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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Nas últimas décadas, a natureza e a estrutura das organizações
evoluíram de modelos tradicionais, com base em controle, para
modelos contemporâneos, com base em aprendizagem. Com relação
às características desses modelos, assinale a opção correta.
A Uma característica presente nos modelos contemporâneos é a
comunicação verticalizada.
B Nos modelos tradicionais, as tarefas costumam ser
compartilhadas entre os indivíduos.
C Os modelos contemporâneos são marcados normalmente por
tomadas de decisão centralizada.
D Uma das premissas dos modelos tradicionais é a redução de
normas.
E A hierarquia flexibilizada caracteriza os modelos com base em
aprendizagem.
QUESTÃO 32

No que se refere aos diferentes agrupamentos departamentais
utilizados atualmente nas organizações, assinale a opção correta.
A O agrupamento em que se organizam as pessoas de acordo com
o que é produzido na organização denomina-se funcional.
B No agrupamento de rede, as pessoas são organizadas de acordo
com processos de trabalho ou fluxos de informação.
C Agrupamentos multifocados são utilizados por organizações
em que se adotam, simultaneamente, dois modelos de
agrupamento.
D Denomina-se horizontal o modelo que se fundamenta na
coordenação e na colaboração com outras organizações, tal
como ocorre na terceirização.
E No agrupamento divisional, reúnem-se pessoas que executam
as mesmas funções ou processos.
QUESTÃO 33

Acerca do planejamento em organizações, assinale a opção correta.
A Nas organizações, não se estabelecem planos permanentes,
dado os planos terem sempre natureza transitória.
B As metas correspondem aos objetivos quantificados de uma
organização.
C Planejamentos operacionais são desenvolvidos pela cúpula
administrativa e são realizados, conjecturalmente, a longo
prazo.

QUESTÃO 34

Em relação à avaliação do desempenho e ao controle organizacional
em organizações públicas, assinale a opção correta.
A Accountability refere-se à capacidade de administração de um
governo.
B A transparência consiste em um mecanismo de controle social
que permite ao cidadão avaliar a efetividade da administração
pública.
C O

controle

do

desempenho

organizacional

é

de

responsabilidade exclusiva dos níveis estratégicos das
organizações.
D O controle financeiro é admitido como objetivo principal tanto
nas organizações públicas quanto nas privadas.
E Os conceitos de eficácia e eficiência aplicam-se, de forma
indistinta, às organizações públicas e privadas.
QUESTÃO 35

A respeito do processo de comunicação em organização e dos seus
componentes, assinale a opção correta.
A A comunicação efetiva-se por completo mediante a emissão de
uma mensagem pelo emissor.
B Em ambiente de trabalho organizacional, há mensagens verbais
e não verbais.
C No âmbito da administração, o email institucional deve ser
empregado para comunicações pessoais e de conteúdo
emocional.
D O canal de comunicação refere-se aos símbolos utilizados para
a composição da mensagem.
E O veículo de comunicação utilizado corresponde ao
decodificador da mensagem.
QUESTÃO 36

Assinale a opção que apresenta apenas órgãos da administração
pública direta.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Ministério
da Saúde
B Banco Central do Brasil e Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística

D Os planos são estruturas que envolvem macroaspectos das
organizações e que originam os planejamentos.

C PETROBRAS e Secretaria de Saúde do Ceará

E Não se devem adotar objetivos quantitativos no planejamento,
dado serem difíceis de mensurar na realidade organizacional.

E Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Presidência da

D Banco do Brasil e Agência Nacional de Energia Elétrica
República
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QUESTÃO 37

No que se refere à desconcentração e descentralização, assinale a
opção correta.
A A desconcentração implica, necessariamente, a criação de
novas pessoas jurídicas.
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QUESTÃO 40

Considerando que um servidor público tenha de analisar um
processo a pedido de um cidadão para a emissão de parecer,
assinale a opção que apresenta, respectivamente, um processo, uma
atividade e uma operação cabíveis nessa situação.

B A descentralização pode ocorrer por meio da delegação de
atividade administrativa a uma pessoa física.

A Análise do processo, emissão de parecer para o cidadão e

C A desconcentração refere-se à repartição de funções entre
órgãos de diferentes hierarquias da administração pública.

B Análise do processo, consulta à legislação pertinente e emissão

D A descentralização pode ocorrer, em algumas situações,
mediante a transferência de competências da administração
pública para fundações.
E A descentralização ocorre exclusivamente para a transferência
de competências da administração pública a pessoas jurídicas
de direito público.
QUESTÃO 38

Acerca da gestão de processos, assinale a opção correta.

consulta à legislação pertinente.
de parecer para o cidadão.
C Emissão de parecer para o cidadão, consulta à legislação
pertinente e análise do processo.
D Consulta à legislação pertinente, análise do processo e emissão
de parecer para o cidadão.
E Consulta à legislação pertinente, emissão de parecer para o
cidadão e análise do processo.
QUESTÃO 41

Em relação à rescisão de contrato, assinale a opção correta.
A Geração de pedidos e atendimento a clientes são exemplos de
processos periféricos em uma organização.
B Em uma secretaria de educação, as áreas de contabilidade e
compras executam processos de apoio ao funcionamento da
secretaria.
C As áreas de desenvolvimento de projetos de uma organização
da construção civil são consideradas áreas de apoio.
D Na área de atendimento ao cliente, não se desenvolvem
processos centrais das organizações.
E A gestão de um processo deve ser executada por especialistas
de uma área específica da organização.
QUESTÃO 39

Benchmarking e reengenharia são técnicas utilizadas para a
melhoria de processos nas organizações. Com relação a essas
técnicas, assinale a opção correta.

A A rescisão decretada pelo Poder Judiciário consiste em uma
rescisão administrativa.
B Em um contrato, o falecimento do contratado caracteriza uma
rescisão judicial.
C A rescisão de pleno direito configura-se em caso de
incapacidade da administração pública de cumprir com suas
obrigações e de consequente inocorrência de inadimplência.
D A rescisão amigável é possível na administração pública
mediante a celebração de distrato com mútua quitação.
E A rescisão de contrato por ato unilateral da administração
pública denomina-se rescisão direta.
QUESTÃO 42

Com relação aos elementos envolvidos na elaboração de
planejamento estratégico, assinale a opção correta.

A Ao se realizar benchmarking, devem-se desenvolver as
diretrizes com base nas expectativas da organização, não se
realizando comparação desta com outras organizações.
B Os passos para implementação da melhoria de processos
são os seguintes: identificar necessidades, mapear e modificar
o processo atual e buscar alternativas em organizações de
sucesso.
C Benchmarking refere-se ao redesenho de processos já
estruturados na organização com vistas à promoção de
melhoria.
D A reengenharia consiste em uma técnica de larga aceitação nos
estudos organizacionais, dada a efetividade de seus resultados.
E O redesenho de um processo requer a eliminação do processo
original e o início de um processo inteiramente novo.

A Conjuntos de projetos organizados em prol de um objetivo
comum denominam-se de planos.
B As estratégias de uma organização assinalam suas diretrizes,
políticas e objetivos.
C Os resultados do diagnóstico estratégico de uma organização
podem revelar ameaças naturais, aceitáveis ou mesmo
inaceitáveis.
D A visão da organização manifesta a razão central de seu
planejamento estratégico, ou seja, seu motivo de existência.
E A missão de uma organização deve ser definida com base na
oferta de um produto ou serviço, independentemente de seu
espaço de mercado.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, assinale a opção correta.

Com relação ao orçamento público e aos princípios orçamentários,
assinale a opção correta.

A A organização dos sistemas para o gerenciamento da
administração pública fundamenta-se na teoria desenvolvida

A Em que pese a previsão constitucional do princípio da

por Max Weber, excluindo-se, ainda conforme a teoria de

exclusividade orçamentária, é permitido que a LOA autorize

Weber, a legitimidade para a prática dos atos de gestão com

previamente a abertura de operações de crédito.

base na lei.
B O modelo de administração burocrático é considerado o
primeiro modelo organizado de administração do Estado.
C A ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade,
o formalismo e o desenvolvimento da profissionalização
constituem

princípios

orientadores

da

administração

burocrática.
D No modelo de administração patrimonialista, em sua forma
desorganizada, havia clara distinção entre bens públicos e

B O princípio orçamentário da não vinculação da receita é
integralmente previsto pela literalidade da Constituição
Federal.
C De acordo com o princípio orçamentário da totalidade,
deve-se evitar que dotações globais sejam inseridas na LOA.
D O princípio da equidade ressalta a função social do orçamento
público, em que todos são igualmente responsáveis pelo
financiamento dos gastos orçamentários.

particulares.
E Um aspecto fundamental que contribuiu para a melhoria da
administração patrimonialista foi o desenvolvimento de
ferramentas para o controle dos abusos e da pessoalidade.

E A lei orçamentária anual (LOA) não contém dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face
do princípio da especificação.

QUESTÃO 44
QUESTÃO 46

Considerando os conceitos de eficácia e efetividade aplicados à
administração pública e a avaliação e mensuração do desempenho

No que diz respeito ao orçamento público e às diretrizes

governamental, assinale a opção correta.

orçamentárias, assinale a opção correta.

A A partir da positivação constitucional do princípio da eficácia,
o cidadão passou a dispor de base jurídica para avaliar as ações

impacto nas receitas previstas.

de governo.
B Uma vez que foram positivadas a eficácia e a efetividade da
administração

A A LDO trata das alterações da legislação tributária com

pública,

a

avaliação

do

desempenho

governamental passou a integrar o controle de legalidade da
administração pública.
C Na avaliação do desempenho governamental, o ato ineficaz e
com deficiência em sua efetividade pode ser anulado pelo
Poder Judiciário por motivos de ilegalidade.
D A sociedade passou a dispor de base jurídica expressa para
exigir a efetividade do exercício de direitos sociais a partir da

B A LDO tem a função constitucional de reduzir desigualdades
inter-regionais.
C A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) compreende as metas
e prioridades da administração pública federal para as despesas
correntes, excluindo-se as despesas de capital.
D A LDO federal compreende o orçamento das empresas estatais
nas quais a União detém a maioria do capital social com direito
a voto.

existência do princípio da eficiência na legislação brasileira.
E A efetividade, como princípio constitucional explícito inerente

E Os planos e programas regionais e setoriais previstos na

à administração pública, integra o conceito de serviço público

Constituição Federal são elaborados em consonância com

adequado.

a LDO.
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QUESTÃO 47
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QUESTÃO 50

Com relação à receita pública, suas categorias, fontes, estágios e
inscrição na dívida ativa, assinale a opção correta.

A conta única do tesouro nacional é controlada pela Secretaria do

A O superávit do orçamento corrente, resultante da diferença
entre os totais das receitas e despesas correntes, é considerado
um item da receita orçamentária de capital para efeito da
apuração do resultado orçamentário do exercício.
B Suponha que um crédito tributário vencido em 2010 tenha sido
registrado pelo órgão X no exercício de 2011. Nessa situação,
se o crédito for enviado à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição na dívida ativa em 2014,
exercício no qual o órgão X deve efetuar a baixa do registro
inicial, o ativo é transferido para a PGFN.
C A receita de exploração do patrimônio público, como a
auferida pela cessão de uso de imóveis, é considerada uma
receita de capital.
D Se, no momento da aplicação, uma pessoa jurídica de direito
público efetua transferência de recursos para outro órgão
público, a transferência é classificada como despesas correntes.
E A alienação de bens móveis acima do preço de aquisição
constitui resultado positivo patrimonial caracterizado como
receita corrente.

que se refere a esse assunto, aos restos a pagar e às despesas de

QUESTÃO 48

No que diz respeito às receitas e despesas públicas, suas categorias
e estágios, assinale a opção correta.

Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Fazenda. No
exercícios anteriores, assinale a opção correta.
A Os valores de despesas inscritas em restos a pagar em 2013
podem ser cancelados no exercício de 2014, momento em que
se inicia a contagem do período de prescrição.
B Após o cancelamento de restos a pagar, se vigente o direito do
credor, a despesa poderá ser reinscrita no exercício seguinte.
C A ordem bancária (OB) é utilizada para pagamento de
despesas pelos órgãos públicos, enquanto que as entradas de
recursos na conta única são realizadas apenas por Guia de
Recolhimento da União (GRU) e OB.
D A conta única do Tesouro Nacional deve colher todos os
recursos arrecadados pelos órgãos e entidades federais,
incluindo-se os recursos destinados a atividades específicas de
fundações e autarquias federais.
E Os recursos oriundos de multas pagas pelo atraso na entrega de
livros na biblioteca da Universidade Federal X, fundação

A De acordo com a classificação funcional da despesa, é possível
que a função energia possa comportar a subfunção
comunicação social.
B Matricialidade é um instrumento que permite a combinação de
ações de governo com funções e programas finalísticos interrelacionados.
C Na liquidação de uma despesa, ocorre redução do crédito
disponível orçamentário e da disponibilidade financeira.
D A parcela de receita que ultrapassar os recursos previstos no
orçamento é considerada receita extraorçamentária.
E As despesas com os serviços da dívida pública, entre as quais
se incluem o principal e os juros, são despesas correntes.
QUESTÃO 49

No tocante ao suprimento de fundos, assinale a opção correta.
A O suprimento de fundos pode ser concedido para atender ao
pagamento de despesas de caráter secreto.
B O suprimento de fundos pode ser considerado uma modalidade
de adiantamento para execução de despesas, excluídas as
despesas de diárias, passagens e outras despesas em viagens de
servidores.
C O empenho da despesa de suprimento de fundos deve ser
emitido em nome da unidade gestora que efetuará a despesa,
sendo o agente suprido apenas um preposto da unidade para a
execução da despesa.
D A concessão de suprimento de fundos não constitui despesa
pública orçamentária, o que ocorre somente após a prestação
de contas.
E No momento da concessão de suprimento de fundos, o estágio
da despesa denominado pagamento ocorrerá somente após o
fornecedor do serviço ou da mercadoria adquirida cumprir a
sua obrigação de entrega.

pública, podem ser depositadas em conta bancária da própria
universidade X ou na conta única do Tesouro Nacional.
QUESTÃO 51

Com relação à gestão de suprimentos e logística na administração
pública, assinale a opção correta.
A Um sistema logístico incapaz de quantificar medidas de seu
desempenho pode ter aplicação ao setor público.
B É inviável aplicar no setor público ferramentas de governo
eletrônico a partir de sistemas de gestão logística construídos
com ferramentas empregadas na iniciativa privada.
C A implantação de sistemas de compras integradas no setor
público pode dificultar a transparência das compras
governamentais, haja vista a redução da economicidade no
setor.
D O sistema logístico no setor público deve refletir uma
administração adequada da movimentação de mercadorias,
serviços e informações para a aquisição de produtos, mas
inviabiliza o sentido prático da distribuição do produto final,
uma vez que cada órgão faz suas próprias aquisições.
E Na gestão da cadeia de suprimento para o poder público, o
emprego do pregão eletrônico e a certificação digital podem
ser considerados indicativos de um estágio avançado no
emprego dessa ferramenta.
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QUESTÃO 52
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QUESTÃO 54

Considerando que, no curso da modernização do processo de

Acerca da licitação pública, assinale a opção correta.

compras do setor público, as licitações sustentáveis se mostram

A A licitação do tipo “técnica e preço” deve ser empregada
preferencialmente para serviços de natureza intelectual, sendo
vedado seu uso para aquisição de bens e serviços de
informática.

uma alternativa para o acompanhamento da evolução dos mercados,
assinale a opção correta.

A Os preços de produtos fabricados no mercado interno podem
ser praticados sem dependência com o mercado externo, de
modo que o governo pode adquirir seus bens sem se preocupar
com as crises ou valores de produtos no mercado exterior.
B No Brasil, as cooperativas são impedidas de participar de
licitações em que concorrerão com empresas privadas.
C Para ampliação do desenvolvimento nacional sustentável, as
normas de licitações públicas deixam em condições de
igualdade as empresas nacionais e as estrangeiras.
D O Brasil carece de legislação que viabilize licitações que
busquem o desenvolvimento nacional sustentável.
E Nas contratações destinadas à implantação de sistemas de
tecnologia de informação e comunicação, a licitação poderá ser

B O sistema de registro de preços levará em conta a inflação
do período em que a cotação se realiza, e os valores podem
ser válidos por período superior à duração de um
exercício financeiro (um ano) em época de variações
insignificantes dos preços.
C Para prestar um serviço a órgão da justiça federal, o licitante
deve comprovar sua regularidade para com a Fazenda Federal,
por meio de documentação fiscal e trabalhista, no que se refere
a seu domicílio ou sua sede, dispensando-se a regularidade
estadual e municipal.
D Caso se permita, devido ao valor do material de consumo, que
uma aquisição seja por meio de convite, poderá a
administração optar pela concorrência.
E É inexigível a licitação nos casos de guerra ou calamidade
pública.
QUESTÃO 55

No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos,
assinale a opção correta.

restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no
Brasil.
QUESTÃO 53

Com relação à licitação pública, especialmente no que diz respeito
à suas fases e modalidades, assinale a opção correta.

A Em casos especiais, o projeto básico poderá ser desenvolvido
juntamente com o processo de execução das obras.
B Não poderá participar de licitação o autor do seu projeto
básico, vedação inaplicável ao autor do projeto executivo.
C As compras a serem realizadas na modalidade concorrência

A Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar
perecimento de direitos alheios.
B Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção
filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta.
C É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso
de violação da intimidade.
D É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades
militares de internação coletiva.
E É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas
o anonimato é permitido.
QUESTÃO 56

No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos e às
garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta.

serão feitas nas maiores quantidades possíveis, de modo que a
agregação visará atender ao princípio da economicidade.
D Independentemente da fase de licitação que estiver em
andamento, qualquer cidadão poderá requerer que a
administração lhe forneça os dados de preços e os quantitativos
de obras públicas.
E Na fase interna para a licitação de serviços ao setor público, o
projeto executivo poderá anteceder o projeto básico.

A A publicidade dos atos processuais é restrita às partes e aos
seus advogados.
B A todos os cidadãos é gratuita a ação de habeas data.
C O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado sempre
que alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção.
D A prisão ilegal só será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária quando decorrente de prova ilícita.
E Os presos federais não têm direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.
– 11 –
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QUESTÃO 57

Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta
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QUESTÃO 60

No que se refere ao Ministério Público, assinale a opção correta.

considerando o disposto na CF.
A É função institucional do Ministério Público apreciar, para fins
A Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro,
de pai brasileiro e mãe estrangeira, se o pai estiver a serviço da
República Federativa do Brasil.
B O Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos
próprios.
C Aos portugueses com residência permanente no país, serão
atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato.
D Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que
cometer crime contra a vida do presidente da República.
E É privativo de brasileiro nato o cargo de juiz de direito.
QUESTÃO 58

No que concerne ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinale
a opção correta.
A Compete ao CNJ processar e julgar as ações penais impetradas

de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na
administração direta e indireta.
B O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por
quatorze membros nomeados pelo presidente da República,
após aprovação do Senado Federal.
C O Ministério Público, instituição permanente que desempenha
atividade essencial à função jurisdicional do Estado, é
subordinado administrativamente ao Poder Judiciário.
D São princípios institucionais do Ministério Público a
seletividade, a uniformidade e a independência funcional.
E Os procuradores-gerais dos estados poderão ser destituídos por
deliberação do procurador-geral da República.
QUESTÃO 61

Assinale a opção correta acerca das funções essenciais à justiça,
conforme dispõe a CF.

contra os seus conselheiros.
B O CNJ é integrado por quinze membros, entre eles dois juízes
estaduais e dois desembargadores de tribunal de justiça,
indicados pelo STJ.
C Junto ao CNJ oficiarão o procurador-geral de justiça e o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
D O CNJ não está autorizado a propor ação direta de
inconstitucionalidade.
E O CNJ, apesar de órgão do Poder Judiciário, está tecnicamente
subordinado ao Tribunal de Contas da União em razão de seu
caráter correcional.
QUESTÃO 59

Assinale a opção correta, considerando as normas da CF relativas

A A Advocacia-Geral da União tem por chefe o ministro da
Justiça.
B A representação da União, na execução da dívida ativa de
natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
C O Ministério Público Federal abrange o Ministério Público
Militar.
D A Advocacia-Geral da União consubstancia órgão do Poder
Judiciário.
E À defensoria pública incumbe a orientação jurídica e a defesa
daqueles que não desejam pagar por um advogado.
QUESTÃO 62

ao Poder Judiciário.
Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta.
A As decisões administrativas dos tribunais deverão ser
proferidas em sessões reservadas, como regra.
B A promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou
cinco alternadas em lista de merecimento é medida obrigatória.
C Compete ao Poder Judiciário fixar a remuneração de seus
servidores, observados os critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial.
D Cabe ao STJ processar e julgar os juízes estaduais e do Distrito
Federal nos crimes comuns e de responsabilidade.
E São órgãos do Poder Judiciário os tribunais de justiça dos
estados e os conselhos de justiça dos municípios.

A Os territórios não podem eleger deputados.
B Diferentemente do que ocorre com os senadores, cada
deputado federal será eleito com dois suplentes.
C O mandato de senador é de quatro anos.
D Em razão de regra constitucional expressa, as deliberações da
Câmara dos Deputados serão tomadas por dois terços dos
votos.
E O Senado Federal é composto por senadores, representantes
dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário.
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QUESTÃO 63

A respeito do Poder Executivo, assinale a opção correta.
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QUESTÃO 66

Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção
correta.

A Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da
República, serão sucessivamente chamados ao exercício da
presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
B Os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente da
República, entre brasileiros aprovados em concurso público de
provas e títulos.
C Compete exclusivamente ao presidente da República conceder
anistia, graça e indulto.
D O vice-presidente da República, na vigência de seu mandato,
não pode ser responsabilizado por crimes funcionais.
E O presidente da República está sujeito a prisão quando comete
infração comum.
QUESTÃO 64

Conforme disposições da CF, assinale a opção correta a respeito da
administração pública.

A É competência comum da União e do Distrito Federal exercer
a classificação de diversões públicas para efeito indicativo.
B Compete privativamente à União legislar sobre orçamento.
C Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente a respeito de comércio interestadual.
D Compete privativamente à União legislar a respeito de direito
econômico.
E Incumbe aos estados explorar os serviços locais de gás
canalizado.
QUESTÃO 67

No que se refere a direitos políticos dispostos na CF, assinale a
opção correta.
A Para ser eleito vereador é preciso ter, no mínimo, 21 anos de
idade.
B É vedada a cassação de direitos políticos.

A As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de
chefia, direção e assessoramento.
B A lei deverá reservar parte dos cargos e empregos públicos
para afrodescendentes e pessoas portadoras de deficiência.
C É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies

C Os brasileiros naturalizados podem votar, mas não podem
concorrer a cargo eletivo.
D O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos
os brasileiros naturalizados.
E Os militares federais não são alistáveis.

remuneratórias, exceto entre os cargos do Poder Executivo e
do Legislativo.
D Somente por lei complementar poderão ser criadas autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.
E É deferida aos servidores públicos a garantia da vitaliciedade,
após dois anos de efetivo exercício.
QUESTÃO 65

Assinale a opção correta no que se refere à organização políticoadministrativa.

QUESTÃO 68

No que se refere à administração direta e à indireta, à centralizada
e à descentralizada, assinale a opção correta.
A As empresas públicas e as sociedades de economia mista são
integrantes da administração indireta, independentemente de
prestarem serviço público ou de exercerem atividade
econômica de natureza empresarial.
B Toda pessoa integrante da administração indireta está
vinculada a determinado órgão da administração direta, fato

A Com o advento da CF ficou proibida a criação de novos
territórios federais.
B São bens dos municípios os sítios arqueológicos localizados
em seus territórios.
C A criação de conselhos de contas municipais depende de
autorização legal específica.
D Segundo a CF, a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de
largura, ao longo das fronteiras terrestres, é considerada
essencial para a defesa do território nacional.
E São bens dos estados-membros os recursos minerais, inclusive
os do subsolo, localizados em seus respectivos territórios.

que decorre do princípio da especificidade.
C Em virtude do princípio da separação dos poderes, a
administração pública direta é exercida exclusivamente pelo
Poder Executivo, o qual é incumbido da atividade
administrativa em geral.
D A criação de empresa pública e de sociedade de economia
mista depende de autorização legislativa, porém, o mesmo não
ocorre às suas subsidiárias.
E Trata-se de administração indireta quando o Estado, a fim de
obter maior celeridade e eficiência, exerce algumas de suas
atividades de forma desconcentrada.
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QUESTÃO 69

Considere que a prefeitura de determinado município tenha
concedido licença para reforma de estabelecimento comercial.
Nessa situação hipotética, assinale a opção em que se explicita o
poder da administração correspondente ao ato administrativo
praticado, além das classificações que podem caracterizá-lo.
A poder disciplinar, ato bilateral e discricionário
B poder de polícia, ato bilateral e discricionário
C poder disciplinar, ato unilateral e discricionário
D poder de polícia, ato unilateral e vinculado
E poder hierárquico, ato unilateral e vinculado
QUESTÃO 70

A respeito de alguns aspectos do ato administrativo, assinale a
opção correta.
A Os atos de gestão da administração pública são regidos pelo
direito público.
B Agente incompetente, vício de forma e desvio de finalidade são
fundamentos que podem resultar em anulação do ato
administrativo.
C A administração tem o poder de revogar todos os atos
administrativos, desde que observadas a conveniência e a
oportunidade.
D O ato discricionário é editado com base em um juízo de
conveniência e oportunidade do administrador e com a devida
demonstração do interesse público, o que dispensa o controle
de legalidade pelo Poder Judiciário.
E Por meio da convalidação, os atos administrativos que
apresentam vícios são confirmados no todo ou em parte pela
administração, e, em caso de vício insanável, ao processo de
convalidação dá-se o nome de reforma.
QUESTÃO 71

Acerca das disposições gerais dos agentes públicos, assinale a
opção correta.
A O agente público não poderá desempenhar função sem que
ocupe cargo público.
B É condição para a dispensa de ocupantes de cargos em
comissão a existência de processo administrativo em que são
garantidos o contraditório e a ampla defesa.
C Os agentes delegados são pessoas físicas que desempenham
atividades de natureza estatal, sendo, para isso, remunerados
pelo poder público.
D Todo cargo público é condicionado à adoção de regime
jurídico estatutário.
E Particulares em colaboração com a administração pública são
agentes públicos que exercem função pública com vínculo
empregatício, em caráter episódico, sem que percam a
qualidade de particulares.
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QUESTÃO 72

A respeito dos poderes da administração, assinale a opção correta.
A Em respeito ao princípio da separação dos poderes, o
Congresso Nacional não pode sustar ato normativo do Poder
Executivo.
B Um dos meios pelo quais a administração exerce seu poder de
polícia é a edição de atos normativos de caráter geral e
abstrato.
C A delegação de atribuições de um órgão público para outra
pessoa jurídica configura exemplo de desconcentração
administrativa.
D Ao tomar conhecimento da ocorrência de infração disciplinar,
a administração deve, em um primeiro momento, avaliar a
conveniência e oportunidade da instauração de processo
administrativo.
E O poder regulamentar é prerrogativa conferida à administração
pública para expedir normas de caráter geral, em razão de
eventuais lacunas, com a finalidade de complementar ou
modificar a lei.
QUESTÃO 73

Assinale a opção correta no que se refere aos poderes e deveres dos
administradores públicos.
A Em caso de omissão do administrador, o administrado pode
exigir, por via administrativa ou judicial, a prática do ato
imposto pela lei.
B No exercício do poder hierárquico, os agentes superiores têm
competência, em relação aos agentes subordinados, para
comandar, fiscalizar atividades, revisar atos, delegar, avocar
atribuições e ainda aplicar sanções.
C O poder de agir da administração refere-se à sua faculdade
para a prática de determinado ato de interesse público.
D Caracteriza-se desvio de finalidade quando o agente atua além
dos limites de sua competência, buscando alcançar fins
diversos daqueles que a lei permite.
E Há excesso de poder quando o agente, mesmo que agindo
dentro de sua competência, exerce atividades que a lei não lhe
conferiu.
QUESTÃO 74

Assinale a opção em que se apresenta a ordem que caracteriza,
respectivamente, as hipóteses de contratação direta quando 1) há
discricionariedade da administração para que se decida realizar a
contratação direta; 2) há hipóteses exemplificativas de contratação
direta; e 3) a contratação direta decorre da inviabilidade de
competição.
A
B
C
D
E

licitação inexigível; inexigível; e dispensável
licitação dispensável; inexigível; dispensável
licitação inexigível; dispensável; e dispensável
licitação dispensável; dispensável; e inexigível
licitação dispensável; inexigível; e inexigível
– 14 –

||TJCE14_011_26N373607||
QUESTÃO 75

Acerca do procedimento licitatório, assinale a opção correta.
A Nos casos em que couber leilão, a administração poderá
utilizar a modalidade convite e, em qualquer caso, a
modalidade concorrência.
B A empresa líder de um consórcio é responsável pelos atos
praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de
execução do contrato, de modo que as demais consorciadas
respondem subsidiariamente.
C No âmbito da União, deve ser utilizada a licitação na
modalidade pregão se o objeto da contratação for bens ou
serviços comuns, desde que seja respeitado o valor estimado da
contratação de R$ 1.500.000.
D Determinado bem imóvel adquirido pela União em decorrência
de dação em pagamento pode ser alienado por meio de
concorrência ou leilão, independentemente de seu valor.
E Sendo a adjudicação compulsória ato declaratório e vinculado,
obriga-se a administração a celebrar contrato com o vencedor
do certame.
QUESTÃO 76

Acerca do controle da administração pública, assinale a opção
correta.
A Controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder
Legislativo de fiscalizar atos da administração pública sob os
critérios jurídicos, políticos e financeiros.
B O controle judicial incide sobre a atividade administrativa do
Estado, seja qual for o Poder em que esteja sendo
desempenhada, de modo a alcançar os atos administrativos do
Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário.
C O controle da administração pública contempla os
instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes
e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas
administrativas que compõem a administração indireta, uma
vez que aquelas são entes independentes.
D Um importante instrumento de controle administrativo é o
direito de petição, que consiste na obrigatoriedade que têm os
indivíduos de formular pretensões aos órgãos públicos quando
verificarem uma irregularidade, sob pena de multa.
E Coisa julgada administrativa é a situação jurídica pela qual
determinada decisão firmada pela administração não mais pode
ser modificada na via administrativa e judicial.
QUESTÃO 77

Ainda com relação ao controle da administração pública, assinale
a opção correta.
A Verificada a existência de uma irregularidade na atividade
administrativa, surgirá a faculdade de o órgão de controle
propor as providências a serem adotadas.
B O controle interno da atividade administrativa pode ser
provocado por atuação de terceiros, desde que estes estejam
investidos da condição de agentes estatais.
C O controle externo realizado pelo Poder Judiciário é diverso
daquele realizado pelo TCU, o que não inviabiliza que o Poder
Judiciário revise a atividade de controle executada pelo TCU.
D Ao realizar a atividade de controle externo, um órgão pode
assumir exercício de competências reservadas por lei a outro
órgão e invalidar um ato administrativo viciado.
E A titularidade do controle externo da atividade financeira do
Estado é da Câmara dos Deputados, com auxílio técnico do
Tribunal de Contas da União (TCU).
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QUESTÃO 78

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção
correta.
A A demonstração da ocorrência do fato administrativo e do
dano causado é suficiente para gerar ao Estado a obrigação de
indenizar.
B Os casos de ilícito omissivo impróprio são equiparáveis aos
atos comissivos para efeito de responsabilidade civil do
Estado.
C A responsabilidade do agente público, causador do dano a
particular, é subjetiva, devendo o Estado, ao ingressar com
ação regressiva, comprovar a culpa do agente.
D O Estado é civilmente responsável pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros,
excetuados os casos dos agentes sem vínculo típico de trabalho
e dos agentes colaboradores sem remuneração.
E Entidade integrante da administração indireta, dotada de
personalidade jurídica de direito privado e exploradora de
atividade econômica, responderá objetivamente pela reparação
de danos a terceiros, com fundamento na teoria do risco
administrativo.
QUESTÃO 79

Com relação aos princípios que fundamentam a administração
pública, assinale a opção correta.
A A publicidade marca o início da produção dos efeitos do ato
administrativo e, em determinados casos, obriga ao
administrado seu cumprimento.
B Pelo princípio da autotutela, a administração pode, a qualquer
tempo, anular os atos eivados de vício de ilegalidade.
C O regime jurídico-administrativo compreende o conjunto de
regras e princípios que norteia a atuação do poder público e o
coloca numa posição privilegiada.
D A necessidade da continuidade do serviço público é
demonstrada, no texto constitucional, quando assegura ao
servidor público o exercício irrestrito do direito de greve.
E O princípio da motivação dos atos administrativos, que impõe
ao administrador o dever de indicar os pressupostos de fato e
de direito que determinam a prática do ato, não possui
fundamento constitucional.
QUESTÃO 80

Assinale a opção que explicita o princípio da administração pública
na situação em que um administrador público pratica ato
administrativo com finalidade pública, de modo que tal finalidade
é unicamente aquela que a norma de direito indica como objetivo
do ato.
A
B
C
D
E

eficiência
moralidade
razoabilidade
impessoalidade
segurança jurídica
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota
zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.
Na prova discursiva, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).
O desenho estrutural de uma organização consiste em um conjunto de decisões sobre os elementos
estruturais analisados com o propósito de definir a estrutura adequada às estratégias da organização e ao
ambiente organizacional. As estruturas organizacionais refletem diferentes usos da cadeia de comando na
departamentalização. Além dos departamentos, nas estruturas organizacionais são definidos os canais por
onde fluem a autoridade e a comunicação.
F. Sobral; A. Peci. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Person, 2008, p. 179. (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca dos principais modelos
de desenho estrutural — funcional, divisional e matricial — adotados pelas organizações. Ao elaborar seu texto, faça, necessariamente,
o que se pede a seguir.
<

Caracterize os três principais modelos de desenho estrutural. [valor: 6,00 pontos]

<

Discorra sobre a aplicação dos três principais modelos de desenho estrutural nas organizações. [valor: 6,00 pontos]

<

Discorra sobre as vantagens e as desvantagens dos três principais modelos de desenho estrutural. [valor: 7,00 pontos]
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RASCUNHO
1
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