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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 provas objetivas.
• Nos itens que avaliam Noções 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 corresponda 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
Entre 2009 e 2011, aumentou o número dos brasileiros1

ocupados, a população mais velha trabalhou por mais tempo,
mais pessoas passaram a viver sozinhas e os índices de
distribuição da renda melhoraram. Essas foram algumas das4

informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O levantamento é um bom instrumento para7

entender a evolução da economia no último triênio e ajuda a
prospectar o futuro.

O País ainda é um dos mais desiguais do mundo, mas10

a desigualdade diminui desde o controle da inflação, em 1994.
A maior alta nos rendimentos do trabalho (29,2%) foi
registrada entre os 10% mais pobres, salvo na região Norte. Na13

média, mais de cinco milhões de pessoas saíram da faixa de
pobreza. 

Aumentou em 3,6 milhões o número de empregados16

com carteira assinada no setor privado. No conjunto, a PNAD
mostra um quadro favorável, apesar do aumento do percentual
de maiores de 25 anos de idade sem instrução (de 13% para19

15,1%) e de jovens entre quinze e dezessete anos de idade que
não estudam nem trabalham. O levantamento explica por que
o consumo liderou a atividade econômica: a maior propensão22

a consumir está na população de baixa renda, que, até então,
tinha pouco acesso a bens (eletroeletrônicos, eletrodomésticos,
motos ou autos) e a serviços (viagens aéreas, turismo, planos25

de saúde). 
O aumento das contratações de mão de obra é o

principal motor da ascensão social e da demanda de consumo.28

Novas profissões se expandem, como a de cuidadores de
idosos, mas, para que os avanços se consolidem, é preciso
reconhecer o papel fundamental da educação.31

O Estado de S. Paulo, Editorial, 25/9/2012 (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os
itens de 1 a 10.

1 A palavra “levantamento” (R.7), empregada com função
coesiva, retoma o antecedente “Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD)” (R.5-6).

2 A substituição da palavra “prospectar” por perscrutar
prejudicaria a correção gramatical do período e seu sentido
original.

3 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir a
forma verbal “diminui” (R.11) por vem diminuindo.

4 O período entre as linhas 17 e 21 permaneceria correto com a
seguinte redação: No conjunto, a pesquisa mostra um quadro
favorável, embora se tenha verificado aumento do percentual
de maiores de 25 anos de idade sem instrução (de 13% para
15,1%) e de jovens entre 15 e 17 anos de idade que não
estudam nem trabalham.

5 O trecho “O levantamento explica por que o consumo liderou
a atividade econômica” (R.21-22) poderia ser reescrito, sem
prejuízo do sentido ou da correção gramatical do texto, da
seguinte forma: A pesquisa esclarece porque o consumo
liderou a atividade econômica.

6 O emprego de vírgula após “ocupados” (R.2) justifica-se
porque a oração subsequente tem natureza explicativa.

7 Predomina, no texto, a estrutura textual narrativa, o que se
evidencia pela alta frequência de verbos no tempo pretérito.

8 Depreende-se da leitura do texto que, apesar dos problemas
relativos à educação, a situação econômica do Brasil está
melhorando e a desigualdade social está diminuindo.

9 Prejudica-se o sentido original do texto ao se substituir a
palavra “propensão” (R.22) por tendência.

10 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se
empregasse o sinal indicativo de crase em “a bens” (R.24).

Mecanismos de avaliação são essenciais nos casos em1

que o objetivo é perseguir qualidade em alguma área,
particularmente quando o que está em jogo são formas de
aperfeiçoar o sistema educacional, adequando os objetivos às4

necessidades de quem tem por missão ensinar e de quem está
em fase de aprendizado. 

O poder público, por sua vez, precisa mostrar-se capaz7

de motivar todos os agentes envolvidos na área de ensino a se
integrarem nesse processo e, ao mesmo tempo, de colocar em
prática sugestões consideradas procedentes. Como ficou claro10

a partir da origem do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), por exemplo, é importante aguardar um tempo
considerável até que as resistências desapareçam ou, pelo13

menos, se atenuem.
O pior dos cenários é simplesmente rechaçar a ideia

de qualquer avaliação no setor educacional. O poder público16

terá melhores condições de reduzir objeções se conseguir
passar a ideia de que as imperfeições apontadas deixarão de
constituir entraves para avanços no ensino.19

Zero Hora, Editorial, RS, 25/9/2012 (com adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os próximos itens.

11 Pelos sentidos do texto, depreende-se que a palavra
“procedentes” (R.10) está sendo empregada com o significado
de provenientes e poderia, sem prejuízo para o período, ser
por esta substituída.

12 A argumentação do texto apresenta o pressuposto de que
podem surgir posições contrárias a projetos de avaliação
educacional.

13 Em “se conseguir passar a ideia” (R.17-18) o “se” confere à
oração a noção de condição.

14 A forma verbal “atenuem” (R.14) está no plural porque
concorda com o antecedente “sugestões consideradas
procedentes” (R.10).

15 Depreende-se da direção argumentativa do texto que este
encerra uma defesa dos mecanismos de avaliação educacional.

16 O emprego do sinal indicativo de crase em “adequando os
objetivos às necessidades” (R.4-5) justifica-se pela regência do
verbo adequar, que exige complemento regido pela preposição
“a”, e pela presença de artigo definido feminino antes de
“necessidades”.

17 Em “mostrar-se” (R.7) o pronome “se” indica que o sujeito é
indeterminado.
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Considerando as características gerais das comunicações oficiais,

julgue os itens que se seguem, com base no Manual de Redação da

Presidência da República.

18 Nas comunicações oficiais, a assinatura deve conter apenas o

nome do cargo e o do setor do órgão que a expede, e não o do

ocupante do cargo, de modo a que se garanta o respeito ao

princípio da impessoalidade, que deve nortear os expedientes

oficiais. 

19 O emprego do padrão culto da língua nas correspondências

oficiais está associado à clareza e à impessoalidade requerida

nesse tipo de texto.

20 Nas correspondências oficiais, a uniformidade deve estar

presente tanto no texto das mensagens ― por meio do emprego

correto dos pronomes de tratamento e de linguagem formal e

polida ― quanto na apresentação do expediente ― por meio

do tipo de letra adequado, da diagramação correta, de papel

uniforme, entre outros requisitos.

21 O padrão ofício é um tipo de diagramação que pode ser

adotado em diversos expedientes, tais como o aviso, o

memorando e a exposição de motivos.

22 Por se referirem à segunda pessoa gramatical, ou seja, à pessoa

com quem se fala no discurso, os pronomes de tratamento

requerem concordância na segunda pessoa, estando, portanto,

de acordo com a prescrição gramatical e conforme as normas

de redação de documentos oficiais o seguinte trecho: Vossa

Excelência deveis incluir tais questões em vosso discurso.

23 A transparência e a inteligibilidade dos atos normativos são

requisitos que o Brasil, como Estado de direito, deve atender

em suas comunicações oficiais.

Nos itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de

correspondências oficiais. Julgue-os quanto à correção gramatical

e à adequação da linguagem.

24 (...)

Conforme disposto no parágrafo único da Lei n.º 91.234/1991,

os aposentados desta instituição terão benefícios mensais

calculados com base nas alíquotas referidas na tabela abaixo,

valendo a partir do próximo mês e recebendo retroativo. Pois

os valores da tabela anterior estão defasados e não foram

atualizados. (...)

25 Ilustríssimo Senhor Ministro da Educação,

O orçamento para o programa onde professores serão

capacitados a distância está previsto para o próximo mês.

Informamos que todos os setores envolvidos tem cumprido os

prazos e alcançado as metas previstas. Portanto o andamento

de todo o processo caminha de forma satisfatória. (...)

Pesquisas revelam que, em sua maioria, cidadãos que

estudaram somente até o ensino fundamental têm características que

revelam o seu distanciamento dos valores republicanos — têm

pouco espírito público, são a favor do assistencialismo

governamental, são contra a liberdade sexual, apoiam a intervenção

do Estado na economia e na sociedade, são condescendentes com

a censura, aceitam cegamente a hierarquia, são mais tolerantes com

a corrupção.

Internet:<blogspot.com.br>

Considerando que o texto acima constitua uma proposição lógica,

julgue os itens seguintes.

26 A proposição “Cidadãos que estudaram somente até o ensino

fundamental possuem características que revelam o seu

distanciamento dos valores republicanos” é logicamente

equivalente a “Se um Cidadão estudou somente até o ensino

fundamental, então ele possui características que revelam o seu

distanciamento dos valores republicanos”.

27 Considere que proposição “José estudou somente até o ensino

fundamental.” seja falsa. Nesse caso, a proposição “Se José

estudou somente até o ensino fundamental, então José possui

características que revelam o seu distanciamento dos valores

republicanos.” será sempre verdadeira.

28 A negação da proposição “Cidadãos que estudaram somente

até o ensino fundamental possuem características que revelam

o seu distanciamento dos valores republicanos” está

corretamente expressa por “Cidadãos que não estudaram

somente até o ensino fundamental não possuem características

que revelariam o seu distanciamento dos valores republicanos”.

Entre os 100 servidores do órgão X, 1/5 dos que foram nomeados

este ano já pertenceram a outro órgão, 1/4 dos que já pertenceram

a outro órgão foram nomeados este ano e 20 servidores nem foram

nomeados este ano e nunca pertenceram a outro órgão.

Considerando essa situação, julgue os próximos itens.

29 Menos de 9 dos servidores do órgão X foram nomeados este

ano e já trabalharam em outro órgão.

30 No órgão X, a quantidade de servidores que já trabalharam em

outro órgão é superior à de servidores que foram nomeados

este ano.
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Determinado técnico instalou um pequeno servidor

Windows, capaz de compartilhar arquivos e conexão ADSL,

utilizando um proxy transparente, em um computador com

processador Pentium 133 com 32 MB de memória RAM, sem

nobreak. Para um segundo servidor, Linux, o mesmo técnico

utilizou um computador com processador Athlon 64 com 1 GB de

RAM, com nobreak, e nele instalou o sítio de determinada empresa,

<www.empresa.com.br>. Após sua instalação, esse sítio passou a

receber a média de 300.000 visitas diárias e cerca de 700.000

visualizações de página (pageviews). Além disso, tal sítio possui

fórum com 1,7 milhão de mensagens e 55.000 usuários registrados

e sistemas de bacape e indexação de conteúdo e correio eletrônico

(email).

Com base na situação hipotética acima apresentada, julgue os itens

de 31 a 36.

31 Cons ide ra n d o  q u e ,  n o  s e r v i d o r  c o m  o

s i s t e m a  o p e r a c i o n a l  L i n u x ,  o  s e g m e n t o

<www.empresa.com.br/forum/duvidas1de9/arq1.html> seja

um endereço válido independentemente do aplicativo

de navegação adotado pelo usuário, é correto inferir que

o sistema de arquivos desse servidor possui um

diretório denominado forum, composto por nove pastas,

uma das quais é a pasta dúvidas 1 de 9, que, por sua vez,

contém em seu interior o arquivo arq1.html. 

32 Os sistemas operacionais Windows e Linux oferecem recursos

que possibilitam separar arquivos que tratem do mesmo

assunto e criar pastas ou diretórios nos discos e memórias

auxiliares para gravar programas e arquivos relativos a um

mesmo tema.

33 De modo semelhante ao Linux, o Windows é considerado um

software microbásico. Uma característica desse tipo de

software é que, uma vez ligado o computador, ele não

permanece carregado na memória até que o computador venha

a ser desligado. Isso se deve ao fato de que tanto o Linux

quanto o Windows alocam o hardware e o software apenas

quando estes são requeridos pelo usuário.

34 Na situação hipotética descrita, o servidor com o sistema

Windows é mais apropriado que o empregado com Linux, pois

é mais vantajoso e confiável para lidar com grande volume de

visitas e operações no sítio da empresa. 

35 Devido ao grande volume de tráfego no sítio do servidor

Linux, seus administradores poderão optar por armazenar os

dados em local do tipo nuvem (cloud storage). Esse recurso

proporciona melhora no compartilhamento de arquivos entre

sistemas operacionais diferentes e possibilita a recuperação de

arquivos, caso ocorram problemas inesperados no equipamento

físico onde estiver instalado o servidor. 

36 Os recursos computacionais do provedor em nuvem — caso

essa opção fosse utilizada —, uma vez que fossem agrupados,

poderiam servir a múltiplos consumidores em um modelo

multiuso, com recursos físicos e virtuais diferentes.

Em relação aos recursos oferecidos pelo aplicativo Calc do

BrOffice, julgue os itens seguintes.

37 O aplicativo em questão oferece um conjunto de funções,

incluindo funções lógicas, estatísticas e financeiras, para

possibilitar a inserção de fórmulas que executem cálculos

complexos em seus dados. Considerando que, nesse aplicativo,

a função lógica E retorna o valor VERDADEIRO se todos os

argumentos forem verdadeiros, ou retorna o valor FALSO se

um dos elementos for falso, é correto afirmar que a fórmula

=E(12<13;14>12;7<6) retornará o valor FALSO.

38 Considerando que os dados contidos na tabela a seguir

correspondam a alunos de determinada escola, na seguinte

ordem das colunas: A – nome; B – série; C – idade;

D – distância, em metros, da residência da criança até a

escola; E – peso da criança, é correto afirmar que a

fórmula =BDCONTAR(A1:E10;0;A13:E14), ao ser inserida na

célula...., proporcionará a contagem de quantos alunos

satisfazem a condição contida na célula D14 e mostrará o

resultado dessa contagem na célula B16.

A B C D E

1 nome série idade distância peso

2 Mauro 3 9 120 40

3 Rodrigo 4 10 1100 42

4 João 3 10 200 51

5 Daniel 5 11 1100 48

6 Pedro 2 8 660 33

7 Judas 2 7 200 42

8 Isaias 1 7 100 36

9 Jeremias 3 9 1200 44

10 Irene 2 8 900 42

11

12

13 Nome Série Idade Distância até a Escola Peso

14 >700

15

16 BDCONTAR 4
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Julgue os próximos itens, relativos à segurança da informação.

39 Trojans ou cavalos de troia são programas capazes de

multiplicar-se mediante a infecção de outros programas

maiores. Eles não têm o objetivo de controlar o sistema, porém

tendem a causar efeitos indesejados. Já os worms causam

efeitos altamente destrutivos e irreparáveis. Ao contrário dos

trojans, os worms utilizam o email como principal canal de

disseminação, mas não possuem a capacidade de produzir

cópias de si mesmos ou de algumas de suas partes.

40 A gestão da segurança da informação compreende o

estabelecimento de políticas, procedimentos, guias e padrões.

Na linguagem técnica, o acesso ou a manipulação de

informações sem autorização previa do usuário detentor dessas

informações é classificado como intrusão.

Com relação às medidas econômicas adotadas pelo governo

brasileiro em 2012, julgue os itens a seguir.

41 O governo reduziu, além do imposto sobre produtos

industrializados (IPI), a alíquota do imposto sobre operações

financeiras (IOF) relativa às operações de créditos para

pessoas físicas.

42 No período, reduziu-se o imposto sobre produtos

industrializados (IPI) apenas do valor dos automóveis.

Acerca da Comissão Nacional da Verdade, instaurada pela Lei

n.º 12.528/2011, julgue os itens que se seguem.

43 A mencionada lei determina que os arquivos secretos da

ditadura, guardados no Arquivo Nacional, sejam divulgados ao

público após o término dos trabalhos da Comissão.

44 Por ser a comissão formada majoritariamente por bachareis em

direito, a comissão nacional da verdade irá abordar

exclusivamente aspectos jurídicos.

45 A referida comissão foi criada com o objetivo de analisar as

violações dos direitos humanos cometidas durante o regime

militar brasileiro.

Nascido no início da década de oitenta do século passado,

na cidade de Taubaté, José Bento Monteiro Lobato ficou conhecido

como um dos principais nomes da literatura brasileira do século

XX. Além de ser autor de inúmeros livros, produtivo tradutor e

desenhista, também atuou como empresário no ramo dos livros. Foi

a obra infantil de Lobato, no entanto, que o inseriu no rol dos

grandes escritores brasileiros. Emília, Saci Pererê, Visconde de

Sabugosa, Tia Nastácia, Burro Falante, Cuca, Pedrinho, Narizinho,

Vovó Benta, entre tantos outros, são personagens que povoaram a

imaginação de diversas gerações de crianças e adultos. Parte de sua

obra, entretanto, motivou intrincada polêmica. A respeito da

polêmica instaurada, julgue os itens subsecutivos.

46 A polêmica foi iniciada pelo Instituto de Advocacia Racial e

Ambiental (IARA) e gira em torno da aquisição, pelo estado

brasileiro de obras de Monteiro Lobato com alegado conteúdo

racista.

47 Uma parcela do movimento negro defende que as obras

“Caçadas de Pedrinho e Negrinha” possuem conteúdo racista.

No que se refere à Conferência das Nações Unidas sobre

Desenvolvimento Sustentável, também denominada Rio+20,

realizada, em junho de 2012, no Brasil, julgue os próximos itens.

48 Os principais temas discutidos na Rio+20 foram economia

verde, erradicação da pobreza e estrutura institucional para o

desenvolvimento sustentável.

49 A Rio+20 não está associada à realização da Eco-92,

conferência realizada na cidade do Rio de Janeiro, na década

de noventa do século XX.

50 Paralelamente à Rio+20, ocorreram diversos eventos em que

se debateu o desenvolvimento sustentável, entre os quais se

inclui a Cúpula dos Povos, protagonizada por organizações da

sociedade civil, redes e movimentos sociais de diversos países.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando os conceitos relativos à administração direta e
indireta e os que envolvem centralização e descentralização
administrativa, julgue os seguintes itens.

51 As empresas públicas e as sociedades de economia mista,
embora sejam regidas basicamente por normas de direito
privado, incluem-se no conceito de administração indireta,
sejam elas prestadoras de serviços públicos ou de atividades
econômicas de natureza privada.

52 O ato de criação, pelo poder público, de uma pessoa jurídica
— de direito público ou privado — e de atribuição da
titularidade e da execução de determinado serviço público a
essa pessoa jurídica configura o fenômeno da desconcentração.

53 A descentralização caracteriza-se pela distribuição interna
de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica,
de modo a adequar e racionalizar o desempenho da
administração.

Com relação a agente público, cargo e emprego público, julgue os
itens subsequentes.

54 Os detentores de mandatos eletivos, no âmbito do Poder
Executivo ou do Poder Legislativo, não são considerados
agentes públicos, pois titularizam cargos temporários e neles
são investidos por meio de eleição.

55 Diferentemente do ocupante de cargo público efetivo, que
possui vínculo estatutário com a administração pública, o
ocupante de emprego público tem com a administração um
vínculo contratual, sob a regência da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

56 Como regra, a criação, a transformação e a extinção de cargos,
empregos e funções públicas somente podem ocorrer por lei.

57 Considera-se agente público a pessoa física que presta serviços
ao Estado, excluídos desse conceito os que prestam serviços às
pessoas jurídicas de direito privado que integram a
administração indireta.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos requisitos, atributos e
classificação dos atos administrativos.

58 A competência conferida ao sujeito do ato administrativo é
sempre indelegável, na medida em que emana normalmente de
lei, ainda que possa ser objeto de avocação.

59 Quando o Estado pratica ato de gestão, ele atua no mesmo
plano jurídico do particular, não dispondo da garantia da
unilateralidade que caracteriza os atos de império.

60 Os atos administrativos sujeitam-se a regime
jurídico-administrativo, dispondo a administração de
prerrogativas e restrições que são próprias do poder público,
razão pela qual não se consideram atos administrativos os atos
de direito privado por ela praticados.

Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens que se seguem.

61 No exercício do poder de polícia administrativa, o Estado
utiliza tanto medidas preventivas, como a de fiscalização e
vistoria, quanto repressivas, a exemplo da dissolução de
reunião e interdição de atividade.

62 A hierarquia é cabível apenas no âmbito da função
administrativa, razão pela qual ela está restrita ao Poder
Executivo, inexistindo nos demais poderes do Estado.

Julgue os próximos itens, acerca das modalidades e princípios
licitatórios e dispensa e inexigibilidade de licitação.

63 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para a execução de seu objeto.

64 É dispensável licitação para a contratação de empresas que
realizem auditorias financeiras ou tributárias e que possuam
notória especialização, assim consideradas as empresas cujo
conceito, no campo de sua especialidade, permita inferir que
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado
à plena satisfação do objeto do contrato.

65 Segundo o princípio do julgamento objetivo, o julgamento das
propostas deve estar de acordo com os critérios e os fatores
seletivos previstos no ato convocatório, o que permite que os
licitantes e os órgãos de controle afiram a licitude e a
imparcialidade do certame licitatório.

No que se refere ao controle da administração, julgue os itens a
seguir.

66 No âmbito do controle administrativo, considera-se supervisão
ministerial o controle que a União exerce, por meio dos
ministérios, sobre as pessoas jurídicas da administração
descentralizada federal.

67 O controle exercido pelos órgãos da administração direta sobre
seus próprios atos, por considerá-los ilegais, inoportunos ou
inconvenientes, é caracterizado como controle interno.

68 O controle que o Poder Legislativo exerce sobre a
administração pública envolve tanto aspectos de natureza
política quanto de natureza financeira.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os seguintes
itens.

69 A reparação de danos causados a terceiros por agentes estatais
só é possível no âmbito judicial, devendo a pessoa prejudicada
ajuizar ação contra a pessoa jurídica causadora do dano.

70 Tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de
direito privado prestadoras de serviços públicos submetem-se
à regra da responsabilidade civil objetiva caso causem danos
a terceiros.

Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens
subsequentes, relativos à educação.

71 O planejamento familiar será estimulado pelo Estado, que,
apenas excepcionalmente, poderá adotar medidas coercitivas
junto ao casal, por meio de suas instituições oficiais.

72 A educação, um direito assegurado a todos e um dever
exclusivo do Estado, deve ser promovida pelo Estado,
independentemente da colaboração da sociedade, a fim de se
manter isenta de pressões ideológicas.

73 O preparo da pessoa para o exercício profissional e da
cidadania é um dos objetivos da educação, consoante
fundamentos norteadores da República Federativa do Brasil.
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Maria, espanhola, sem condenação criminal, foi

naturalizada brasileira após ter vivido ininterruptamente dezesseis

anos no Brasil. Em uma das suas viagens para a Europa, ela

foi presa em flagrante pela Polícia Federal, em virtude de traficar

com entorpecentes do Brasil para a Europa.

Considerando a situação hipotética acima e as disposições da CF,

julgue os itens que se seguem.

74 Em virtude de Maria ser brasileira naturalizada, ela não

poderá, em nenhuma hipótese, ser extraditada do Brasil, ainda

que seja comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de

entorpecentes para países da Europa.

75 Caso seja comprovado o envolvimento de Maria com o tráfico

ilícito de entorpecentes, ela poderá ser banida do Brasil.

76 Asseguram-se a Maria o respeito à sua integridade física e

moral e o cumprimento de eventual pena em estabelecimento

adequado.

77 Caso Maria fosse regularmente à Europa, ela não seria

naturalizada brasileira, visto que a residência ininterrupta de

mais de quinze anos em solo brasileiro consiste em requisito

para a naturalização.

De acordo com a CF e com a interpretação doutrinária sobre a

organização político-administrativa, julgue os itens a seguir.

78 Aos estados e ao Distrito Federal não cabe manter relação de

dependência ou aliança com igrejas ou cultos religiosos,

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

79 Os municípios são regidos por lei orgânica e, no exercício de

sua autonomia, podem fixar livremente a data de eleição para

prefeito e vice-prefeito de seu território.

80 Caso seja criado um território federal no Brasil, ele será

considerado, para todos os efeitos, um ente da Federação,

sendo, como tal, autônomo.

Considerando que um servidor público acumule dois cargos

públicos remunerados de professor, um exercido em instituto

técnico federal e outro em universidade pública federal, julgue os

itens subsequentes, à luz da CF.

81 A soma das remunerações dos dois cargos acumulados não

poderá ultrapassar o subsídio mensal, em espécie, dos

ministros do Supremo Tribunal Federal.

82 Embora o servidor possa acumular as remunerações de ambos

os cargos em atividade, caso passe para a inatividade, ele não

poderá perceber os proventos simultaneamente, devendo optar

por aposentar-se em somente um dos cargos.

83 A acumulação dos cargos é lícita, desde que haja

compatibilidade de horários entre os cargos exercidos.

De acordo com a CF, julgue os itens subsecutivos, relativos à

organização dos poderes.

84 Consoante o principio da liberdade de manifestação de

pensamento, é permitido a juiz de direito dedicar-se à atividade

político-partidária.

85 Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e

financeira, devendo os tribunais elaborar suas propostas

orçamentárias, dentro dos limites estipulados, conjuntamente

com os demais Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias.

86 Aos territórios federais é vedado eleger deputados para a

Câmara dos Deputados.

87 Compete ao presidente da República nomear ministros

de Estado, os quais devem ser brasileiros maiores de vinte e

um anos e estar no exercício dos direitos políticos. 

Com relação ao Ministério Público (MP), julgue os próximos itens.

88 Compete ao Conselho Nacional do MP apreciar, inclusive de

ofício, independentemente de provocação, a legalidade de atos

administrativos praticados por órgãos do MP da União e dos

estados.

89 O MP da União compreende o MP do Distrito Federal e

territórios.

90 A defesa dos direitos e interesses das populações indígenas é

uma das funções institucionais do MP.

A respeito do orçamento público brasileiro, julgue os itens a seguir,

com base nas disposições da Lei n.º 4.320/1964.

91 A emissão da ordem de pagamento caracteriza o estágio de

liquidação da despesa.

92 A criação de empresa pública, por determinado governo

estadual, para a comercialização de gêneros agropecuários

constitui exemplo de inversão financeira.

93 Segundo o princípio da unidade, cada ente da Federação está

obrigado a incluir em seu orçamento todas as receitas e

despesas dos poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações

instituídas e mantidas pelo respectivo ente.

94 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece metas de

resultado primário do setor público consolidado para o

exercício e indica as metas para os dois exercícios seguintes.

95 As despesas constantes da Lei do Orçamento deverão ser

discriminadas até o nível de subelemento.

96 A Lei de Orçamento vigente para determinado exercício

poderá ser tomada, pelo Poder Legislativo, como proposta para

o exercício subsequente.
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Julgue os itens seguintes, a respeito de receitas e despesas públicas.

97 Denomina-se recolhimento a transferência dos valores

arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional.

98 Em relação à categoria econômica, as despesas se dividem em

correntes e de capital.

99 O registro dos restos a pagar deve ser feito por exercício e por

credor, não havendo distinção entre despesas processadas e

não processadas.

100 Os restos a pagar, assim como os serviços da dívida a pagar,

integra a dívida flutuante.

101 As receitas recebidas por ente público, originárias de outras

pessoas de direito público ou privado, são classificadas como

correntes ou de capital, de acordo com a categoria econômica

da despesa que visam atender.

102 Toda receita orçamentária passará, necessariamente, por pelo

menos uma das seguintes etapas: previsão e lançamento.

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 — Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) —, julgue os próximos itens.

103 É obrigatória e de caráter continuado a despesa corrente cuja

obrigação de execução, legalmente regulamentada, supere dois

exercícios.

104 O balanço orçamentário discriminará as receitas por fonte e as

despesas por grupo de natureza.

105 Compete à Lei Orçamentária Anual (LOA) regulamentar o

equilíbrio entre receitas e despesas.

106 A despesa total com pessoal dos Executivos municipais

limita-se à metade da receita corrente líquida.

107 A transferência, entre entes da Federação, de recursos

destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) é exemplo de

transferência voluntária.

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema e do processo de

orçamentação federal.

108 Compete à Secretaria de Orçamento e Finanças a definição das

estratégias do processo de elaboração da LOA.

109 O sistema de planejamento e de orçamento federal visa o

planejamento estratégico.

110 Para fins orçamentários, as receitas públicas classificam-se em

originárias e derivadas. As originárias são aquelas arrecadadas

por meio da exploração de atividades econômicas exercidas

pelo Estado.

Após alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

tornou-se obrigatório o estudo da história e da cultura

afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino

fundamental e médio brasileiros. Com relação às diretrizes para o

ensino dessas disciplinas, julgue os próximos itens.

111 O estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena

tornou-se obrigatório às escolas públicas e facultativo às

escolas particulares desde o ano de 2009.

112 O conteúdo programático do ensino fundamental e médio deve

abranger a história do continente africano, a luta dos negros e

dos povos indígenas brasileiros e a cultura negra e indígena

brasileira.

113 O ensino de conteúdos relativos à história e à cultura

afro-brasileira e indígena é de responsabilidade exclusiva dos

professores das disciplinas de educação artística, literatura e

história do Brasil.

Acerca da educação profissional e tecnológica, julgue os itens que

se seguem.

114 Cabe às instituições de educação profissional oferecer

especificamente cursos regulares de educação profissional e

tecnológica, condicionando suas matrículas ao nível de

escolaridade dos educandos.

115 A educação profissional configura-se como uma modalidade

de educação independente das demais.

116 A educação profissional pode ser oferecida mediante cursos de

formação inicial, continuada e de qualificação profissional, em

níveis técnico, médio, de graduação e de pós-graduação.

Com base no Decreto n.º 6.170/2007, julgue o item a seguir.

117 Concedente corresponde ao órgão da administração pública

com o qual a administração federal pactua a execução de

programa, projeto ou atividade mediante convênio.

Considerando que, de acordo com a Lei n.º 12.695/2012, a União

pode prestar apoio técnico e financeiro suplementar às redes

públicas de educação básica das unidades federadas, julgue os itens

subsequentes.

118 As escolas públicas de educação básica, assim como as escolas

mantidas por entidades que ofertem programas de formação

inicial e continuada de profissionais da educação básica,

podem receber subsídios do Programa Dinheiro Direto na

Escola.

119 Um dos objetivos do Plano de Ações Articuladas é promover

a melhoria da qualidade da educação básica, consoante metas

previstas no Plano Nacional de Educação.

120 Cabe à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior supervisionar a formação de professores da educação

básica por meio da realização de avaliações nas instituições de

educação superior.
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