

regularmente estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF).
60
51

52

54

61

A quebra do decoro parlamentar não pode ser fundamento
para a perda do mandato parlamentar.

Os princípios da não intervenção e da solução pacífica dos
conflitos regem as relações internacionais do Brasil.

53

penal, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

A CF prevê apenas o exercício indireto da soberania política
pelo povo, que a exerce por meio de representantes eleitos.

Aos senadores são asseguradas a inviolabilidade civil e a

62

Os membros da Câmara dos Deputados — um dos órgãos que

A república, a democracia e a federação são princípios

compõem o Congresso Nacional — são eleitos pelo sistema

fundamentais do regime constitucional inaugurado pela CF.

majoritário.

Os Poderes Judiciário e Executivo e o Tribunal de Contas da

Em relação ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

União, representante do Poder Legislativo, são poderes
da União, independentes e harmônicos entre si.

63

O Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar,
originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei

Acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos, julgue o item

federal em face da CF.

abaixo.
64
55

Toda pessoa tem o direito de receber dos órgãos públicos

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do Ministério

informações de interesse coletivo e informações do seu

Público.

interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja

Os tribunais somente poderão declarar a inconstitucionalidade
de lei pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos

intimidade das pessoas.

membros do respectivo órgão especial.

O servidor público que for condenado por improbidade
administrativa terá os seus direitos políticos suspensos.

57

65

imprescindível à segurança da sociedade, do Estado e à

Julgue os itens que se seguem, a respeito de direitos políticos.
56

Ao Conselho Nacional de Justiça compete controlar a atuação

Acerca das administrações direta e indireta, centralizada e
descentralizada, julgue os próximos itens.
66

algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para
os maiores de dezoito anos de idade, inclusive para os

67

analfabetos.
No que se refere à organização político-administrativa brasileira,

A descentralização ocorre quando o Estado desempenha

O Ministério da Fazenda e as secretarias estaduais de saúde são
exemplos de órgãos componentes da administração indireta.

Julgue os seguintes itens, relativos ao ato administrativo.

julgue os itens subsequentes.
68
58

59

Atos ordinatórios são aqueles que visam à correta aplicação da

No âmbito da competência legislativa concorrente, cabe

lei e, dessa forma, detalham melhor o que a lei determinou

à União estabelecer normas gerais.

anteriormente.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

69

Em geral, os doutrinadores elencam cinco requisitos do ato

Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à

administrativo: sujeito competente, forma, motivo, objeto e

cultura, à educação e à ciência.

finalidade.
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Com relação aos agentes administrativos e ao processo
administrativo, julgue os itens subsequentes.
70

A garantia da irredutibilidade dos vencimentos — direito do
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Acerca das regras deontológicas que orientam a conduta do servidor
público, julgue os itens seguintes.
81

No âmbito do serviço público, tomar conhecimento de ato ou
fato contrário ao interesse público é uma competência
exclusiva de superior hierárquico, a quem compete solicitar da
autoridade competente as providências necessárias.

82

É permitido ao servidor público aceitar ajuda financeira ou
doação que facilitem a sua missão em serviço, desde que o
valor seja compatível com o serviço prestado e não se reverta,
de forma alguma, em benefício privado.

83

Ao descobrir erro ou falha no teor de documentos que deva
encaminhar para providências, o servidor público deve
alterá-los, de modo a evitar prejuízos aos seus usuários.

84

Qualquer cidadão, e não apenas o funcionário público, tem o
dever moral de denunciar a corrupção e outros delitos no
âmbito do serviço público.

85

O código de ética tem a função de orientar o servidor público
a decidir, principalmente, entre o honesto e o desonesto, e não
apenas entre o legal e o ilegal.

servidor ocupante de cargo público submetido ao regime
estatutário — não se estende aos empregados públicos regidos
pela legislação trabalhista.
71

Vários autores classificam os processos administrativos em
litigiosos e não litigiosos: nesses últimos não há conflito de
interesses entre o Estado e o particular.

72

A investidura do servidor público no cargo ocorre no momento
da nomeação.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes administrativos.
73

Um servidor público, ao distribuir atribuições a outras pessoas
da administração a ele subordinadas, exerce o denominado
poder hierárquico.

74

A atividade estatal de limitar ou condicionar a intimidade e o
direito à vida do indivíduo de acordo com o interesse coletivo
é denominada poder de polícia.

De acordo com os preceitos da Lei n.º 9.784/1999 e da Portaria
Normativa n.º 5/2002, julgue os itens a seguir.
86

Diligência corresponde ao ato pelo qual o processo, tendo
deixado de atender às formalidades indispensáveis ou de
cumprir alguma disposição legal, é devolvido ao órgão onde a
falha ocorreu, a fim de corrigi-la ou saná-la.

87

Mensagens e documentos transmitidos via fax podem constituir
peças de processo como prova da comunicação havida entre as
partes.

88

Os preceitos estabelecidos na referida lei aplicam-se a toda a
estrutura do Poder Executivo federal e estendem-se aos
Poderes Legislativo e Judiciário, quando estes desempenham
atividades administrativas.

89

Se o processo administrativo for iniciado de ofício, ou seja, por
vontade da administração pública, a assistência de advogado,
na sua condução, será obrigatória.

90

Caso a matéria do processo administrativo envolva assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá abrir período
de consulta pública para manifestação de terceiros, que, se
comparecerem à consulta, passarão à condição de interessados
no processo.

91

Para desistir total ou parcialmente de pedido formulado, ou
ainda para renunciar a direito disponível, o interessado deverá
manifestar-se, necessariamente, por escrito.

92

A juntada por anexação só poderá ser realizada se os
documentos e processos pertencerem a um mesmo interessado
e se tratarem do mesmo assunto.

Com referência a licitação e contratos administrativos, julgue os
próximos itens.
75

Ao final do procedimento de licitação, a administração tem
poder para atribuir o objeto da licitação a outro licitante,
mesmo que o vencedor queira contratar tal objeto.

76

A administração pública, nos contratos administrativos de que
seja parte, tem a prerrogativa de rescindi-los unilateralmente.

77

A administração, apesar de estar vinculada ao edital da
licitação, pode deixar de observar algumas regras nele
previstas.

A respeito de controle e responsabilização da administração, julgue
os itens que se seguem.
78

O controle legislativo da administração pública, nos aspectos
político e financeiro, é realizado pelo Poder Legislativo, com
o auxílio do Tribunal de Contas da União.

79

A força maior e a culpa exclusiva da vítima são causas
excludentes da responsabilidade civil do Estado.

80

O controle administrativo pode ser exercido no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
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No que se refere à evolução da administração pública no Brasil,

Uma estrutura organizacional, adequadamente elaborada e

julgue os itens seguintes.

implementada, proporciona importantes contribuições para o

93

A administração pública gerencial preserva o controle de
procedimentos apregoado pela burocracia, incrementando-o
com indicadores de desempenho.

94

desenvolvimento das empresas. Com relação a esse assunto, julgue
os itens subsequentes.
101

A nova gestão pública define interesse público como o

de subordinados que um chefe pode supervisionar

resultado de um diálogo sobre valores compartilhados, ao

pessoalmente, de maneira efetiva e adequada. Quanto maior o

passo que o modelo burocrático define interesse público como

número de subordinados por chefe, menor será o número de

o expresso na lei.
95

Amplitude de controle ou administrativa refere-se ao número

níveis hierárquicos, e vice-versa.

A estrutura organizacional preconizada pela nova gestão

102

pública prevê um modelo descentralizado, com controle

Uma das principais características das estruturas verticalizadas
é o denominado empowerment, que pode ser definido como ato

primário de determinados órgãos públicos.

de delegar responsabilidades e poderes ao empregado.
96

A reforma administrativa que inseriu a administração pública
gerencial no Estado brasileiro é autorreferente e orientada para

103

A lógica da estrutura horizontalizada, sustentada pelo modelo
de gestão por processos, pode facilitar o redesenho das

resultados.

atividades da empresa na busca de melhoria de desempenho e
A sociedade humana é composta por organizações que fornecem
avanço de resultados, facilitando a interação com os clientes.
meios para o atendimento de necessidades das pessoas: serviços de
saúde, água, energia, segurança, alimentação, educação e diversão

Em relação às noções de gestão da qualidade e modelo de

etc. Praticamente tudo depende das organizações. Acerca do

excelência gerencial, julgue os próximos itens.

funcionamento das organizações, julgue os itens que se seguem.
104
97

Os principais componentes das organizações são os recursos
materiais — espaço,

instalações,

máquinas,

A implementação dos fundamentos da excelência ocorre de
forma linear e mecanicista porque os fundamentos, quando

móveis,

aplicados em sua plenitude, estão internalizados na cultura e

equipamentos —, e os recursos intangíveis — tempo e

presentes em cada atividade da organização.

conhecimentos —, que, por si só, definem o escopo de atuação
105

de cada organização.
98

mudança de paradigma nas organizações públicas: da

O equilíbrio entre eficiência — aspecto relacionado à

administração burocrática para a administração gerencial, com

capacidade de alcançar objetivos e obter resultados — e

foco em resultados e no cidadão.

eficácia — aspecto ligado ao melhor emprego dos recursos —
no desempenho de funções é determinante para o equilíbrio
organizacional.
99

As

principais

Com relação à administração de recursos materiais do setor público,
julgue os itens a seguir.

funções

administrativas

ou

gerenciais

compreendem cinco processos interligados: planejamento,

106

Organizações são grupos sociais deliberadamente orientados

A administração de materiais e patrimonial no setor público
cabe a cada um dos entes federados.

organização, direção, execução e controle.
100

O GES-PÚBLICA insere-se em um contexto amplo de

107

O Decreto-Lei n.º 200/1967 instituiu o sistema de serviços

para a realização de objetivos, que, de forma geral, se

gerais, integrado pelos órgãos e pelas entidades da

traduzem no fornecimento de produtos e serviços.

administração federal direta, autárquica e fundacional.
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Julgue os itens subsequentes, relativos ao processo de compra no

Acerca das características das modalidades de transporte, julgue os

setor público.

itens subsecutivos.

108

A competência privativa da União, no que se refere ao

115

estabelecimento de normas gerais de licitação e contratação,

No transporte dutoviário, após a construção dos dutos, o custo
operacional variável é baixo, pois a mão de obra intensiva é

restringe-se à administração pública autárquica e fundacional.

desnecessária.
109

A legislação referente à licitação, que envolve um processo
formal, reduz a discricionariedade do poder público, com o

116

transportes ferroviário, aquaviário e dutoviário.

objetivo de assegurar a prevalência do interesse público.
110

O procedimento licitatório inicia-se com a definição do objeto
que se deseja contratar.

O custo fixo do transporte aéreo é superior ao custo dos

Acerca da qualidade no atendimento ao público, julgue os itens a
seguir.

No que se refere a gestão de estoques, julgue os próximos itens.
117
111

Cabe à gestão de estoques minimizar os custos e maximizar os

O objetivo de qualquer atendimento é assistir o cliente, de
modo que suas necessidades sejam atendidas.

recursos.
112

Manter o estoque elevado, para atendimento de eventuais

118

representam problemas de comunicação.

necessidades, constitui um dos objetivos do planejamento e
controle de estoque.

A amplitude de atenção e o cuidado em decodificar não

Julgue os itens subsequentes, relacionados ao trabalho em equipe.

A respeito de armazenagem e controle, julgue os itens que se
seguem.

119

O tipo de relação que predominará no decorrer das atividades
de uma equipe de trabalho independe do grau de formalização

113

A armazenagem própria oferece maior controle, facilitando o

dos papéis da equipe.

processo de tomada de decisões.
114

Custo de armazenagem representa todo o capital envolvido nos

120

No trabalho em equipe, cada membro deve ter conhecimento

materiais estocados, acrescido dos custos para manter e

do que os outros estão fazendo e de sua importância para o

controlar o estoque.

sucesso da tarefa.
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PROVA PRÁTICA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA PRÁTICA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou
marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).
Uma empresa de Barretos, no interior de São Paulo, criou um equipamento que pode dar um destino
nobre ao lixo orgânico doméstico que atualmente vai parar em lixões e aterros. O processo faz do resíduo
um pó que pode ser usado como fertilizante ou até mesmo na fabricação de tijolos. De acordo com a
empresa que criou o equipamento, o processo de pesquisa e desenvolvimento da técnica levou cerca de três
anos e consumiu R$ 400 mil.
Caderno Mercado. In: Folha de S.Paulo, 18/11/2012, p. 2 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O CONHECIMENTO COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO E A SERVIÇO DA VIDA
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

o conhecimento como base da economia global contemporânea; [valor: 6,00 pontos]

<

o papel da tecnologia na elevação dos padrões de vida da sociedade; [valor: 6,50 pontos]

<

reciclar e reutilizar: exigências do tempo presente. [valor: 6,50 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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