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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca de princípios fundamentais, direitos e garantias

fundamentais e aplicabilidade das normas constitucionais, assinale

a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre

que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

A Segundo a CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, razão por

que ninguém, independentemente da circunstância, poderá nela

ingressar sem o consentimento do morador.

B O princípio constitucional do direito de acesso à informação

veda o sigilo da fonte, ainda que se aleguem motivos

profissionais.

C O repúdio à prática do racismo configura um dos princípios

que norteia a República Federativa do Brasil em suas relações

internacionais. Essa prática constitui crime inafiançável e

imprescritível, e o referido princípio é considerado norma

constitucional de eficácia contida.

D As normas programáticas, que veiculam princípios a serem

cumpridos pelo Estado, podem ser exemplificadas, entre

outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de

trabalho da mulher mediante incentivos específicos.

E Os fundamentos da República Federativa do Brasil incluem,

entre outros, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo

político e a construção de uma sociedade livre, justa e

solidária.

QUESTÃO 32

O edital de um concurso público previu, para o teste de

aptidão física, a impossibilidade de remarcação da prova em virtude

de inaptidão temporária do candidato por problema de saúde, ainda

que comprovada mediante atestado médico.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A A previsão editalícia em questão fere o princípio da isonomia,

devendo haver o direito à remarcação da data da prova para o

candidato que comprovar problema temporário de saúde.

B Na hipótese em apreço, o edital está de acordo com as normas

constitucionais que regem o concurso público, não se podendo

alegar ofensa ao princípio da isonomia.

C Mesmo que não houvesse previsão expressa no edital, seria

impossível a remarcação do teste de aptidão física.

D A regulamentação da situação em apreço deveria ser feita por

meio de lei e não por meio de edital.

E A despeito da previsão contida no edital do referido concurso,

o candidato teria direito à remarcação caso se submetesse a

uma junta médica, para comprovação de sua inaptidão

temporária.

QUESTÃO 33

Em determinada unidade da Federação, uma lei estadual
criou a profissão de motofretista (ou motoboy), definindo suas
atividades e regulamentado seu exercício no âmbito daquela
unidade federativa.

Com referência a essa situação hipotética e com base na
jurisprudência do STF, assinale a opção correta.

A A lei estadual em questão somente estaria de acordo com a CF
se houvesse uma lei complementar que fixasse critérios para a
cooperação entre União, estados e municípios relativamente à
matéria em apreço.

B A mencionada lei estadual estará de acordo com a CF caso haja
lei complementar que autorize os estados a legislar
genericamente sobre qualquer matéria referente a direito do
trabalho.

C A lei estadual em tela atende a previsão constitucional de
competência comum entre União, estados e municípios para
estabelecer e implantar a política de educação para a segurança
do trânsito.

D A referida lei estadual violou a CF por invadir a competência
privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e
condições para o exercício das profissões.

E Eventual contradição entre a citada lei estadual e uma lei
federal que disponha sobre a mesma matéria deverá ser
resolvida com base no critério da hierarquia.

QUESTÃO 34

O presidente da República, mediante decreto, delegou aos
ministros de Estado e ao advogado-geral da União a competência
para, após processo administrativo disciplinar, aplicar a penalidade
de demissão a servidor público federal.

Com referência a essa situação hipotética e com base na
jurisprudência do STF, assinale a opção correta.

A O referido decreto está de acordo com a CF, pois a
possibilidade de delegação da competência para prover cargos
públicos federais abrange também a competência para demitir
o servidor público.

B O decreto citado violou a CF, pois só há previsão de delegação
para provimento de cargos públicos federais, e não para
hipóteses de demissão.

C De acordo com o texto da CF, a referida delegação pode, sim,
ser feita aos ministros de Estado, mas não pode ser estendida
ao advogado-geral da União. Por isso, o decreto em questão
padece do vício de inconstitucionalidade.

D As competências conferidas pelo texto da CF ao presidente da
República são indelegáveis, motivo por que o decreto em
apreço é inconstitucional.

E Considerando que, na hipótese em tela, o presidente da
República agiu como chefe de Estado, a referida delegação não
poderia ocorrer, no âmbito estadual, do governador para os
secretários estaduais.
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QUESTÃO 35

Assinale a opção correta com base nas normas constitucionais que

disciplinam as medidas provisórias e na jurisprudência do STF

relativa a essa matéria.

A Caso o texto original de uma medida provisória seja aprovado

e convertido em lei, essa lei terá de ser sancionada pelo

presidente da República, em homenagem ao princípio da

separação de poderes. 

B Em qualquer caso, poderá o STF analisar o preenchimento dos

requisitos de relevância e urgência estabelecidos

constitucionalmente para as medidas provisórias, em

homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

C Caso medida provisória tenha versado sobre matéria reservada

a lei complementar, sua conversão em lei, pelo Congresso

Nacional, convalidará o vício inicial, desde que tal conversão

seja aprovada por maioria absoluta.

D Apesar de o presidente da República, após a edição da medida

provisória, não poder mais retirá-la da apreciação do

Congresso Nacional, ele pode ab-rogá-la por meio da edição

de nova medida provisória.

E A competência constitucional do presidente da República para

adotar medidas provisórias, em caso de relevância e urgência,

poderá ser delegada, mediante decreto, ao ministro de Estado

da Justiça.

QUESTÃO 36

Com base nas normas relativas ao Poder Judiciário e na

jurisprudência do STF, assinale a opção correta.

A Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, das

decisões judiciais proferidas pelos tribunais de justiça

estaduais e pelos tribunais regionais federais, caberá recurso ao

Conselho Nacional de Justiça, que funcionará como um novo

grau de jurisdição.

B Em homenagem ao princípio do acesso à justiça, a CF permite

o funcionamento descentralizado dos tribunais de justiça

estaduais mediante a criação de câmaras regionais.

C Com base no princípio da simetria, podem os estados

federados instituir conselho estadual de justiça destinado ao

controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da

respectiva justiça.

D A CF estabelece vedação absoluta a que os juízes exerçam a

advocacia perante o juízo ou tribunal do qual se tenham

afastado em virtude de aposentadoria ou exoneração.

E A fim de dirimir conflitos relativos a questões agrárias, de

consumo e ambientais, a CF permite expressamente que os

tribunais de justiça estaduais proponham a criação de varas

especializadas, com competências exclusivas.

QUESTÃO 37

Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.

A O Conselho Nacional do Ministério Público somente exercerá

o controle da atuação administrativa e jurisdicional do

Ministério Público.

B Apesar de a CF determinar que os procuradores dos estados

exerçam a representação judicial e a consultoria jurídica dos

respectivos estados, segundo o STF, o Poder Legislativo local

poderá praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na

defesa de sua autonomia e independência.

C Segundo a CF, compete à defensoria pública a orientação

jurídica e a defesa dos necessitados no âmbito da justiça

ordinária, não tendo tal órgão competência para atuar perante

os tribunais superiores.

D O ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União e das

procuradorias dos estados e do Distrito Federal será feito

mediante concurso público de provas e títulos, com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as

suas fases.

E O procurador-geral da República será nomeado pelo presidente

da República, devendo a sua escolha ser feita entre integrantes

da carreira, com mais de trinta e cinco anos de idade, para

mandato de dois anos, sendo permitida a recondução somente

se não houver outros candidatos.

QUESTÃO 38

A respeito da Lei n.º 9784/1999, que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale

a opção correta.

A No processo administrativo, o desatendimento da intimação

pelo administrado não importa a renúncia do direito, mas

implica o reconhecimento da verdade dos fatos.

B Os preceitos da Lei n.º 9784/1999 aplicam-se aos órgãos do

Poder Legislativo da União, quando no desempenho de função

administrativa, porém não são aplicados aos órgãos do Poder

Judiciário da União, mesmo quando no desempenho de tal

função, em razão da existência de lei federal própria para reger

a matéria.

C De acordo com a Lei n.º 9784/1999, os interessados devem

necessariamente ser assistidos por advogado para interpor

recurso administrativo.

D É admissível a realização de audiências públicas para debate

sobre a matéria objeto de processo administrativo antes da

tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância

da questão.

E O processo administrativo, tal como o judicial, deve iniciar-se,

em regra, a pedido de interessado.
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QUESTÃO 39

A propósito da improbidade administrativa, assinale a opção

correta.

A Constitui ato de improbidade administrativa que importa

enriquecimento ilícito a realização de operação financeira sem

observância das normas legais e regulamentares.

B Na hipótese de condenação de agente público pela prática de

ato de improbidade administrativa que atente contra os

princípios da administração pública, está o responsável sujeito,

entre outras cominações, à suspensão da função pública, pelo

prazo de três a cinco anos.

C Qualquer pessoa possui legitimidade para representar à

autoridade administrativa competente, de maneira a ser

instaurada investigação para apurar a prática de ato de

improbidade administrativa.

D Para os efeitos da Lei de improbidade administrativa, é

considerado agente público aquele que exerce, ainda que

transitoriamente, mandato em entidade da administração

indireta do Poder Executivo estadual, excluído aquele que

exerce, sem remuneração, função na mencionada entidade.

E O ressarcimento do dano é obrigatoriamente integral na

hipótese da ocorrência de lesão ao patrimônio público por ação

ou omissão dolosa do agente ou de terceiro; na hipótese de

conduta culposa, é admissível o ressarcimento parcial.

QUESTÃO 40

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção

correta.

A As autarquias respondem pelos danos que seus agentes, nessa

qualidade, causarem a terceiros, devendo, para tanto, estar

caracterizado o dolo ou a culpa na hipótese da prática de atos

comissivos.

B A culpa concorrente da vítima, a força maior e a culpa de

terceiros são consideradas causas excludentes da

responsabilidade objetiva do Estado.

C A reparação de danos causados pelo Estado a terceiros

pode ser feita tanto no âmbito administrativo, quanto na

esfera judicial. Caso a administração não reconheça desde

logo a sua responsabilidade e não haja entendimento entre

as partes quanto ao valor da indenização, o prejudicado poderá

propor ação de indenização contra a pessoa jurídica causadora

do dano.

D De acordo com a teoria da culpa do serviço público, não há o

dever do ente público de indenizar os terceiros pelos danos

causados pela omissão do Estado.

E No que tange à evolução da temática relacionada à

responsabilidade civil do Estado, a regra adotada inicialmente

foi a da responsabilidade subjetiva, caminhando-se,

posteriormente, para a teoria da irresponsabilidade.

QUESTÃO 41

No que concerne aos serviços públicos, assinale a opção correta. 

A Considera-se centralizada a forma de prestação de serviços
públicos por meio de empresas permissionárias.

B Serviço público uti singuli é aquele prestado pela
administração para atender à coletividade em geral, sem
destinatários individuais.

C Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua
prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, à
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.

D A possibilidade de encampação da concessão do serviço
público decorre da aplicação do princípio da continuidade do
serviço público.

E Entre os elementos constitutivos do serviço público, há o
elemento material, que diz respeito ao regime jurídico
aplicável ao serviço público.

QUESTÃO 42

No que se refere ao Estado, governo e à administração pública,
assinale a opção correta.

A O Estado liberal, surgido a partir do século XX, é marcado
pela forte intervenção na sociedade e na economia.

B No Brasil, vigora um sistema de governo em que as funções de
chefe de Estado e de chefe de governo não são concentradas na
pessoa do chefe do Poder Executivo.

C A administração pública, em sentido estrito, abrange a função
política e a administrativa.

D A administração pública, em sentido subjetivo, diz respeito à
atividade administrativa exercida pelas pessoas jurídicas, pelos
órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa.

E A existência do Estado pode ser mensurada pela forma
organizada com que são exercidas as atividades executivas,
legislativas e judiciais.

QUESTÃO 43

Com relação ao conceito, ao objeto e às fontes do direito
administrativo, assinale a opção correta.

A Consoante o critério negativo, o direito administrativo
compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos
fins estatais, incluindo as atividades jurisdicionais, porém
excluindo as atividades legislativas.

B Pelo critério teleológico, o direito administrativo é o conjunto
de princípios que regem a administração pública.

C Para a escola exegética, o direito administrativo tinha por
objeto a compilação das leis existentes e a sua interpretação
com base principalmente na jurisprudência dos tribunais
administrativos. 

D São considerados fontes primárias do direito administrativo os
atos legislativos, os atos infralegais e os costumes.

E De acordo com o critério do Poder Executivo, o direito
administrativo é conceituado como o conjunto de normas que
regem as relações entre a administração e os administrados.
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QUESTÃO 44

Com base no regime jurídico-administrativo e nos princípios da

administração pública, assinale a opção correta.

A O princípio da proteção à confiança, de origem no direito

norte-americano, corresponde ao aspecto objetivo da segurança

jurídica, podendo ser invocado para a manutenção de atos

administrativos inválidos quando o prejuízo resultante da

anulação for maior que o decorrente da manutenção do ato

ilegal.

B O princípio da razoabilidade é considerado um princípio

implícito da administração pública, por não se encontrar

previsto explicitamente na legislação constitucional ou

infraconstitucional.

C As restrições ou sujeições especiais no desempenho da

atividade de natureza pública são consideradas consequências

do princípio da supremacia do interesse público sobre o

privado, que integra o conteúdo do regime jurídico-

administrativo. 

D De acordo com o princípio da tutela, a administração pública

direta, com o objetivo de garantir a observância de suas

finalidades estabelecidas nos contratos, fiscaliza apenas as

atividades desempenhadas pelas empresas concessionárias e

permissionárias de serviço público.

E Em observância ao princípio da motivação, deve a

administração pública indicar os fundamentos de fato e de

direito de suas decisões, sendo dispensável esse princípio

quando se tratar da prática de atos discricionários.

QUESTÃO 45

No tocante aos poderes da administração pública, assinale a opção

correta.

A O poder disciplinar é aquele exercido pela administração

pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos

servidores públicos e aos empregados terceirizados que lhe

sejam subordinados.

B O poder de polícia, em sentido amplo, estende-se à atividade

do Estado de condicionar a liberdade e a propriedade,

ajustando-as aos interesses coletivos, o que abrange os atos do

Judiciário, do Legislativo e do Executivo.

C Na hipótese de o presidente da República editar decreto que

exorbite do poder regulamentar, é possível a sustação do

referido ato normativo do Poder Executivo pelo Congresso

Nacional. 

D Caso um agente público atue fora dos limites de sua

competência, ficarão caracterizados tanto o excesso quanto o

desvio de poder.

E Decorre do poder hierárquico a possibilidade de delegação da

edição de atos de caráter normativo, devendo o ato de

delegação ser publicado em meio oficial.

QUESTÃO 46

A propósito da organização administrativa, assinale a opção correta.

A Compete ao Ministério da Justiça a qualificação de pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

organizações da sociedade civil de interesse público.

B Ocorrerá descentralização administrativa funcional caso haja

criação de uma nova vara em um tribunal de justiça.

C São integrantes da administração indireta, entre outros, as

autarquias, as fundações e os serviços sociais autônomos.

D Exige-se lei específica para a criação de subsidiárias de

empresas públicas e de sociedades de economia mista.

E As autarquias caracterizam-se por serem dotações patrimoniais

criadas por lei, sujeitas a controle ou tutela, com personalidade

jurídica pública e capacidade de autoadministração.

QUESTÃO 47

Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta.

A O silêncio pode significar forma de manifestação de vontade

da administração, desde que a lei assim o preveja.

B Os atos administrativos abrangem os denominados atos de

direito privado praticados pela administração, tais como a

compra e venda e a locação.

C O objeto do ato administrativo corresponde ao conteúdo

mediato que o ato produz, ainda que seja incerto quanto aos

seus destinatários.

D É possível a convalidação de ato administrativo praticado por

sujeito incompetente em razão da matéria; nesse caso, a

convalidação admitida recebe o nome de ratificação.

E A administração possui o prazo decadencial de cinco anos para

revogar os atos administrativos de que decorram efeitos

favoráveis para os destinatários, contados da data em que

foram praticados, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.

QUESTÃO 48

No que se refere às premissas das teorias clássica, neoclássica e das

relações humanas, assinale a opção correta.

A Na teoria neoclássica, a organização é entendida como

estrutura formal, composta de órgãos, cargos e tarefas; na

teoria clássica, a organização é apresentada como sistema

social.

B A psicologia social é a disciplina mais utilizada para embasar

as premissas da teoria clássica. 

C A teoria clássica e a das relações humanas trabalham com a

meta da máxima eficiência, ao passo que a teoria neoclássica

se pauta em eficiência ótima.

D A teoria clássica se baseia no conceito de homem social.

E Na teoria das relações humanas, considera-se exclusivamente

a organização formal. 
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QUESTÃO 49

Com relação às abordagens para a departamentalização em

organizações, assinale a opção correta.

A A departamentalização por localização é caracterizada pelo

parcelamento das operações da organização em componentes

temporais.

B Na departamentalização por processos, as divisões

organizacionais são definidas com base nas atividades

operacionais executadas. 

C Na departamentalização por produto, consideram-se as áreas

funcionais da organização.

D Na departamentalização funcional, observam-se os processos

desenvolvidos na organização como base para a definição dos

departamentos. 

E Organizações que destinam um departamento para clientes

industriais e outro para clientes varejistas adotam a

departamentalização por objetivo.

QUESTÃO 50

A respeito das características de líderes carismáticos e

transacionais, assinale a opção correta.

A Os líderes que causam forte impressão inspiradora em seus

seguidores são reconhecidos como líderes transacionais.

B Os líderes religiosos são exemplos de líderes transacionais.

C Os líderes que ameaçam seus seguidores para obter o que

precisam são chamados de carismáticos.

D Os heróis mitológicos são exemplos de líderes transacionais.

E Denominam-se transacionais os líderes que apelam às

necessidades primárias de seus seguidores.

QUESTÃO 51

Assinale a opção correta a respeito do recrutamento interno e

externo.

A O recrutamento externo é mais rápido que o interno.

B Uma das desvantagens do recrutamento interno é a

possibilidade de gerar frustração nos candidatos que não forem

escolhidos, o que pode resultar em conflitos.

C No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade entre o

candidato e a organização é maior que no recrutamento

externo.

D Com a realização de recrutamento interno, é possível renovar

as competências da organização. 

E Por meio do recrutamento interno, busca-se a renovação do

quadro de colaboradores da organização.

QUESTÃO 52

São ações representativas dos níveis estratégico, tático e

operacional, respectivamente

A recrutamento, gestão de arquivos de pessoal e motivação.

B definição de políticas de gestão, treinamento e definição de

sistemas de remuneração.

C motivação, recrutamento e definição de políticas de gestão.

D controle de horários, definição de políticas de gestão e

recrutamento.

E motivação, treinamento e controle de horários.

QUESTÃO 53

Assinale a opção em que é apresentada a ordem correta, do início

ao fim, dos processos envolvidos na etapa de gestão de escopo.

A coleta de requisitos ― definição de escopo ― criação de

estrutura analítica de projeto ― controle de escopo ―

verificação de escopo

B controle de escopo, definição de escopo ― criação de estrutura

analítica de projeto ― verificação de escopo e coleta de

requisitos

C criação de estrutura analítica de projeto ― coleta de requisitos

― definição de escopo ― verificação de escopo e controle de

escopo

D definição de escopo ― coleta de requisitos ― verificação de

escopo ― criação de estrutura analítica de projeto ― controle

de escopo

E coleta de requisitos ― definição de escopo ― criação de

estrutura analítica de projeto ― verificação de escopo ―

controle de escopo

QUESTÃO 54

Assinale a opção em que são apresentados, respectivamente, um

princípio norteador da qualidade total e um da reengenharia.

A nova carteira de produtos e ajuste em áreas organizacionais

deficitárias

B ajuste em áreas organizacionais deficitárias e melhoria

incremental nas tecnologias

C ruptura de paradigmas e transformação organizacional

D melhoria incremental nas tecnologias e transformação

organizacional

E transformação organizacional e nova carteira de produtos

 – 12 –



||TJCE14_003_07N947207|| CESPE/UnB – TJ/CE – Aplicação: 2014

QUESTÃO 55

No mapeamento de processos, os elementos arquivo, decisão e

conferência são representados, respectivamente, pelos seguintes

símbolos

A

B

C

D

E

QUESTÃO 56

O ato administrativo unilateral, precário e discricionário utilizado

pela administração pública para facultar a alguém a prática de uma

atividade ou o uso de um bem é

A a admissão.

B a licença.

C a autorização.

D o visto.

E a aprovação.

QUESTÃO 57

Conforme disposto na Lei n.º 8.666/1993, a contratação de obras e

serviços de engenharia deve obedecer, para o convite, a tomada de

preços e a concorrência, respectivamente, os valores 

A até R$ 150.000, até R$ 1.500.000 e acima de R$ 1.500.000.

B até R$ 180.000, até R$ 1.500.000 e acima de R$ 1.500.000.

C até R$ 250.000, até R$ 1.500.000 e até R$ 2.500.000.

D até R$ 500.000, até R$ 2.500.000 e acima de R$ 2.500.000.

E até R$ 80.000, até R$ 1.500.000 e até R$ 2.500.000.

QUESTÃO 58

Assinale a opção em que é apresentada a modalidade de licitação

utilizada pela administração pública para a venda de bens imóveis

integrados ao patrimônio por procedimento judicial.

A concorrência

B convite

C leilão

D tomada de preços

E concurso

QUESTÃO 59

No que diz respeito ao orçamento público e aos demais mecanismos
de atuação do governo nas finanças públicas, assinale a opção
correta.

A Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os
monopólios naturais, de modo a promover um nível ótimo de
produção.

B As externalidades negativas ocorrem quando as ações de um
indivíduo ou empresa implicam benefícios a outros agentes
econômicos.

C O orçamento misto é aquele que envolve entidades da
administração pública direta e indireta.

D Entre as funções do orçamento público no Brasil está a
definição da política de aplicação das agências oficias de
fomento.

E São considerados bens públicos os produtos ou serviços
produzidos por entidades da administração direta ou indireta.

QUESTÃO 60

Assinale a opção correta, com base nos aspectos relacionados à
administração do orçamento público.

A O plano orçamentário consiste no segmento do plano
plurianual a ser executado no exercício financeiro seguinte.

B A definição de macrodiretrizes para o orçamento é uma
atribuição restrita aos órgãos da Presidência da República e ao
Ministério do Planejamento.

C Depois de enviada ao Congresso Nacional, a proposta
orçamentária recebe os acréscimos do programa de trabalho
correspondente ao Poder Legislativo.

D O direito financeiro tem por objeto a disciplina jurídica da
atividade financeira do Estado e abrange receitas, despesas e
créditos públicos.

E A relação das naturezas de despesas deve sempre ter como
último nível de detalhamento o elemento de despesa.

QUESTÃO 61

Com relação aos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A O princípio da não afetação das receitas determina que o
produto da arrecadação dos tributos não pode estar vinculado
a órgão, fundo ou despesa.

B A aplicação do princípio da universalidade abrange a inclusão
no orçamento tanto das receitas e despesas próprias dos órgãos
de governo quanto das realizadas por entidades do setor
privado em nome do governo e custeadas por recursos
públicos.

C De acordo com o princípio da programação, a lei orçamentária
anual deve conter tão somente matéria relativa à previsão da
receita e à fixação da despesa.

D As normas instituidoras do princípio da legalidade ressalvam
expressamente a instituição de fundos e a realização de
operações de crédito.

E O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil,
visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário.
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QUESTÃO 62

No âmbito do plano plurianual, um programa temático é composto

por uma série de atributos, entre os quais está o instrumento que

permite identificar e aferir aspectos relacionados ao programa,

auxiliando o monitoramento da evolução de uma determinada

realidade e gerando subsídios para a sua avaliação. Assinale a

opção em que se apresenta a denominação correta desse atributo.

A objetivo

B indicador

C iniciativa

D título

E contextualização

QUESTÃO 63

Acerca da lei de diretrizes orçamentárias (LDO), que foi

introduzida pela Constituição Federal de 1988, assinale a opção

correta.

A O anexo de riscos fiscais deve conter a evolução do patrimônio

líquido do governo nos últimos três exercícios financeiros.

B Se houver necessidade de limitação de empenho, os poderes e

órgãos deverão obedecer aos critérios estabelecidos na LDO.

C A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração precisa estar incluída e discriminada na LDO.

D Se o Poder Executivo não apresentar o projeto de LDO no

prazo legal, o Poder Legislativo adotará a LDO em curso como

proposta.

E Entre as funções da LDO está a delimitação das alterações na

legislação tributária.

QUESTÃO 64

Assinale a opção em que se apresenta uma norma passível de ser

incluída na lei orçamentária anual.

A critérios para a apresentação de emendas à proposta

orçamentária

B avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de

previdência

C metas da administração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes

D condições para a dissolução de empresas públicas de economia

mista

E estabelecimento de limite percentual para a abertura de

créditos suplementares

QUESTÃO 65

Suponha que determinado crédito tenha sido aberto por meio de

Medida Provisória. Neste caso, assinale a opção com a

denominação correta da operação realizada. 

A orçamentário

B suplementar

C extraordinário

D adicional

E especial

QUESTÃO 66

A respeito da programação orçamentária e financeira, assinale a

opção correta.

A Um prefeito municipal que esteja no último mês de seu

mandato não poderá empenhar mais que o duodécimo da

despesa do orçamento vigente.

B O subsistema contábil do Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal (SIAFI) integra o grupo de

subsistemas de controle de haveres e obrigações.

C A descentralização externa, também chamada de provisão,

ocorrerá caso a descentralização de créditos envolva unidades

gestoras de órgãos diferentes.

D Um órgão poderá alterar a classificação funcional se receber

crédito orçamentário de outro, desde que a alteração seja

justificada.

E Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de

implemento de condição.

QUESTÃO 67

Assinale a opção em que é apresentada a definição de receita

derivada.

A Recursos obtidos pelo Estado em função de sua autoridade

coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas.

B Recursos provenientes de intervenção no domínio econômico

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

C Ingressos provenientes da atividade industrial de extração

mineral, de transformação, de construção e outras.

D Ingressos provenientes de outras entidades públicas, efetivados

mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem nenhuma

exigência.

E Recursos cobrados pelos entes públicos que têm como fato

gerador o exercício regular do poder de polícia.
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QUESTÃO 68

A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu limites para a despesa
total com pessoal e encargos sociais baseados em percentuais da
receita corrente líquida. Assinale a opção em que se apresenta um
tipo de gasto que deve ser incluído no montante total de despesa de
pessoal.

A pagamento de aposentadorias custeadas por recursos de
arrecadação de contribuições dos segurados

B indenizações por demissão voluntária de servidores e
empregados

C compensações decorrentes de convocação extraordinária do
congresso Nacional

D contratos de terceirização de mão de obra em substituição a
servidores e empregados

E despesas decorrentes do pagamento de decisões judiciais

QUESTÃO 69

A seção da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da
transparência da gestão fiscal foi significativamente expandida
depois da aprovação da Lei Complementar n.º 131/2009. No que se
refere a esse assunto, assinale a opção correta.

A Os empréstimos do BNDES e as respectivas avaliações
circunstanciadas devem integrar a prestação de contas da
União.

B As informações pormenorizadas sobre a execução financeira
devem constar dos meios eletrônicos de acesso público no
prazo máximo de dez dias úteis.

C A participação popular deve restringir-se às fases de discussão,
aprovação e controle dos planos e orçamentos.

D A adoção de um sistema integrado de administração financeira
e controle é obrigatória para todos os municípios.

E No caso do governo federal, a disponibilização das contas do
chefe do Poder Executivo a todos os cidadãos é desnecessária.

QUESTÃO 70

Em uma organização que monitora os impactos dos lucros, da
qualidade de produtos e serviços, e da satisfação de funcionários e
clientes sobre seus diferentes insumos, tais como pessoas,
informações, conhecimentos e recursos financeiros, entre outros
aspectos, identifica-se sistema na perspectiva

A estrutural, pois é possível observar, pelas características
organizacionais, uma estrutura básica de funcionamento
voltada para a competição e para a adaptação ao mercado por
meio do uso de seus recursos.

B processual, caracterizada pela relação de feedback entre os
resultados e as entradas que são transformadas para gerar a
competividade e sobrevida da organização.

C interacional, dada a evidente interação da organização com o
seu meio ambiente para gerar seus resultados e entregar
produtos e serviços.

D contingencial, pois observa-se a adaptação da organização às
mais variadas situações-problema identificadas no contexto de
mercado.

E mecânica, pois as características da organização indicam
funcionamento padronizado para monitorar seus resultados e
relacioná-los aos recursos necessários à sua sobrevivência.

QUESTÃO 71

As características definidoras da identidade organizacional e dos

comportamentos esperados das pessoas que atuam na organização

são evidenciadas por meio

A das normas, valores e costumes, que balizam a forma como a

organização opera sua estrutura e age no mercado,

representando sua dimensão cultural.

B das vantagens financeiras, que sustentam as operações da

organização no mercado, representando sua dimensão

econômica.

C das interações pessoais e com outras organizações,

representando a dimensão relacional da organização.

D das regulamentações normativas e institucionais, que definem

o modo de atuação da organização no contexto local e global,

representando sua dimensão político-legal.

E dos avanços científicos e tecnológicos, que marcam o contexto

externo da organização e incidem sobre sua estrutura interna.

QUESTÃO 72

Em uma organização, a definição de metas e planos para o

direcionamento de suas ações junto ao mercado favorece a

identificação das pessoas com a organização, reduz incertezas e

proporciona 

A fundamento para as decisões gerenciais acerca das políticas

organizacionais.

B padrões de desempenho que definem os resultados esperados

e o desempenho da entidade no mercado.

C legitimidade à imagem da organização junto ao público

externo, como clientes, fornecedores e governo, simbolizando

o propósito da entidade.

D direcionamento das ações organizacionais para alvos

específicos, focando os esforços necessários para o alcance dos

resultados esperados.

E motivação e compromisso para que as pessoas possam realizar

suas atividades e entregar resultados de valor agregado.

QUESTÃO 73

Uma organização que procura satisfazer as necessidades específicas

de países individuais, adaptando seus serviços aos gostos e

necessidades locais, adota estratégia do tipo

A transnacional.

B local.

C multidoméstica.

D regional.

E global.
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QUESTÃO 74

Um líder que exerce influência sobre seus subordinados,

motivando-os a realizar o trabalho em função de sua autoridade

em puni-los ou recomendar-lhes punição, utiliza como base de

poder a 

A competência.

B referência.

C coerção.

D legitimidade.

E recompensa.

QUESTÃO 75

De acordo com a hierarquia de necessidades proposta por Maslow,

uma pessoa que trabalha com empenho para conseguir de seu chefe

imediato reconhecimento e autonomia é motivada por necessidades

A fisiológicas.

B de realização.

C de segurança.

D sociais.

E de autoestima.

QUESTÃO 76

A resolução de problemas intradepartamentais, a coordenação

interdepartamental e as iniciativas de melhoria e mudança ensejam

comunicação organizacional do tipo

A vertical de cima para baixo.

B horizontal e vertical de baixo para cima.

C vertical de baixo para cima.

D vertical de cima para baixo e horizontal.

E horizontal ou lateral.

QUESTÃO 77

No processo de seleção de pessoal, a entrevista favorece a

identificação dos melhores perfis de candidatos, por permitir o

acesso a elementos importantes do comportamento no trabalho.

Essa ferramenta de seleção apresenta validade

A cruzada.

B de critério.

C de conteúdo.

D simultânea.

E predição.

QUESTÃO 78

As fases que constituem, de forma sequencial, um ciclo completo

de avaliação em treinamento e desenvolvimento (TD&E) são 

A reações, aprendizado, comportamento e resultados,

encadeamento que garante avaliação desde as percepções

acerca das ações TD&E até os resultados alcançados.

B comportamento, reações, aprendizado e resultados,

encadeamento que garante avaliação desde as atitudes para

TD&E até os resultados alcançados.

C aprendizado, reações, resultados e comportamento,

encadeamento que garante avaliação desde as aprendizagens

anteriores até os comportamentos esperados no trabalho.

D resultados, reações, comportamento e aprendizado,

encadeamento que garante avaliação desde os resultados

anteriores de TD&E até o aprendizado de competências.

E reações, comportamento, resultados e aprendizado,

encadeamento que garante avaliação desde as percepções

acerca das ações TD&E até o aprendizado de competências.

QUESTÃO 79

As avaliações de desempenho têm propósitos relacionados a duas

dimensões: desenvolvimento e gestão. Na primeira, as avaliações

dão subsídio para a formação de competências, na segunda, servem

para a tomada de decisão acerca das demais práticas de gestão de

pessoas. Assim, permitir o planejamento de carreira, reconhecer os

méritos dos desempenhos individuais, melhorar a comunicação,

documentar decisões pessoais e definir candidatos à promoção são,

respectivamente, exemplos de objetivos de avaliação de

desempenho associados a

A gestão, gestão, desenvolvimento, gestão e desenvolvimento.

B desenvolvimento, desenvolvimento, gestão, gestão e

desenvolvimento.

C gestão, desenvolvimento, gestão, desenvolvimento e

desenvolvimento.

D gestão, desenvolvimento, desenvolvimento, gestão e gestão.

E desenvolvimento, gestão, gestão, desenvolvimento e gestão.

QUESTÃO 80

O diagrama que representa a relação entre o valor relativo de cargos

e suas faixas salariais é denominado

A platô de salários.

B planilha de salários.

C curva de salários.

D folha salarial.

E tabela de variação salarial.
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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.
• O texto cujo número de linhas efetivamente escritas seja inferior a vinte será apenado com um erro para cada linha que faltar para

atingir esse mínimo, e qualquer fragmento de texto que ultrapassar a 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 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).

São perceptíveis as profundas transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas no mundo

desde o final do século XIX: o advento do welfare state ou estado do bem-estar inaugurado por Bismark, na

Alemanha, contra a luta de classes; o new deal de Franklin Roosevelt — orientado para estimular a

prosperidade norte-americana e o equilíbrio entre os grupos de interesse econômico pós-depressão

econômica de 1929; as crises na economia mundial nas décadas de 80 e 90 do século XX, responsáveis, de

forma direta ou indireta, pelo fomento de mudanças no papel do Estado-nação.

O ritmo veloz das mudanças socioeconômico-ambientais e políticas a partir do surgimento de

inovações nas últimas décadas do século XX trouxeram distintas maneiras e possibilidades para modernizar

a função gerencial. A administração pública, por consequência, também foi afetada por essas influências. A

maioria dessas mudanças estava associada às transformações mais amplas que ocorreram no papel do

Estado e nas relações desse com a sociedade. Em outras palavras, essa radical transformação social e

econômica do mundo, que atinge todos os setores, inclusive as instituições governamentais, sinaliza que

estas deveriam reinventar-se para adaptar-se à nova realidade. Isso exige um novo modelo de gestão

pública, que atue de maneira integrada e orientada para a excelência, sem desconsiderar as características

e as especificidades da administração pública.

José Matias-Pereira. Curso de administração pública. São Paulo, Atlas, 2009, p. 88 (com adaptações).

Em face do fragmento de texto acima, meramente motivador, redija um texto dissertativo acerca das características dos sistemas de

administração pública adotados no Brasil no governo de Getúlio Vargas [valor: 6,00 pontos]; no regime militar [valor: 6,00 pontos];

e no período da implantação da denominada nova administração pública (NAP) [valor: 7,00 pontos]. Ao elaborar seu texto, discorra,

necessariamente, sobre o contexto inicial, as mudanças introduzidas na administração pública, os programas e ações governamentais

adotados e os resultados obtidos em cada um desses momentos históricos.
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