
 
 
  

 
Questão 1 

• A Administração Direta compreende as funções principais destinadas ao Poder Estatal. É o 
Estado enquanto provedor do bem
entre outros. Compõem os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 
República e de cada Ministério.

• A Administração Indireta dá suporte às ações do Estado, que são essenciais ao seu 
funcionamento, executando as ações e plano
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: Autarquias; Empresas 
Públicas; Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. As entidades compreendidas 
na Administração Indireta vinculam
enquadrada sua principal atividade.

 
Questão 2 

• O Suprimento de Fundos somente pode ser concedido a servidor público ou ocupante de 
cargo em comissão em efetivo exercício no órgão, e que preencha as seguintes condições:

a) não ser responsável por dois suprimentos de fundos em fase de aplicação e/ou de 
prestação de contas; 

b) não tenha a seu cargo a guarda do material a adquirir, salvo quando não houver na 
repartição outro servidor que reúna condições de receber o Suprimento de Fundos; 

c) não ser responsável por Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo, esteja pen
prestação de contas; 

d) não ter sido declarado em alcance, assim entendido aquele que tenha cometido 
apropriação indevida, extravio, desvio ou falta verificada na prestação de contas, de 
dinheiro ou valores confiados à sua guarda;

e) não tenha tido prestação de contas da aplicação de suprimento fundos com despesas 
impugnadas pelo Ordenador de Despesas ou que esteja em processo de Tomada de 
Contas Especial; 

f) não se confunda com a pessoa do Ordenador de Despesas; e

g) não seja o próprio demandante 
serviço. 

• Além dessas condições, não é recomendável a concessão de Suprimento de Fundos a 
autoridade, Ministro de Estado ou ocupante de cargo de Natureza Especial ou de cargo do 
Grupo Direção e Assessoramento Superiores 

 
Questão 3 

•  É desenvolvido para representar a relação entre o "efeito" e todas as possibilidades de 
“causas”. 

• 6 M’s: método, mão-de-obra, matéria
 
Questão 4 

• Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

• Gratificação natalina;  

• Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 

• Adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

• Adicional noturno;  

• Adicional de férias;  

• Outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. 

• Gratificação por encargo de curso ou concurso

CONCURSO PÚBLICO UFRN 

Expectativa

A Administração Direta compreende as funções principais destinadas ao Poder Estatal. É o 
Estado enquanto provedor do bem-estar social como saúde, educação, segurança 
entre outros. Compõem os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 
República e de cada Ministério. 

A Administração Indireta dá suporte às ações do Estado, que são essenciais ao seu 
funcionamento, executando as ações e planos de governo. Compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: Autarquias; Empresas 
Públicas; Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. As entidades compreendidas 
na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver 
enquadrada sua principal atividade. 

de Fundos somente pode ser concedido a servidor público ou ocupante de 
cargo em comissão em efetivo exercício no órgão, e que preencha as seguintes condições:

a) não ser responsável por dois suprimentos de fundos em fase de aplicação e/ou de 

b) não tenha a seu cargo a guarda do material a adquirir, salvo quando não houver na 
repartição outro servidor que reúna condições de receber o Suprimento de Fundos; 

c) não ser responsável por Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo, esteja pen

d) não ter sido declarado em alcance, assim entendido aquele que tenha cometido 
apropriação indevida, extravio, desvio ou falta verificada na prestação de contas, de 
dinheiro ou valores confiados à sua guarda; 

o prestação de contas da aplicação de suprimento fundos com despesas 
impugnadas pelo Ordenador de Despesas ou que esteja em processo de Tomada de 

f) não se confunda com a pessoa do Ordenador de Despesas; e 

g) não seja o próprio demandante da aquisição/contratação de serviço, exceto em viagem a 

condições, não é recomendável a concessão de Suprimento de Fundos a 
autoridade, Ministro de Estado ou ocupante de cargo de Natureza Especial ou de cargo do 

ramento Superiores - DAS 6. 

desenvolvido para representar a relação entre o "efeito" e todas as possibilidades de 

obra, matéria-prima, máquinas, mensuração e meio ambiente

de função de direção, chefia e assessoramento;

Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 

Adicional pela prestação de serviço extraordinário;  

Outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.  

Gratificação por encargo de curso ou concurso 

CONCURSO PÚBLICO UFRN - 2009.2 

Expectativas de Respostas 

Administrador 

A Administração Direta compreende as funções principais destinadas ao Poder Estatal. É o 
estar social como saúde, educação, segurança pública, 

entre outros. Compõem os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 

A Administração Indireta dá suporte às ações do Estado, que são essenciais ao seu 
s de governo. Compreende as seguintes 

categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: Autarquias; Empresas 
Públicas; Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. As entidades compreendidas 

Ministério em cuja área de competência estiver 

de Fundos somente pode ser concedido a servidor público ou ocupante de 
cargo em comissão em efetivo exercício no órgão, e que preencha as seguintes condições: 

a) não ser responsável por dois suprimentos de fundos em fase de aplicação e/ou de 

b) não tenha a seu cargo a guarda do material a adquirir, salvo quando não houver na 
repartição outro servidor que reúna condições de receber o Suprimento de Fundos;  

c) não ser responsável por Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo, esteja pendente de 

d) não ter sido declarado em alcance, assim entendido aquele que tenha cometido 
apropriação indevida, extravio, desvio ou falta verificada na prestação de contas, de 

o prestação de contas da aplicação de suprimento fundos com despesas 
impugnadas pelo Ordenador de Despesas ou que esteja em processo de Tomada de 

da aquisição/contratação de serviço, exceto em viagem a 

condições, não é recomendável a concessão de Suprimento de Fundos a 
autoridade, Ministro de Estado ou ocupante de cargo de Natureza Especial ou de cargo do 

desenvolvido para representar a relação entre o "efeito" e todas as possibilidades de 

prima, máquinas, mensuração e meio ambiente 

de função de direção, chefia e assessoramento; 

Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;  


