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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

Julgue o item abaixo, acerca das atribuições dos ministros

seguem.

de Estado.

51

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do

57

Aos ministros de Estado compete referendar os atos e decretos
assinados pelo presidente da República, bem como expedir

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do
instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos.
Ministério Público serão processados e julgados pelo Senado
Federal nos crimes de responsabilidade.
52

Processar e julgar membro de tribunal regional federal, de

Com relação aos servidores públicos, julgue o item a seguir.
58

Aos servidores titulares de cargos efetivos é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de

tribunal regional eleitoral e do trabalho, nos crimes comuns,

previdência próprio de que eles desfrutem.
cabe originariamente ao Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à organização político-administrativa do Estado
53

Insere-se na esfera das competências privativas do Poder

brasileiro, julgue os itens que se seguem.

Executivo da União e dos estados a iniciativa de, a
requerimento do tribunal interessado, propor ao Poder

59

Compete à União, por expressa disposição constitucional, a
instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano,

Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
judiciárias.
60

A CF inovou ao elevar os municípios e os territórios à

Acerca das disposições constitucionais pertinentes ao Conselho

condição de entes federativos dotados de autonomia

Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item a seguir.

político-administrativa.

54

Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional,
Compete ao CNJ rever, de ofício ou mediante provocação, os
julgue os itens a seguir.
processos disciplinares de juízes e membros de tribunais
julgados há menos de um ano.

61

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional
somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta da

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 (CF)

convocação. Entretanto, se houver medidas provisórias em

e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue os próximos

vigor na data da convocação, serão elas automaticamente

itens.

incluídas no rol das matérias a serem apreciadas.

55

62

Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos

após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao

entre os princípios fundamentais da República Federativa do

Congresso Nacional suas contas relativas ao exercício anterior,

Brasil, a CF reserva à livre concorrência a qualidade de regra
programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e

No caso de o presidente da República, dentro de sessenta dias

caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas.
Julgue o item seguinte, acerca do Ministério Público (MP).

social.
63
56

Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF é uma

Caso o MP deixe de elaborar e encaminhar sua proposta
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes

Constituição histórica, pois configura a retomada de valores e

orçamentárias, caberá ao Poder Legislativo considerar, para

preceitos constantes das Constituições democráticas de 1934

fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média

e 1946.

dos valores destinados ao MP nos últimos cinco anos.
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Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue
os itens seguintes.
64

Julgue os itens subsecutivos, referentes a atos administrativos.
72

requisito de validade do ato administrativo, denominado

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a
educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

pressuposto objetivo de validade.
73

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,
na forma da lei.
65

O ato de delegação retira a competência da autoridade
delegante, transferindo-a para a autoridade delegada.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a
nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da

presidente da República, na condição de chefe de Estado, com

União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

sua decisão.
Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.
As

agências

executivas

diferenciam-se

das

itens que se seguem.
75

Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos.

76

Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas

agências

reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não

a um servidor.
77

terem, como principal função, exercer controle sobre

67

A competência para a prática de atos administrativos pode ser
presumida ou advir de previsão legal.

74

a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem

66

De acordo com a corrente dominante na literatura, o motivo é

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

particulares prestadores de serviços públicos, mas sim a de

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

exercer atividade estatal de forma descentralizada.

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo
ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos

tempo de serviço.

e entidades administrativas submetidos a regime de direito
Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens
público para os quais foi atribuída a competência para o

subsequentes.

exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas
do Estado.

78

Os atos decorrentes do poder de polícia são passíveis de
controle administrativo. A existência de vício de legalidade

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

resultará na invalidação do ato. Já o controle de mérito, que

seguir.

leva em conta a conveniência e oportunidade, poderá ocasionar
a revogação do ato, se o interesse público assim o exigir.

68

Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista

79

atuando fora dos seus limites de competência, tem-se o desvio

e fundações públicas possuem personalidade jurídica própria

de finalidade.

e integram a administração indireta.
69

A fundação pública de direito privado tem sua instituição
autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

80

81

O poder disciplinar da administração pública decorre da
relação de hierarquia, razão por que não se admite a aplicação
de penalidade ao particular sem relação contratual com a

O Estado poderá intervir no domínio econômico quando, na

administração.

forma da lei, isso se mostrar necessário diante de relevante
interesse coletivo.

A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar ofende a CF.

definir as áreas de sua atuação.
70

Quando o agente público pratica ato com abuso de poder,

82

A autoexecutoriedade é atributo do poder de polícia e consiste
em dizer que a administração pública pode promover a sua

71

A composição do Poder Executivo em ministérios exemplifica

execução por si mesma, sem necessidade de remetê-la

a descentralização administrativa desse poder.

previamente ao Poder Judiciário.
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Julgue os itens seguintes, referentes à responsabilidade civil do

A respeito de acondicionamento e armazenamento dos documentos

Estado.

de arquivo, julgue os itens seguintes.

83

95

Nos casos de condutas omissivas, a doutrina e a jurisprudência
dominantes reconhecem a aplicação da teoria subjetiva,

Acondicionar os documentos dos arquivos correntes em
suporte papel em caixas-arquivo de plástico e colocar essas

estando assim o dever de indenizar condicionado à

caixas em estantes de aço é a ação mais indicada tecnicamente.

comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo.
84

É causa de exclusão da responsabilidade civil do Estado a

96

a privilegiar o acesso rápido e a manutenção da integridade

ausência de comprovação da conduta estatal, do dano e do

física do documento e da informação que nele estiver contida.

nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
85

Considerando a teoria da responsabilidade civil adotada no

97

relacionado às embalagens utilizadas para a guarda dos

diligência, perícia e prudência, estará isento de indenizar.

documentos, enquanto o armazenamento refere-se ao

que se seguem.
Fotografias, diapositivos, desenhos e gravuras fazem parte do
gênero documental conhecido como iconográfico.
87

88

mobiliário adotado.
Julgue os próximos itens, acerca da preservação e conservação de
documentos de arquivo.
98

uma medida que deveria ser adotada para todos os documentos

podem ser acumulados conforme a atividade fim ou

produzidos em uma organização, visando sua preservação para

acumulados conforme a atividade meio da organização.

o futuro.

A diferença entre os arquivos e as bibliotecas pode ser

99

cultural das bibliotecas.

Desinfestação, limpeza ou higienização e alisamento são
reconhecidos como atividades de conservação.

uma organização pública ou privada, diferentemente da função
100

A definição de um formato para os documentos de arquivo
digitais é uma importante medida para a preservação a longo

O princípio arquivístico fundamental para as ações de

prazo desses documentos.

organização dos arquivos é conhecido como princípio da

90

Produzir os documentos de arquivo em papel de pH neutro é

Quanto à natureza dos assuntos, os documentos de arquivo

reconhecida na função administrativa que os arquivos têm para

89

O acondicionamento dos documentos de arquivo está

Brasil, caso o Estado demonstre que se comportou com

Acerca dos princípios e conceitos da arquivística, julgue os itens

86

O material de acondicionamento deve ser escolhido de modo

unicidade.

Julgue os itens a seguir, relativos a noções de administração geral

A autenticidade do documento de arquivo precisa ser garantida

e pública.

independentemente do suporte documental. Uma das formas de
verificar essa autenticidade é a rastreabilidade.

101

Um gerente que avalia o desempenho de seus subordinados
com base no modelo de avaliação 360 graus também deverá

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.
91

De acordo com uma tabela de temporalidade, a destinação final

ser avaliado pelos seus subordinados e pares.
102

dos documentos de arquivo pode ser a digitalização.
92

A implementação da gestão do conhecimento em uma
organização demanda que ocorram as seguintes etapas, não

Quando o protocolo remete documentos aos setores de trabalho

necessariamente consecutivas ou mesmo ordenadas: geração

para estes decidirem sobre a matéria contida nesses

do conhecimento; codificação do conhecimento e transferência

documentos, ele realiza uma de suas principais atividades, que

do conhecimento.

é o registro.
93

A classificação de documentos tem um instrumento específico

103

organização pública deverá ter como foco principal os

para ser realizada nos arquivos, que é denominado plano de

interesses particulares individualizados de cada cidadão.

destinação.
94

Ordenação consiste na disposição dos documentos dentro de

Para ser competitiva como uma organização privada, uma

104

A adoção de um modelo de gestão voltado para a excelência

uma unidade de classificação, sendo a cronológica um de seus

pressupõe que a organização pública receba e aceite a

tipos.

prescrição de ferramentas gerenciais específicas.
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113

critérios de departamentalização, análise e descrição de cargos,

Um servidor público que pretenda obter a melhoria dos seus
processos organizacionais deverá, após a modelagem,

educação a distância e indicador de desempenho.
determinar a situação desejada no futuro e verificar o gap em
105

Um órgão público que objetive melhorar o atendimento ao

relação à situação vigente, que deverá ser o objeto de trabalho

cidadão pode considerar, como um exemplo de indicador
para se buscar o novo desenho do processo.

outcome, o percentual de cidadãos que usaram os serviços
desse órgão e os avaliaram como serviços que os deixaram
muito satisfeitos.
106

114

Na elaboração de um indicador, três características devem ser
levadas em conta: elemento, fator e métrica. Nessa estrutura,

Um dos aspectos que deve ser considerado para a efetiva
criação de um ambiente de trabalho com qualidade de vida é

fator é a unidade ou forma de mensuração que se serve do

o fator constitucionalismo, que se refere ao grau em que os

indicador.

direitos do empregado são cumpridos na instituição.
107

Uma organização que busca garantir uma visão global do
andamento de seus processos e grande flexibilidade de ajustes

A respeito de gestão de projetos, escritório de projetos, gestão de
riscos e processo de mudança, julgue os itens que se seguem.

do seu fluxo deve adotar critérios de departamentalização por
processos.
108

115

Uma organização que pretende ter sucesso na implantação de

O escritório de projetos possui um padrão comum a ser
implementado nas organizações, independentemente do tipo da

um modelo de educação a distância para seus colaboradores

organização.

deve centrar o processo educacional nos professores e
considerar o uso de novas tecnologias como geradoras de

116

novos conhecimentos.
109

organização é realizado com nenhuma ou muito pouca ação de

A estratégia corporativa denominada crescimento pressupõe

planejamento do seu corpo diretivo.

adoção de ações do tipo reviravolta, com o objetivo de
estabelecer parcerias em que duas ou mais empresas realizem

De maneira geral, o processo de mudança orgânica em uma

117

um projeto específico ou cooperem em determinada área de

O que caracteriza a formalização do encerramento do projeto
é o aceite das entregas dos produtos ou serviços especificados

negócio.

na documentação do projeto. Nessa fase, também é possível
No que se refere a ferramentas de análise de cenário interno e
colher as lições aprendidas ao longo da execução do projeto.

externo, balanced scorecard, mapeamento de processos e
elaboração de indicadores, julgue os itens de 110 a 114.

Considerando que uma empresa pública que presta serviços
110

A implantação de um modelo de balanced scorecard

vislumbre uma perspectiva de prejuízo no próximo mês e adote

pressupõe que o processo de planejamento do negócio
consistirá em alocar os recursos e definir as prioridades de
acordo com as metas estratégicas, evitando-se, todavia, que, na

processos racionais de resolução de problemas, julgue os itens
seguintes.

definição dos objetivos individuais, se priorizem as metas de
curto prazo.
111

118

Um fluxograma descreve os elementos dos processos

Na hipótese considerada, a empresa deve utilizar a análise do
campo de força como técnica para a geração de alternativas.

— fornecedores, entradas, saídas, indicadores de desempenho
e clientes dos processos, entre outros —, sem se ater,

119

necessariamente, à sequência das ações em que esses

A empresa em questão deve considerar a imediata tomada de
uma decisão como o próximo passo.

elementos são desenvolvidos.
112

Em uma análise do ambiente interno, pode-se considerar, como

120

Se o evento em questão for sazonal, repetindo-se todos os

exemplo de oportunidade, o grande interesse de candidatos

anos, a empresa deve tratá-lo como objeto de uma decisão

pelo concurso que irá preencher as vagas disponíveis no órgão.

programada.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
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 domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Atuar nas organizações, sobretudo na área administrativa, pressupõe a solução de problemas e a
tomada de decisão, rápida e objetiva, acerca do que fazer. Nas tomadas de decisões, a quantidade de
variáveis a ser considerada e a rapidez da resposta aos problemas exigem experiência e bom senso do
administrador.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do processo decisório
racional. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

fatores que afetam a tomada de decisão; [valor: 8,50 pontos]

<

etapas do processo decisório; [valor: 10,00 pontos]

<

tipos de decisão, no que diz respeito à familiaridade e à natureza da decisão. [valor: 10,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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