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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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.
• 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 e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

<<1 Dif/>> A história do Acre começou a se definir
em 1895, quando uma comissão demarcatória foi
encarregada de estabelecer os limites entre o Brasil

4 e a Bolívia, com base no Tratado de Ayacucho, de
1867.
No processo demarcatório foi constatado, no ponto

7 inicial da linha divisória entre os dois países (nascente do
Javari), que a Bolívia ficaria com uma região rica em látex,
na época ocupada por brasileiros. 

10 Depois de reconhecida legalmente a fronteira
Brasil–Bolívia, em 12 de setembro de 1898, a Bolívia quis
tomar posse da região então ocupada por seringueiros

13 brasileiros, na vila de Xapuri. Os brasileiros não aceitaram
e obrigaram os bolivianos a se retirar da região.

Internet: <www.agenciaamazonia.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 <<07PMRB000005I1267M_E\C1\_1>>A substituição de
“se definir” (R.1) por ser definida prejudica a correção
gramatical e a informação original do período.

2 <<07PMRB000005I2267F_E\C1\_2>>A forma verbal
“ocupada” (R.8) está no feminino singular para concordar
com o antecedente “Bolívia” (R.7) .

3 <<07PMRB000005I3267M_C\C1\_3>>O emprego do
futuro do pretérito em “ficaria” (R.7) justifica-se por se tratar
de uma idéia provável no futuro.

4 <<07PMRB00005I4267F_C\C1\_4>>O termo “então”
(R.11) está empregado com sentido temporal.

5 <<07PMRB000_005I5267M_C\C1\_5>>Estaria igualmente
correta a redação a se retirarem em lugar de “a se retirar”
(R.13).

Chico Mendes hoje é considerado um<<Dif/>>
1

ícone da luta em defesa da Amazônia. Embora não
tenha tido nenhuma educação formal — só

4 aprendeu a ler aos 20 anos de idade —, Chico
Mendes conheceu muito bem o valor da terra
amazônica, afinal, morreu para defendê-la.

7 Xapuri, importante município a 150 quilômetros da
capital do Acre, Rio Branco, foi o principal cenário de
atuação de Chico Mendes, onde ele ajudou a fundar o

10 sindicato dos trabalhadores da cidade, muito significativo na
defesa da região.

Idem, ibidem.

Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir.

6 <<07PMRB000005I6267F_C\C2\_6>>A palavra “ícone”
(R.1) está sendo empregada no sentido de símbolo, emblema.

7 <<07PMRB000005I7267F_E\C2\_7>>A substituição do
segmento “Embora não tenha” (R.2) por Apesar de não ter
prejudica a correção gramatical do período.

8 <<07PMRB000005I8267F_C\C2\_8>>Os travessões, nas
linhas 3 e 4, podem, sem prejuízo para o texto, ser

substituídos por parênteses.

9 <<07PMRB000005I9267M_C\C2\_9>>Na linha 7, as
vírgulas após “Acre” e “Branco” justificam-se por isolar
aposto.

10 <<07PMRB000005I10267F_E\C2\_10>>O acento na
palavra “amazônica” justifica-se porque todas as paroxítonas
terminadas em “a” devem receber acento gráfico.

<<1 Dif/>> Chico juntou-se aos seringueiros na luta
contra os inimigos da Amazônia, que derrubavam a
mata para produzir pastagens de gado. Mas não foi

4 só. Para tornar-se um dos maiores defensores da
Amazônia, ele incorporou uma espécie de faro
político justo: criticou a construção de hidrelétricas,

7 a contaminação de rios pelo mercúrio dos garimpos
e o corte industrial da madeira.
Por intermédio da boa política de Chico Mendes, o

10 governo demarcou 150 mil hectares de floresta, espaço
conquistado para cinco reservas extrativistas.

É de Chico Mendes o Prêmio Global 500 anos, e
13 ele, o único brasileiro a recebê-lo da ONU.

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.

11 <<07PMRB000005I11267F_C\C3\_11>>Em “aos” (R.1), há
uma preposição e um artigo definido masculino plural.

12 <<07PMRB000005I12267M_E\C3\_12>>O emprego da
vírgula após “Amazônia” (R.2) justifica-se por isolar oração
coordenada conclusiva.

13 <<07PMRB000005I13267F_E\C3\_13>>A inserção do
segmento essa a atuação de Chico Mendes logo após “só”
(R.3) prejudica a informação do texto.

14 <<07PMRB000005I14267M_E\C3\_14>>Em “tornar-se”
(R.3), o pronome “se” indica indeterminação do sujeito.

15 <<07PMRB000005I15267F_C\C3\_15>>A palavra “faro”
(R.5) está sendo empregada no sentido figurado ou
conotativo e significa, no contexto, instinto, perspicácia.

16 <<07PMRB000005I16267F_C\C3\_16>>Em “recebê-lo”
(R.12), a forma pronominal “-lo”, importante para a coesão
do texto, retoma o antecedente “Prêmio Global 500 anos”
(R.11).

<<1 Dif/>> O Brasil é campeão mundial em
agrobiodiversidade. Estima-se que somente a
Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade

4 vegetal e animal do planeta. O tema é sempre atual,
pois esse imenso patrimônio genético pode estar em
perigo com o avanço das fronteiras agrícolas para o

7 cerrado e a Amazônia.
Os estudos da agrobiodiversidade envolvem o uso

e a conservação dos recursos genéticos animais, vegetais, a
10 microbiota (seres microscópicos) e conhecimentos

associados. Essa área da ciência ainda trata da evolução,
domesticação e localização dos centros de diversidade das

13 espécies de interesse para a humanidade, como as
alimentares, medicinais, ornamentais e agroenergéticas.

É fundamental destacar a riqueza brasileira em
16 variabilidade genética vegetal, principalmente porque o

Brasil é o centro de origem do abacaxi, do açaí, do



UnB/CESPE – PMRB Caderno Golf

Cargo 60: Técnico em Gestão Pública – 2 –

1 amendoim, do cacau, da castanha, do cupuaçu, do
maracujá, da mandioca, bem como da seringueira e de
outras espécies. 

Idem, ibidem.

A respeito desse texto, julgue os itens subseqüentes.

17 <<07PMRB000005I17267M_E\C4\_17>>Em “Estima-se”
(R.2), o sujeito está oculto.

18 <<07PMRB000005I18267F_C\C4\_18>>Infere-se das
informações do texto que o desmatamento para implantação
de lavouras representa risco para o patrimônio genético da
Amazônia.

19 <<07PMRB000005I19267F_E\C4\_19>>O emprego de
vírgula após “evolução” (R.10) justifica-se por isolar oração
de natureza explicativa.

20 <<07PMRB000005I20267M_E\C4\_20>>As vírgulas
empregadas nas linhas 16 e 17 têm justificativas diversas.

<<Dif/>>

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6),

em que é exibida uma página da Web. Com relação a essa figura,

ao IE6 e à Internet, julgue os itens a seguir.

21 <<07PMRB001076I1010F_E\C5\_21>>Quando o IE6 é

aberto, existe sempre uma página da Web que ele exibe

inicialmente. Caso se deseje, em algum momento, retornar

a essa página inicial, é suficiente clicar o botão .

22 <<07PMRB001076I2010F_E\C5\_22>>Ao se clicar o

botão , a página em exibição é bloqueada, de forma

que nenhum usuário possa mais acessá-la, no futuro, no

computador em que o IE6 está instalado. Essa ferramenta

pode ser utilizada, por exemplo, para impedir que menores

de idade acessem páginas da Web inapropriadas. Para

desbloquear a página, é necessário o fornecimento de uma

senha secreta.

<<Dif/>>Julgue o item abaixo, referente a correio eletrônico.

23 <<07PMRB001076I3010F_E\C6\X_23>>maria/www@c

omercial.empresa@brasileiro é uma seqüência de caracteres

que apresenta a estrutura padrão de um endereço de correio

eletrônico. Nessa seqüência, maria corresponde ao nome do

usuário de e-mail, www indica que o usuário está na Web,

comercial é a seqüência de caracteres usada para indicar

páginas de empresas. O fato de o usuário de correio

eletrônico morar no Brasil é indicado pela palavra brasileiro.

<<Dif/>>

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word

2002, com um texto em processo de edição, no qual a palavra

“nacional” está selecionada, julgue os itens de 24 a 27.

24 <<07PMRB001076I4010F_C\C7\X_24>><<Dif/>>Para

centralizar o título do texto — “Sobre o Acre” —, é

suficiente clicar em algum local desse título e, em seguida,

clicar .

25 <<07PMRB001076I5010F_C\C8\_25>>A fonte usada na

palavra selecionada é denominada Times New Roman.

26 <<07PMRB001076I6010M_C\C8\_26>>Para se sublinhar

a palavra “brasileiros”, é suficiente aplicar um clique duplo

nessa palavra e, em seguida, clicar . 

27 <<07PMRB001076I7010M_E\C8\_27>>Para se realizar

uma cópia de segurança do arquivo de nome Sobre o Acre,

que está associado ao texto em edição, é suficiente clicar o

ícone , localizado no canto superior esquerdo da janela

mostrada.
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<<Dif/>>A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com

uma planilha, em processo de elaboração, contendo alguns dados

relativos ao estado do Acre. Considerando essa figura e o Excel

2002, julgue os itens que se seguem.

28 <<07PMRB001076I8010F_E\C9\_28>>Para se alinhar à

esquerda os conteúdos das células contidas na coluna B, é

suficiente selecionar essas células e, em seguida, clicar .

29 <<07PMRB001076I9010M_C\C9\_29>>O menu 

permite o acesso a uma ferramenta que pode auxiliar na

realização de uma cópia da planilha em um disquete de 3½".

<<Dif/>>Com relação ao Windows XP, julgue o item a seguir.

30 <<07PMRB001076I10010F_C\C10\X_30>>Caso haja, na

desktop, um ícone correspondente a um arquivo do Word,

é possível abrir esse arquivo por meio da aplicação de um

clique duplo sobre esse ícone.

<<Dif/>> O cultivo da planta de coca, base para a

produção da cocaína, subiu 8% na Bolívia e 7% no Peru em

2006, tendo diminuído 9% na Colômbia no mesmo ano, concluiu

o relatório anual do Escritório das Nações Unidas contra Drogas

e Crime (UNODC). O crescimento do cultivo na Bolívia tem

especial motivo para preocupar o governo brasileiro já que,

segundo a embaixada norte-americana e a polícia boliviana, de

85% a 90% de toda a cocaína produzida pela Bolívia tem como

destino o Brasil.

Apesar da queda do cultivo da planta na Colômbia, o

país continua a ser o maior cultivador de coca e produtor global

de cocaína, respondendo por 62% da droga encontrada no

mundo. A erradicação da coca na Colômbia é altamente

financiada pelos Estados Unidos da América (EUA), que, pelo

Plano Colômbia, destinam ao país US$ 700 milhões anuais, a

maior parte em ajuda militar para combater a guerrilha e o

narcotráfico.

Folha de S.Paulo, 16/6/2007, p. A24 (com adaptações).
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Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

amplitude do tema por ele focalizado, além de aspectos do atual

cenário latino-americano, julgue os itens seguintes.

31 <<07PMRB000094I1052F_C\C11\_31>>O denominado

crime organizado global atua em várias frentes e tem no

tráfico de drogas ilícitas uma de suas maiores fontes de

renda.

32 <<07PM RB000094I2052F_E\C11\_32>>A contínua

redução de demanda pelas drogas ilícitas nos EUA explica

a crescente dificuldade encontrada pelo narcotráfico para

continuar atuando naquele país. 

33 <<07PMRB000094I3052F_E\C11\_33>>Deduz-se do texto

que não há diferença entre coca e cocaína.

34 <<07PMRB000094I4052F_C\C11\_34>>Considerando os

países citados no texto, é correto inferir que a América do

Sul concentra parte considerável da produção mundial de

determinado tipo de droga ilícita.

35 <<07PMRB000094I5052F_C\C11\_35>>O Brasil funciona

como rota de passagem de droga a ser distribuída

internacionalmente.

36 <<07PMRB000094I6052M_E\C11\_36>>A Colômbia

perdeu a posição de líder mundial na produção de cocaína.

37 <<07PM RB000094I7052M _E \C11\_37>>Atualmente,

Bolívia e Venezuela são os maiores aliados dos EUA na

América do Sul.

38 <<07PMRB000094I8052M_E\C11\_38>>A Colômbia vive

hoje em paz, sem lutas internas.

39 < < 07 P M R B 0 00 09 4I9 05 2F _C \C 1 1 \_ 39 > >A lé m  d o

narcotráfico, o crime organizado global também atua

fortemente no contrabando de armas.

40 <<07PMRB000094I10052F_C\C11\_40>>O narcotráfico

desempenha importante papel na existência do conhecido

quadro de violência presente em grandes cidades brasileiras.

<<Dif/>>É comum as pessoas se perguntarem por que

o Brasil, com uma população próxima aos 190 milhões, é

superado no desempenho olímpico por nações muito menos

populosas como Austrália, Coréia do Sul ou Hungria — para não

falar, naturalmente, de Cuba. De forma resumida, pode-se atribuir

essa diferença à falta de investimentos e de uma política de

Estado voltada para a massificação da prática desportiva. A

verdade é que, em um país com tantas deficiências estruturais e

alarmantes índices de pobreza e violência, muitos, erroneamente,

ainda não vêem o esporte, e toda sua dimensão educacional,

como uma prioridade.

Jornal do Senado, 20-26/8/2007, p. 10 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

papel do esporte no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os

itens subseqüentes.

41 <<07PMRB000094I11052F_C\C12\_41>>As competições

esportivas entre os países da América, em 2007, foram

realizadas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

42 <<07PMRB000094I12052F_C\C12\_42>>Conhecido como

o país do futebol, o Brasil é o país com maior número de

conquistas em Copas do Mundo.

43 <<07PMRB000094I13052F_E\C12\_43>>Nos dias de hoje,

o esporte é essencialmente amador e claramente afastado dos

interesses financeiros.

44 <<07PMRB000094I14052F_E\C12\_44>>Segundo o texto,

por ter uma população muito maior, o desempenho olímpico

do Brasil supera o de Cuba.

45 <<07PMRB000094I15052M_E\C12\_45>>O fato de não

possuir um ministério específico para o setor impede que o

Brasil popularize o esporte entre seus habitantes.

46 <<07PMRB000094I16052M_C\C12\_46>>O texto sugere

que o esporte é uma atividade que pode contribuir para

melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

47 <<07PMRB000094I17052F_E\C12\_47>>O sistema

educacional brasileiro já está preparado para oferecer aos

alunos as condições essenciais para a prática desportiva.

48 <<07PMRB000094I18052F_C\C12\_48>>A expansão das

práticas esportivas, sobretudo as de alto rendimento, requer,

entre outras condições, locais adequados para treinamento e

orientadores técnicos.

49 << 07 P M R B 00 00 94 I19 05 2F_C\C12\_49>>E xe m p lo s

mostram que o esporte pode oferecer alternativa saudável a

crianças e jovens que vivem em situação de risco social.

50 <<07PMRB000094I20052M_E\C12\_50>>O texto sugere

ser errado associar esporte a educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

<<Dif/>>Cada um dos itens abaixo apresenta um fragmento de

correspondência oficial, seguido de uma proposta de classificação

desse fragmento (entre parênteses) quanto ao tipo de

correspondência. Julgue-os quanto à adequação à linguagem dos

documentos oficiais e quanto à classificação proposta.

51 <<07PMRB060004I1267M_C\C13\_51>>Informamos aos

senhores associados que o prazo de recadastramento se

estende até o dia 30 do mês corrente. Conforme instruções

anteriores, o associado deverá comparecer à sede da entidade

munido de seus documentos pessoais. (carta)

52 <<07PMRB060004I2267M_C\C13\_52>>Aos dez dias do

mês de julho do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, na

sala da diretoria, reuniu-se o conselho superior da Fundação

São Francisco, com o objetivo de analisar alterações no

estatuto da empresa. (ata)

53 <<07PMRB060004I3267M_C\C13\_53>>Foram vistoriadas

as vias de acesso à região acreana, quais sejam a BR-364 e

a BR-317. Essas duas grandes rodovias apresentam

importância estratégica para a integração econômica,

comercial e cultural do estado do Acre com países andinos,

permitindo o acesso do Brasil aos portos do oceano Pacífico.

As condições de tráfego nessas rodovias foram consideradas

ótimas. ( relatório)

54 <<07PMRB060004I4267M_E\C13\_54>>Informamos que

nem sempre a gente tem condições de atender as

reivindicações da comunidade, principalmente no que se

refere ao saneamento básico. (ofício)

55 <<07PMRB060004I5267M_E\C13\_55>>Viemos solicitar

a Vossa Senhoria a revisão do nosso contrato de trabalho,

com vistas à redução para 20 horas da carga horária semanal.

(relatório).

<<Dif/>>Acerca dos princípios da administração pública, julgue

os itens seguintes.

56 <<07PMRB060030I1424F_E\C14\_56>>O princípio

administrativo da impessoalidade indica que as ações do

poder público devem ser direcionadas à realização de obras

e não ao atendimento ao cidadão.

57 <<07PMRB060030I2424M_C\C14\_57>>De acordo com o

princípio da publicidade, os atos dos agentes públicos,

resguardados os casos de sigilo legal, devem ser

transparentes e receber ampla divulgação.

58 <<07PMRB060030I3424F_E\C14\_58>>A eficiência não

se inclui entre os princípios da administração pública.

59 <<07PMRB060030I4424M_E\C14\_59>>De acordo com o

princípio da moralidade, a administração pública pode

realizar tudo o que não seja expressamente proibido pela lei.

<<Dif/>>Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre as

entidades componentes da administração pública.

60 <<07PM RB060030I5424F_C\C15\_60>>Em âmbito

municipal, as secretarias municipais são órgãos integrantes

do Poder Executivo.

61 <<07PM RB060030I6424F_E\C15\_61>>Por  serem

entidades integrantes da administração pública indireta, as

empresas públicas não se sujeitam ao princípio

administrativo da legalidade.

62 <<07PMRB060030I7424M_C\C15\_62>>Ao contrário dos

estados e da União, os municípios não possuem Poder

Judiciário próprio.

63 <<07PMRB060030I8424F_E\C15\_63>>A administração

pública direta é composta por todas as autarquias e

fundações públicas, bem como pelas sociedades de

economia mista em que o poder público detenha mais de

40% das cotas.

<<Dif/>>Acerca dos conceitos da administração financeira,

julgue os itens que se seguem.

64 <<07PMRB060030I9424F_C\C16\_64>>O valor futuro de

um empréstimo corresponde ao valor tomado mais os juros

correspondentes ao período emprestado.

65 <<07PMRB060030I10424F_C\C16\_65>>O caixa de uma

empresa representa os ativos que têm a característica

principal de possuir liquidez imediata.

66 <<07PMRB060030I11424F_E\C16\_66>>No regime de

capitalização composta, os juros de cada período são

constantes, devido ao fato de serem sempre calculados sobre

o valor original da operação.

67 <<07PMRB060030I12424M_E\C16\_67>>Considere que

um indivíduo realize uma compra material de escritório, para

pagar, em um mês, o valor de R$ 420,00. Sabe-se que o

valor à vista do material seria de R$ 400,00. Nessa situação,

a taxa de juros cobrada é de 10% ao mês.

RASCUNHO
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<<Dif/>>Acerca da administração de recursos humanos, julgue

os itens a seguir.

68 <<07PMRB060030I13424F_E\C17\_68>>O controle do

almoxarifado é atividade típica da gestão de recursos

humanos.

69 <<07PMRB060030I14424M_C\C17\_69>>Antes de se

executar o recrutamento e a seleção, deve-se efetuar o

levantamento das necessidades de pessoal da organização.

70 <<07PMRB060030I15424F_E\C17\_70>>Devido a suas

características, a realização de concurso público não pode

ser considerada uma atividade de recrutamento e seleção.

71 <<07PMRB060030I16424M_C\C17\_71>>A avaliação de

desempenho é um instrumento que busca a adequação do

indivíduo ao cargo ocupado por meio da identificação de

suas deficiências e pontos fortes, de forma a embasar um

programa de treinamento adequado.

<<Dif/>>Em relação à gestão de material, julgue os itens

subseqüentes.

72 <<07PMRB060030I17424F_C\C18\_72>>A realização de

inventário físico inclui conferir a existência e o uso dos bens

registrados.

73 <<07PMRB060030I18424M_E\C18\_73>>Embora o

controle dos estoques seja atividade relacionada à gestão de

material, não se incluem nessas atividades o recebimento, a

movimentação e a armazenagem desses materiais.

74 <<07PMRB060030I19424F_C\C18\_74>>A estocagem de

materiais perigosos, como inflamáveis e explosivos, deve

seguir regras de segurança próprias e, em geral, ocorrer em

separado aos demais produtos. 

75 <<07PMRB060030I20424F_C\C18\_75>>A distribuição

dos materiais de consumo nos depósitos deve seguir uma

ordem lógica, de forma a permitir sua fácil localização.

<<Dif/>>

número diário de usuários freqüência absoluta (dias)

80 050
81 050

82 200
83 150
84 050

total 500

Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do

número diário de usuários de um restaurante comunitário em um

período de 500 dias de funcionamento, julgue os próximos itens.

76 <<07PMRB060100I1397F_C\C19\_76>>O número médio de

usuários por dia é superior a 82.

77 <<07PMRB060100I2397F_C\C19\_77>>A mediana da

distribuição do número diário de usuários é igual a 82.

78 <<07P M R B060100I3397F_E\C19\_78>>A variância

amostral do número diário de usuários é superior a 1,4.

79 <<07P M R B060100I4397F_E\C19\_79>>A moda da

distribuição do número diário de usuários é igual a 200.

80 <<07PMRB060100I5397F_C\C19\_80>>Em 80% dos

500 dias de funcionamento do restaurante, a quantidade de

usuários por dia foi igual ou superior a 82.

RASCUNHO



UnB/CESPE – PMRB Caderno Golf

Cargo 60: Técnico em Gestão Pública – 7 –

<<Dif/>> O município do Rio Branco, por meio de seu

prefeito e de seus secretários municipais, promoveu uma série de

medidas administrativas com o objetivo de disciplinar diversas

atividades locais. Para tanto, leis e decretos acerca dos mais

variados assuntos foram editados.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

81 <<07PMRB060079I1702M_C\C20\_81>>O prefeito tem

competência para editar decreto municipal para disciplinar

o horário de funcionamento das farmácias localizadas em

Rio Branco.

82 << 07 P M R B 06 00 79 I27 02 M _C \C 20 \_82>>U ma le i

municipal pode determinar a quantidade de banheiros

masculinos, femininos e para portadores de deficiência física

que toda agência bancária localizada em Rio Branco deve

ter.

83 <<07PMRB060079I3702M_E\C20\_83>>A prestação do

serviço de transporte público municipal não admite a sua

concessão nem a permissão.

84 < < 0 7 P M R B 0 6 0 0 7 9 I4 7 0 2 M _ C \C 2 0 \_ 8 4 > > A s le i s

municipais podem suplementar a legislação federal e a

estadual.

85 < < 07 P M R B 0 60 07 9I5 70 2M _C\C20 \_ 85 > > U ma le i

municipal poderá determinar que o regime jurídico dos

servidores públicos municipais seja o mesmo regime que é

aplicado aos servidores públicos federais.

<<Dif/>>

Em relação aos princípios constitucionais da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

86 <<07PMRB060079I6702M_E\C21\_86>>O concurso

público tem sempre validade de dois anos, prorrogável uma

vez, por igual período.

87 <<07PMRB060079I7702M_E\C21\_87>>É constitucional

uma lei municipal que determine o reajuste automático dos

vencimentos dos médicos e dos professores toda vez que

houver aumento do subsídio aos vereadores.

88 <<07PMRB060079I8702M _C\C21\_88>>O servidor

público civil da administração indireta, investido no cargo de

prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, e

deverá optar pela sua remuneração.

89 <<07PMRB060079I9702M_E\C21\_89>>Os estrangeiros

não podem ocupar cargos públicos da administração indireta

por meio de concurso.

90 <<07PMRB060079I10702M_C\C21\_90>>É possível a

cumulação de dois cargos públicos privativos de médico por

uma mesma pessoa.

91 <<07PMRB060079I11702M_C\C21\_91>>Somente lei

específica pode criar uma autarquia municipal.

<<Dif/>>

Em relação às competências da União, dos estados e dos

municípios, julgue os itens subseqüentes.

92 <<07PMRB060079I12702M_E\C22\_92>>O município de

Rio Branco pode editar lei sobre condições para o exercício

da profissão de médico.

93 < < 0 7 P M R B 0 6 0 0 7 9 I 1 3 7 0 2 M _ E \ C 2 2 \ _ 9 3 > > L e i

complementar federal pode autorizar o município de Rio

Branco a legislar sobre o regime de portos fluviais.

94 <<07PMRB060079I14702M_C\C22\_94>>O sistema

constitucional brasileiro adota a teoria dos poderes

remanescentes, segundo a qual são reservadas aos estados as

competências que não estejam vedadas pela Constituição

Federal.

95 < < 07 P M R B 0 60 079I15 70 2M _ C \C 2 2 \_ 95 > >C o m p ete

privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.

96 <<07PMRB060079I16702M_C\C22\_96>>A União edita

normas gerais de direito tributário.

<<Dif/>>Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue

os próximos itens.

97 <<07PMRB060079I17702M_E\C23\_97>>O Sindicato dos

Seringueiros do Oeste da Amazônia, criado em março de

2007, pode impetrar mandado de segurança coletivo

especificamente no que se refere ao respeito ao regime de

trabalho semanal que é imposto pelos empregadores aos seus

filiados.

98 < < 0 7 P M R B 0 6 0 0 7 9 I 1 8 7 0 2 M _ C \ C 2 3 \ _ 9 8 > > P a r a

ajuizamento de ação popular, é essencial que o autor seja

cidadão brasileiro.

99 <<07PMRB060079I19702M_C\C23\_99>>A celeridade de

tramitação de processos administrativos é garantia

fundamental imposta pela Constituição Federal.

100 <<07PMRB060079I20702M_C\C23\_100>>O servidor

público tem por obrigação fornecer qualquer certidão, se for
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o caso, para esclarecer situação do interesse pessoal de

quem a requereu.

101 <<07PMRB060079I21702M_E\C23\_101>>O servidor

público municipal é obrigado a filiar-se ao sindicato de sua

categoria profissional para que haja o fortalecimento da

atividade sindical.

102 <<07PMRB060079I22702M_C\C23\_102>>É obrigação do

Estado o fornecimento gratuito de certidões de nascimento.

103 <<07PMRB060079I23702M_E\C23\_103>>O mandado de

segurança é garantia fundamental à disposição do cidadão

para assegurar a retificação de dados constantes em órgãos

públicos.

104 <<07PMRB060079I24702M_E\C23\_104>>Os direitos

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 não

são imputáveis aos estrangeiros que estejam em território

brasileiro em viagem de turismo.

105 <<07PMRB060079I25702M_C\C23\_105>>É possível a

cumulação de pedido de condenação ao pagamento de

indenização por danos morais e materiais em uma mesma

ação.

106 <<07PMRB060079I26702M_C\C23\_106>>Durante a

ocorrência de flagrante delito, é possível o ingresso da

autoridade policial em residência que seja local da prática do

delito, independentemente de autorização judicial.

107 <<07PMRB060079I27702M_C\C23\_107>>Em caso de

iminente perigo público, a autoridade competente poderá

usar de propriedade particular, assegurada indenização ao

proprietário em caso de dano.

<<Dif/>>Em relação às licitações públicas, julgue os itens em

seguida.

108 <<07PMRB060079I28702M_E\C24\_108>>É lícita a

previsão, em edital, de escolha de marca de caneta para

aquisição pelo menor preço apresentado.

109 <<07PMRB060079I29702M_C\C24\_109>>É inexigível a

licitação para contratação de artista de projeção nacional,

com vistas à realização de show em praça pública no

município de Rio Branco.

110 <<07PMRB060079I30702M_C\C24\_110>>A inexecução

total ou parcial de contrato celebrado com a administração

pública pode implicar impedimento de contratar com a

administração pública por até 2 anos.

111 <<07PMRB060079I31702M_C\C24\_111>>A celebração

de contrato com empresa declarada inidônea constitui crime.

112 <<07PMRB060079I32702M_C\C24\_112>>A alteração

unilateral do contrato administrativo pela administração

pública é cláusula exorbitante na pactuação com o poder

público.

<<Dif/>>
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Em relação aos atos administrativos, julgue os itens a seguir.

113 <<07PMRB060079I33702M _C\C25\_113>>A presunção de

legitimidade dos atos administrativos implica inversão do ônus da

prova, caso o administrado tente desconstituí-lo.

114 <<07PMRB060079I34702M_E\C25\_114>>Os atos administrativos

discricionários podem ser motivados em momento posterior à sua

ocorrência.

115 <<07PMRB060079I35702M_E\C25\_115>>A anulação de um ato

administrativo consiste na retirada, pela administração pública, de um

ato administrativo do mundo jurídico, por motivos de conveniência e

oportunidade.

<<Dif/>>

Com relação aos conceitos gerais de contabilidade pública e suas

aplicações, julgue os itens a seguir.

116 <<07PMRB060005I1420M_C\C26\_116>>Os bens públicos

dominicais constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito

público, e são objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma delas,

inclusive na hipótese de essas pessoas terem estrutura de direito

privado.

117 <<07PMRB060005I2420F_E\C26\_117>>Os sistemas de contas em

que se distribuem os registros da contabilidade pública são o

patrimonial, o de resultados e o de compensação.

118 <<07PMRB060005I3420M_E\C26\_118>>Considere a seguinte

situação, relativa a um ente público ao final do exercício financeiro

(valores em R$ 1.000.000,00): 

receita orçamentária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

despesa orçamentária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

mutações patrimoniais da receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

mutações patrimoniais da despesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

variações ativas independentes da execução orçamentária . . . . . 85

variações passivas independentes da execução orçamentária . . . 65

De acordo com os dados acima, o resultado patrimonial do referido

ente público foi superavitário em R$ 120 milhões.

119 <<07PMRB060005I4420F_C\C26\_119>>Na lei

orçamentária, a receita é estimada e a despesa,

autorizada. Conseqüentemente, a realização da

receita pode ultrapassar sua previsão, mas a da

despesa está limitada ao valor fixado.

120 <<07PMRB060005I5420F_C\C26\X_120>>Pelo

regime contábil misto adotado no Brasil, a receita

lançada e não arrecadada no exercício financeiro é

transferida, sucessivamente, para os orçamentos

dos exercícios seguintes, passando a constituir

receita do exercício em que for arrecadada.
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