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ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
1.

Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas;
b) este caderno de prova com oitenta questões objetivas e duas questões discursivas;
c) um caderno de respostas para as questões discursivas.

2.

Verifique se o material está em ordem, se seu nome, número de inscrição, cargo e
especialidade são os que aparecem na folha de respostas.

3.

Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:
a) ler atentamente as instruções na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

4.

As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

5.

O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova.

6.

O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica
de tinta preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

7.

Esta prova terá a duração improrrogável de 5 (cinco) horas. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar a folha de respostas.

8.

O rascunho do caderno não será levado em consideração.

9.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos
60 (sessenta) minutos da prova.

10.

Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe
o local de prova.
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Terra, território e diversidade cultural
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O voto do ministro Carlos Ayres Britto sobre a reserva
Raposa/Serra do Sol evidencia a oportunidade de deixarmos
para trás os resquícios de uma mentalidade colonial e termos
um avanço histórico, rumo a uma política contemporânea que
contemple o diálogo produtivo entre as diversas etnias e
culturas que compõem um país de dimensões continentais
como o Brasil. O voto deixa claro, ainda, que o respeito ao
espírito e à letra da Constituição de 1988 é o caminho.
O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível
dos índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e
de acordo com suas próprias culturas. Trouxe, também, o
valor de sua contribuição na formação da nacionalidade
brasileira.
O ministro mostrou que a afirmação das culturas dos
primeiros enriquece a vida de todos nós. Basta lembrar o
quanto sua relação positiva com a natureza tem ajudado na
existência da floresta e da megadiversidade brasileira como
um todo. Quem convive com eles sabe que os indígenas
cooperam com as Forças Armadas para proteger a floresta de
usos ilegais e ajudam no monitoramento das fronteiras.
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Se a China e a Índia hoje surgem no cenário internacional
de modo surpreendente, é porque sabem articular
inovadoramente a cultura ocidental moderna com seus
antiqüíssimos modos de pensar e agir, demonstrando que o
desenvolvimento não se dá mais em termos lineares e que o
futuro não se desenha desprezando e recalcando o passado.
Por isso, o Brasil – cuja singularidade se caracteriza tanto
por sua megadiversidade biológica quanto por sua grande
sociodiversidade e rica diversidade cultural –, precisa
urgentemente reavaliar esse patrimônio. Temos trabalhado
com os povos indígenas no Ministério da Cultura e promovido
a diversidade cultural como valor e expressão de uma
democracia mais plena, em que cenas como a defesa da
advogada indígena Joênia Batista de Carvalho Wapichna se
tornem mais que exceções históricas.
A soberania não se constrói com fantasmas nem
paranóias, mas com a atualização de nossas forças e nossos
potenciais. O ministro Ayres Britto tem razão ao sublinhar que
não precisamos de outro instrumento jurídico além da
Constituição de 1988.
(Juca Ferreira e Sérgio Mamberti.
Folha de São Paulo, 9 de setembro de 2008)

1

Dois pontos, entre vários outros relevantes abordados pelo
voto do ministro, merecem destaque por suas implicações
para a cultura brasileira. Em primeiro lugar, a distinção entre
terra e território, que expressa a maneira sofisticada e
inovadora por meio da qual a Constituição de 1988 solucionou
juridicamente a relação entre as sociedades indígenas e o
ambiente em que vivem.

O quinto parágrafo, em relação ao anterior, o:

É sabido que a terra não pertence aos índios; antes, são
eles que pertencem à terra. Por isso mesmo, a Carta Magna,
reconhecendo a anterioridade dessa relação ao regime de
propriedade, concedeu-lhes o usufruto das terras que
ocupam, atribuiu o pertencimento delas à União e conferiu ao
Estado o dever de zelar pela sua integridade. A Constituição
de 1988 selou a convivência harmoniosa entre duas culturas,
uma que reconhece e outra que não reconhece a apropriação
da terra pelos homens.

2

O segundo ponto refere-se à relação entre terra e cultura,
que concerne à continuidade do território ou sua
fragmentação em ilhas. Quem conhece a questão indígena no
Brasil sabe que o rompimento da integridade territorial implica
a morte do modo de vida e, portanto, da cultura e do modo de
ser do índio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Se, em séculos passados, acreditou-se que os índios eram
um arcaísmo, não é mais possível nem tolerável sustentar tal
ponto de vista no século 21. Não só porque no mundo todo
cresce a convicção da importância dos povos tradicionais para
o futuro da humanidade, precisamente em virtude de sua
relação específica com a terra e a natureza, mas também
porque a sociedade do conhecimento, acelerada construção,
não pode prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.

3

Na era da globalização, da cibernetização dos
conhecimentos, das informações e dos saberes, não faz mais
sentido opor o tradicional ao moderno, como se este último
fosse melhor e mais avançado que o primeiro. Com efeito,
proliferam na cultura contemporânea, de modo cada vez mais
intenso, os exemplos de processos, procedimentos e
produtos que recombinam o moderno e o tradicional em
novas configurações.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

explica.
exemplifica.
explicita.
especifica.
excetua.

A respeito da estruturação do texto, analise os itens a seguir:
I.

Para a composição do texto, foi utilizada também a técnica
de divisão.
II. No processo de exposição das idéias, há etapas narrativas.
III. O tópico frasal do primeiro parágrafo é construído por
definição.
Assinale:
se somente os itens II e III estiverem corretos.
se todos os itens estiverem corretos.
se somente os itens I e III estiverem corretos.
se nenhum item estiver correto.
se somente os itens I e II estiverem corretos.

A respeito das idéias e sentidos do texto, analise as
afirmativas a seguir:
I.

No texto, “terra” e “território” acabam sendo tratados
como sinônimos.
II. Pretende-se argumentar a favor do reconhecimento dos
povos indígenas a fim de resgatar sua importância
histórica no passado brasileiro.
III. A relação do índio com a terra é o que garante a base
constitucional de sua propriedade.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.
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“É sabido que a terra não pertence aos índios; antes, são eles
que pertencem à terra.” (L.28-29)

A respeito do vocábulo cibernetização (L.52), é incorreto
afirmar que:

No período acima, utilizou-se corretamente o acento indicativo
de crase antes da palavra terra. Assinale a alternativa em que
isso não tenha ocorrido.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Voltarei à terra natal.
(B) A sonda espacial retornará em breve à Terra.
(C) Quando chegamos à terra, ainda sentíamos em nosso
corpo o balanço do mar.
(D) Eu me referia à terra dos meus antepassados.
(E) Havendo descuido, a areia será misturada à terra.

5
“O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos
índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e de
acordo com suas próprias culturas.” (L.9-11)

se trata de um neologismo do século XX.
foi formado por acréscimo de sufixos.
sofreu aportuguesamento de forma indevida.
tem raiz cognata de governo.
tem uso amplo com o advento da informática.

10
“O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos
índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e de
acordo com suas próprias culturas.” (L.9-11)
Na frase acima, o vocábulo inalienável significa “que não se
pode alienar”, e o vocábulo imprescritível significa “que não
prescreve”.

Assinale a alternativa que não poderia substituir a expressão
grifada no trecho acima, sob pena de alteração de sentido.

Com base em processo semelhante de formação de adjetivos,
assinale a alternativa em que se tenha cometido equívoco
entre o adjetivo formado e o sentido a ele atribuído.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em conformidade com
em consonância com
consoante
segundo
em razão de

imensurável – que não se pode medir
imiscível – que não se pode misturar
imponível – que não se pode pôr
impartível – que não se pode dividir
impassível – que não sofre

6

11

A palavra megadiversidade (L.67) foi grafada corretamente no
texto. Assinale a alternativa em que, compondo-se palavra
com o elemento mega-, obedeceu-se às regras de ortografia.

Assinale a alternativa em que o termo indicado não tenha
valor adjetivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mega-homenagem
megaipótese
mega sucesso
megaritual
mega-evento

7
Assinale a alternativa em que o termo ou a oração não exerça
função sintática idêntica à de Quem convive com eles (L.18).
(A) que a terra não pertence aos índios (L.28)
(B) sustentar tal ponto de vista no século 21 (L.44-45)
(C) a convicção da importância dos povos tradicionais para o
futuro da humanidade (L.46-47)
(D) que os índios eram um arcaísmo (L.43-44)
(E) rompimento da integridade territorial (L.40)

8
“A Constituição de 1988 selou a convivência harmoniosa entre
duas culturas, uma que reconhece e outra que não reconhece
a apropriação da terra pelos homens.” (L.33-36)
A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir:
I. A vírgula do trecho poderia ser substituída por dois-pontos.
II. Há no trecho uma oração coordenada aditiva.
III. O período é composto por subordinação.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

claro (L.7)
mais (L.53)
diversas (L.5)
dos índios (L. 10)
Dois (L.21)

12
No texto, à União (L.32) exerce a função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

adjunto adverbial.
objeto indireto.
adjunto adnominal.
complemento nominal.
agente da passiva.

13
Assinale a alternativa que, no texto, tenha função apositiva.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ainda (L.7)
de modo cada vez mais intenso (L.56-57)
das informações e dos saberes (L.53)
Carlos Ayres Britto (L.1)
reconhecendo a anterioridade dessa relação ao regime de
propriedade (L.30-31)

se somente os itens I e II estiverem corretos.
se somente os itens I e III estiverem corretos.
se todos os itens estiverem corretos.
se nenhum item estiver correto.
se somente os itens II e III estiverem corretos.
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16

“Não só porque no mundo todo cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais para o futuro da
humanidade, precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza, mas também porque a
sociedade do conhecimento, acelerada construção, não pode
prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.” (L.45-51)

“O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos
índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e de
acordo com suas próprias culturas.” (L.9-11)

Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente
correta para o trecho acima.
(A) Não só porque no mundo todo cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais para o futuro da
humanidade – precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza –, mas também porque
a sociedade do conhecimento, acelerada construção, não
pode prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.
(B) Não só porque no mundo todo cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais para o futuro da
humanidade – precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza, mas também porque a
sociedade do conhecimento – acelerada construção – não
pode prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.
(C) Não só porque, no mundo todo, cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais para o futuro da
humanidade, precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza mas também porque a
sociedade do conhecimento – acelerada construção –, não
pode prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.
(D) Não só porque, no mundo todo, cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais, para o futuro da
humanidade, precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza, mas, também, porque
a sociedade do conhecimento – acelerada construção, não
pode prescindir da diversidade cultural, para seu próprio
desenvolvimento.
(E) Não só porque no mundo todo, cresce a convicção da
importância dos povos tradicionais para o futuro da
humanidade – precisamente em virtude de sua relação
específica com a terra e a natureza – mas também porque
a sociedade do conhecimento, acelerada construção, não
pode prescindir da diversidade cultural para seu próprio
desenvolvimento.

15
“A soberania não se constrói com fantasmas nem paranóias,
mas com a atualização de nossas forças e nossos potenciais.”
(L.75-77)
Assinale a alternativa em que o termo grifado tenha mesmo
valor semântico que o do grifado no período acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

Tudo ficou resolvido com a ajuda dos mais velhos.
Foi possível embrulhar o presente com aquele papel.
Sempre contamos com seu apoio.
Elas saíram com as amigas.
Ele executou a tarefa com raiva.

Assinale a alternativa em que, alterando-se a redação do
trecho acima, tenha-se mantido equivalência semântica e
correção gramatical e discursiva.
(A) O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível
dos índios viverem nas terras tradicionalmente ocupadas e
de acordo com suas próprias culturas.
(B) O relator trouxe o direito inalienável e imprescritível à luz
de os índios viverem nas terras que tradicionalmente
ocupam e de acordo com suas próprias culturas.
(C) O relator trouxe o direito inalienável e imprescritível à luz
dos índios de viver nas terras tradicionalmente ocupadas e
de acordo com sua própria cultura.
(D) O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível
de os índios viverem nas terras que tradicionalmente
ocupam e de acordo com sua própria cultura.
(E) O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível
dos índios de viverem nas terras tradicionalmente
ocupadas de acordo com suas próprias culturas.
As questões de 17 a 20 referem-se ao Manual de
Redação da Presidência da República e ao Manual de
Elaboração de Textos do Senado Federal.

17
Com base no Manual de Redação da Presidência da
República, analise as afirmativas a seguir:
I.

Em comunicações oficiais, está abolido o uso do
tratamento “digníssimo”. A dignidade é pressuposto para
que se ocupe qualquer cargo público, sendo
desnecessária sua repetida evocação.
II. Em comunicações oficiais, é correto usar o vocativo
“Excelentíssimo Senhor Senador”.
III. É recomendável evitar expressões como “Tenho a honra
de”.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

18
Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso de maiúsculas
e minúsculas, segundo o Manual de Elaboração de Textos do
Senado Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Moro na Capital.
Procure o Decreto-Lei 292.
O governante se comportou como um Nero.
Eles estudaram no Colégio Pedro II.
Devemos reler O Espírito das Leis, de Montesquieu.
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19
A respeito das regras para grafia de numerais, com base no
Manual de Elaboração de Textos do Senado Federal, analise os
itens a seguir.
I.

Não se inicia período com algarismo arábico, devendo o
número ser grafado por extenso, independentemente de
ser cardinal ou ordinal.
II. Grafam-se por extenso os numerais expressos num único
vocábulo e em algarismos aqueles que exigem mais de
uma palavra para serem veiculados.
III. Nas datas escritas por extenso, indicam-se o dia e o ano
em algarismos arábicos e o mês pelo nome
correspondente. Nas abreviadas, os três elementos são
expressos em algarismos arábicos e aparecem separados
por hífen ou barra.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

20
A respeito do Padrão Ofício, conforme ensina o Manual de
Redação da Presidência da República, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem
ser impressos em papel ofício.
II. Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem
ser formados da seguinte maneira: tipo do documento +
número do documento + palavras-chave do conteúdo.
III. Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de
corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas
notas de rodapé.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.

CONHECIMENTOS GERAIS
21
A agricultura é, atualmente, um dos setores mais protegidos
do comércio mundial e figura no centro das negociações
multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio
(OMC).
Com relação ao protecionismo agrícola e seus efeitos no
comércio mundial é incorreto afirmar que:
(A) o Acordo sobre a Agricultura da Rodada Uruguai, que
entrou em vigor em 1995, estabeleceu metas para a
redução dos subsídios à exportação para os signatários.
(B) nos países da OCDE as tarifas para produtos agrícolas são,
em média, mais altas do que as tarifas para produtos
industriais.
(C) os países do G-20 são os principais usuários dos subsídios
à exportação de produtos agrícolas no mundo.
(D) nos países da OCDE, os subsídios têm um papel
significativo nas receitas provenientes da agricultura.
(E) os países do G-20 passaram a desempenhar um papel
mais ativo nas negociações acerca do comércio mundial
de produtos agrícolas durante a Rodada Doha.

22
Transita atualmente na Câmara dos Deputados uma proposta
de Projeto de Lei encaminhada pelo Governo Federal que
estabelece diretrizes para a gestão integrada dos resíduos
sólidos no país. A necessidade de regulamentação do setor
torna-se evidente quando se observam os resultados da
Pesquisa de Saneamento Básico realizada no ano de 2000
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com relação às informações divulgadas pela pesquisa
relativas à situação da limpeza urbana e à gestão de resíduos
sólidos no Brasil, é correto afirmar que:
(A) a menor parte dos municípios brasileiros utiliza os lixões
como destinação final do lixo coletado.
(B) entre 1989 e 2000 o crescimento populacional relativo do
país foi maior que o crescimento da massa de lixo
coletado no mesmo período.
(C) a maioria dos municípios com população abaixo de 50.000
habitantes destina uma parcela significativa do seu
orçamento para a gestão de resíduos sólidos.
(D) a maior parte dos municípios com mais de um milhão de
habitantes cobra algum tipo de tarifa para a cobertura de
serviços de limpeza urbana.
(E) a Região Nordeste é a que possui o maior número de
pessoas ocupadas em serviços de limpeza urbana.

23
Em relação ao Estado, é correto afirmar que:
(A) o Estado só é civilmente responsável se a conduta
decorrer de culpa ou dolo de seu agente.
(B) para que o Estado tenha o dever de indenizar o lesado, é
preciso que o agente causador do dano seja servidor
estatutário.
(C) o direito à indenização do Estado é assegurado ao lesado
ainda que este tenha contribuído inteiramente para o
resultado danoso.
(D) a regra geral adotada no direito brasileiro é a da
responsabilidade subjetiva dos entes estatais.
(E) o Estado pode exercer seu direito de regresso somente
quando seu agente se tiver conduzido com culpa ou dolo.
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24
No que concerne à Administração Pública, não é correto
afirmar que:
(A) a finalidade do poder regulamentar é a de complementar
as leis para o fim de possibilitar a sua execução.
(B) o poder discricionário propicia a prática de atos
administrativos insuscetíveis de controle pelo Poder
Judiciário.
(C) o poder de polícia retrata prerrogativa estatal que restringe
e condiciona a liberdade e a propriedade.
(D) o Chefe do Poder Executivo expede decretos e
regulamentos para exercer o poder de regulamentação das
leis.
(E) nas atividades discricionárias o administrador público não
está inteiramente livre para decidir sobre qual a melhor
opção a ser feita em relação aos objetivos da
Administração.

25
Assinale a afirmativa incorreta.
(A) Empresas
públicas
são
entidades
dotadas
de
personalidade jurídica de direito privado.
(B) As agências reguladoras foram criadas sob a forma de
autarquias de regime especial.
(C) Os Ministérios são órgãos públicos e, portanto, destituídos
de personalidade jurídica.
(D) Municípios não podem instituir sociedades de economia
mista.
(E) Os processos que envolvam sociedades de economia
mista federais são processados e julgados, em regra, na
Justiça Estadual.

26
A respeito do regime constitucional de acesso a cargos,
empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta.
(A) O acesso aos cargos, empregos e funções públicas é
privativo de brasileiros natos e naturalizados.
(B) Lei complementar estabelecerá quais são os cargos
públicos cujo acesso dependerá de aprovação prévia em
concurso de provas ou de provas e títulos.
(C) O aprovado em concurso público será convocado para
assumir o cargo com prioridade sobre novos concursados,
durante o prazo de validade do concurso previsto no edital
de convocação.
(D) Fica assegurada a reserva de 25% de cargos e empregos
públicos para portadores de deficiência.
(E) A Administração poderá fazer concursos internos de
progressão funcional de seus servidores, desde que para
provimento de cargos que integrem a estrutura do próprio
órgão.

27
A respeito do regime constitucional de estabilidade de
servidores públicos, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A estabilidade é assegurada aos servidores nomeados
para o cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.
(B) O servidor público estável somente perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(C) A estabilidade será adquirida após três anos de efetivo
exercício no cargo.
(D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
(E) Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.

28
No processo de eleição dos membros da Mesa do Senado
Federal, não é correto afirmar que:
(A) são eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição
para o período imediatamente subseqüente.
(B) a eleição será feita em escrutínio secreto, exigida maioria
de votos e presente a maioria da composição do Senado.
(C) as bancadas partidárias, para fins do cálculo de
proporcionalidade,
são
consideradas
pelos
seus
quantitativos à data da diplomação.
(D) enquanto não eleito o novo presidente, os trabalhos do
Senado serão dirigidos por seu suplente;
(E) deverá ser assegurada, tanto quanto possível, a
participação proporcional das representações partidárias
ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado.

29
Em relação às sessões conjuntas, é correto afirmar que:
(A) serão públicas, mas podem ser secretas se assim o
determinar o presidente.
(B) serão abertas somente com a presença mínima de 1/5 (um
quinto) da composição de cada Casa do Congresso.
(C) seu prazo de duração poderá ser prorrogado por proposta
do presidente ou a pedido de qualquer congressista.
(D) terá a duração de 6 (seis) horas e se iniciará na parte da
tarde.
(E) no recinto da sessão conjunta, somente será admitida a
presença de funcionários em serviço no plenário com
expressa autorização do presidente.

30
Analise as afirmativas abaixo:
I.

Compete ao Primeiro-Secretário da Mesa do Senado
assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem
remetidos à Câmara dos Deputados.
II. O Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Senado tem a
atribuição exclusiva de substituir o Presidente nas suas
faltas ou impedimentos.
III. É ao Presidente da Mesa do Senado que cabe a atribuição
de convocar Suplente de Senador.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas a afirmativa III estiver correta.
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Read text II and answer questions 34 to 40

Read text I and answer questions 31 to 33
The web makes waves in Brazil

There is no doubt that the web has caught on in Brazil as
its web-using population has doubled in just three years

5

In July 2008 more than 23.7 million Brazilians went online
according to figures gathered by web statistics firm
IBOPE/NetRatings. The figure is up 28% on the same time in
2007 and continues the trend of booming net use.
Proof that it has caught on can be seen in statistics which
suggest Brazilians spend the longest time surfing from home
than any other nationality.

10

15

By contrast, North Americans spend 20 hours 30 minutes
and Germans 21 hours browsing the web every month.
While net access is popular in the homes of Brazilians,
with 35.4 million homes connected to the web in July 2008,
internet cafes, or Lan houses as they are known in Brazil, are
becoming hugely popular.
So popular that they are springing up in underground
stations and fast food restaurants…
The dark side

20

The internet has a reputation for harbouring some dark
areas and for that reason, a rigorous check is done before
anyone can use a computer in a Lan house.
(adapted from http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7642224.stm)

The title of this article refers to a movement that is
swaying.
sweeping.
swindling.
swerving.
swinging.

32
The underlined word in “While net access is popular” (line12)
can be replaced by
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Whereas.
Wherefore.
Whenever.
Whence.
Whereby.

33
When the article informs that it “has a reputation for
harbouring some dark areas” (lines19-20), this implies the
Internet can be used for
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

The empty house, in a middle-class corner of southern
California, is two storeys high and boasts a three-car garage.
Roses bloom around a kidney-shaped swimming pool, which
is green with algae. Bill Bobbitt, a county inspector, dips a
5 ladle into the water and brings up half a dozen wriggling
larvae. Mosquitoes, and the West Nile virus that some of them
carry, are thriving in California’s plunging property market.
West Nile virus arrived in America in 1999 and made it to
California three years later. Since then it is known to have
10 infected 2,300 people in the state, of whom 76 have died… In
theory, owners are supposed to keep their properties in
decent shape whether they live there or not. California has
even passed a bill fining banks and mortgage companies that
seize properties and then allow pools to fester. But Mr. Bobbitt
15 isn’t waiting for the lawyers. He has treated the pool in Santa
Ana with oil and synthetic growth hormones, which will keep
the mosquitoes adolescent, preventing breeding. Then he tips
in a few dozen mosquito fish (Gambusia affinis), which begin
happily munching larvae. You can buy a lot of the fish for what
20 a lawyer charges per hour, and some authorities, with
commendable creativity, even provide them free to help
control the pests.
(from The Economist, August 2d, 2008, p. 34)

34
The tone of the title is

31
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Meet the new neighbours

exquisite ends.
sober objectives.
genuine aims.
sensible reasons.
grim purposes.

(A) tragic.
(C) ironic.
(E) enthusiastic.

35
According to the text, the market for buying and selling houses
in California is
(A) dropping.
(C) rising.
(E) inflated.

(B) stable.
(D) sky-rocketing.

36
A kidney-shaped swimming-pool is
(A) triangular.
(C) rectangular.
(E) curved.

(B) square.
(D) trapezoid.

37
The underlined word in “wriggling larvae” (lines 5-6) means
that the larvae are
(A) growing.
(C) reproducing.
(E) dying.

(B) migrating.
(D) twisting.

38
The expression “boasts a three-car garage” (line 2) reveals an
attitude which is
(A) humble.
(C) hopeful.
(E) holy.
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(B) sympathetic.
(D) wailing.

(B) haughty.
(D) hospitable.
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39

42

When “mortgage companies seize properties” (lines 13-14)
this means they

A teoria da autopoiesis, que tem em Gareth Morgan um
excepcional divulgador, reconhece que sistemas podem ser
caracterizados como tendo “ambientes”, mas insiste em que
as relações com qualquer ambiente são internamente
determinadas. Sendo assim:

(A) take them down.
(C) take them away.
(E) take them apart.

(B) take them off.
(D) take them out.

40
In “provide them free” (line 21) them refers to
(A) lawyers.
(C) authorities.
(E) fish.

(B) larvae.
(D) pests.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41
O Balanced Scorecard (praticamente sem tradução no Brasil) é
uma ferramenta recente que permite à alta administração
focalizar a atenção de suas organizações nas estratégias para o
sucesso a longo prazo. Por essa razão, é correto afirmar que:
(A) o desempenho operacional de curto prazo tem importância
reduzida, em face da orientação de autores no sentido da
prevalência do caráter holístico do Balanced Scorecard nas
organizações.
(B) a conhecida e tradicional ordenação de temas
organizacionais típicos da abordagem contingencial de
Lawrence e Lorsch perde relevância em função da criação
de processos críticos gerenciais listados pelos estudiosos
da nova ferramenta, críticos que são da ordenação de
temas organizacionais que não consideram o caráter
sistêmico, hoje tão presente.
(C) as estruturas conceituais derivadas de processos e
programas cedem lugar ao caráter ideológico do scorecard
que trouxe uma nova forma de avaliar os esforços
organizacionais, preterindo recentes esforços teóricos
importantes como a abordagem estruturalista de Etzioni,
em benefício deste seu caráter ideológico.
(D) as metas definidas para as unidades constitutivas das
organizações, as equipes e comitês de trabalhos são agora
balanceadas e a unidade que melhor demonstrar
possibilidades de sucesso num determinado projeto
assume a liderança e segue até outro momento de análise
que também considere as unidades, equipes e comitês
anteriormente em cogitação.
(E) não elimina o papel dos indicadores financeiros, mas
integra esses indicadores a um sistema gerencial mais
equilibrado que vincula o desempenho operacional de
curto prazo a objetivos estratégicos.

8

(A) pode haver incontáveis cadeias de interação entre
sistemas e, dentro deles, A ligando-se a B, C, D, E, e assim
por diante, não existe qualquer padrão independente de
causalidade.
(B) o feedback estratégico tem de ser repensado para testar,
validar e modificar as hipóteses incorporadas às
estratégias diretamente conectadas aos negócios.
(C) a teoria da autopoiesis pode ser entendida como uma rede
de partes separadas, razão pela qual faz sentido dizer que
um sistema interage com seu ambiente externo, já que as
transações de um sistema com seu ambiente não são
transações internas, nem são transações automáticas.
(D) a teoria da autopoiesis é considerada como um esforço de
auto-reprodução por um sistema internamente aberto de
relações conducentes ao estabelecimento de estratégias e
táticas centradas apenas no ambiente que interessa, pois
tal ambiente é o desejado pela administração superior
porque traz resultados de cunho financeiro.
(E) autores consideram que a teoria da autopoiesis tem uma
indesculpável semelhança com a abordagem de sistemas
abertos apontada pelo Daniel Katz e Roberto L. Kahn no
final da década de 70, por intermédio da obra Psicologia
Social das Organizações e, portanto, não merece um
tratamento diferenciado.

43
A gestão pela qualidade total é uma tecnologia que se tornou
famosa no Brasil no final da década de 80 do século passado.
Assinale a alternativa que descreva corretamente uma
característica típica dessa tecnologia.
(A) Mudanças imediatas: à semelhança da reengenharia, a
gestão pela qualidade total também tinha essa
característica, porque seus seguidores insistiam no caráter
total da busca pela qualidade.
(B) Delegação plena de autoridade: a delegação de autoridade
é proposta antiga de estudiosos, mas é na gestão pela
qualidade total que a delegação plena se tornou uma
obsessão.
(C) Busca pelo defeito zero: tal busca tem como origem
estudos nas indústrias, essencialmente. A busca pelo
defeito zero seria aplicável no pátio industrial, embora
possa ser aplicada nos escritórios.
(D) Horizontalidade na gestão: contrariamente à verticalização,
símbolo da cadeia hierárquica, a horizontalidade é um dos
postulados ainda apontados por significativo número de
estudiosos como excelente alternativa pois gera o fim da
hierarquia.
(E) A empresa como um livro aberto: a empresa tem de abrir a
sua situação plena e real, financeira, comercial, funcional,
legal a toda estrutura social, não importando o estágio
atual, que pode ser de falência, concordata ou de aumento
da lucratividade; o objetivo maior é conquistar a confiança
de todos e assim partir para a busca da qualidade total de
uma forma integrada.
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personalidade da pessoa, seus desejos
profissionais, educacionais e assim por diante.

44
A gestão de processos (ou gestão por processos) é hoje uma
realidade concreta e desejada por organizações em todo o
país. A utilização de fluxogramas é antiga no mundo das
organizações no país. Já nas décadas de 1950 e 1960 surgia o
fluxograma como um instrumento útil no estudo e na ação das
organizações. Contudo, o uso de fluxogramas na atual gestão
de processos sofre restrições. Uma dessas restrições é:
(A) ter uma simbologia incompatível com a moderna gestão
de processos, por serem compostos por um número
expressivo de símbolos que poucos benefícios trazem, em
geral, aos gestores.
(B) o fato de que os modernos manuais virtuais tornaram o
fluxograma um instrumento obsoleto quando se deseja
compreender o fluxo de pessoas e papéis num dado
momento.
(C) a natural dificuldade que funcionários de apoio têm na
interpretação dos símbolos típicos dos fluxogramas.
(D) o fato de que não existe gestão de processos com a
simples aplicação do fluxograma, pois ele apenas registra,
na maioria dos modelos de fluxogramas, um único
processo, e raramente menciona alguma correspondência
com outros processos.
(E) que, curiosamente, consultores e gestores têm certa
aversão aos fluxogramas porque, em geral, eles
apresentam longas rotinas que dificultam sua pronta
análise e imediata simplificação.

45
A avaliação de desempenho vem, ao longo do tempo,
recebendo um número expressivo de contribuições de autores
e profissionais, certos de que a avaliação convencional perde
espaço para novos insumos técnicos. Um bom exemplo é a
avaliação de 360º, que é relativamente recente e, num certo
sentido, revolucionou a área de recursos humanos. Assinale a
alternativa que melhor expressa essa diferenciada forma de
avaliar pessoas na organização.
(A) A avaliação é 360º por envolver a pessoa nos mais
variados aspectos da estrutura de sua personalidade; a
avaliação é feita pelo superior imediato e pelos
subordinados, e não envolve as opiniões de pessoas de
outras organizações que lidam de alguma forma com a
pessoa em avaliação.
(B) Esta avaliação visa a uma análise circular, ou seja, apenas
as pessoas que estão próximas ao avaliado podem
responder aos questionamentos convencionais. Neste
caso, a avaliação é basicamente a respeito das atitudes e
comportamento, mas não há impedimentos a uma
avaliação sobre a competência técnica. Não é uma
avaliação que defina o destino da pessoa, mas sim algo a
ser considerado pelo superior imediato.
(C) Parte da idéia de que quem emite os feedbacks são
pessoas situadas em diferentes posições ao redor do
receptor e que fazem parte da sua rede de contatos:
superior imediato, subordinados, e até mesmo pessoas de
outras organizações que lidam, de alguma forma, com a
pessoa em avaliação como, por exemplo, fornecedores.
(D) Parte da idéia de que quem emite os feedbacks são
pessoas situadas em diferentes posições ao redor do
receptor, mas o superior imediato recolhe a avaliação
realizada pelas pessoas próximas e as considera ou não
como suporte à sua própria avaliação que, essa sim, terá
importância na vida futura do avaliado.
(E) 360º é apenas e tão somente um rótulo para avaliação de
desempenho do corpo funcional. As questões giram em
torno da pessoa como pessoa e da pessoa como membro
da estrutura social da organização, ou seja, não é uma
avaliação com quesitos apenas da atividade relativa ao
trabalho, mas, essencialmente, com quesitos sobre a
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pessoais

46
A teoria motivacional mais conhecida é a de Abraham Harold
Maslow. Ela se baseia na hierarquia de necessidades
humanas. Entre essas, segundo o autor, há as necessidades:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

patrimoniais.
financeiras.
fisiológicas.
psicológicas.
morais.

47
O “dirigente como professor” não trata de “ensinar” as
pessoas a atingirem seus objetivos, mas de promover a
aprendizagem, ajudando as pessoas a desenvolver
conhecimentos
sistêmicos.
A
aceitação
dessa
responsabilidade é o antídoto para um dos males mais
comuns que podem atingir um dirigente talentoso. Segundo
Peter M. Senge, esse mal seria a perda de compromisso com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a gestão.
a verdade.
os interesses do cliente.
os corretos meios para se chegar aos fins.
os acionistas.

48
Frederick M. Taylor concluiu que os executores de tarefas não
tinham experiência e conhecimento para planejá-las a fim de
tornar o rendimento do trabalho o maior possível. Para
preencher essa lacuna surgem os analistas de sistemas,
capazes de planejar e delinear as atividades de produção e
escritório. Suas características principais são independência
em relação à linha de comando, atuação em todos os níveis
hierárquicos e áreas de atividades da empresa e, o que é
importante, o fato de ocuparem uma parte da organização que
lhes é própria, a tecnoestrutura. Sua principal ação consiste
em padronizar atividades, produtos e serviços. Com o fim de
concretizar o que fazem, pode-se dividir o objeto de atuação
dos analistas de sistemas em três áreas:
x

planejamento do produto, programação e controle da
qualidade;
x tempos e movimentos;
x recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.
As
funções
dessas
três
áreas
são
padronizar,
respectivamente:
(A) as habilidades dos executores; os processos de trabalho e
as habilidades dos executores.
(B) os processos de trabalho em si; as saídas dos processos e
as habilidades dos executores.
(C) as habilidades dos executores; os processos de trabalho e
as saídas dos processos.
(D) as saídas dos processos; os processos de trabalho em si e
as habilidades dos executores.
(E) as saídas dos processos; as habilidades dos executores e
os processos de trabalho.

9
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49

51

O avanço tecnológico verificado no final do século XVIII
ganhou velocidade ao longo do século XX e no início do XXI,
de sorte que a sociedade muda cada vez mais rapidamente.
Embora se trate de fenômeno contínuo, tem sido costume
segmentar as mudanças das instituições econômicas em
“eras”, rotulando-se as que seguiram à feudal em préindustrial, industrial e pós-industrial. Em cada uma dessas
“eras”, as normas, crenças e valores vigentes, ou seja, os
preceitos da cultura estão em sintonia com a situação,
orientando
comportamentos
coletivos
específicos
denominados “éticas”. No que tange à era pré-industrial, em
que as pessoas eram dependentes, havia poucas opções de
modos de vida e o mundo era estável e com alto grau de
certezas. Nesse cenário, a ética na era pré-industrial estava
direcionada para:

Katz e Kahn (1976) seguem o relato clássico de Dewey (1910)
de descrever quatro estágios no processo de solução de
problemas, relacionando-os ao modo como os indivíduos
atuam em um contexto organizacional. Nesse caminho, os
autores fazem uma distinção entre (1) pressões imediatas
sobre quem toma decisão, (2) a análise do tipo de problema e
suas dimensões básicas, (3) a procura de soluções alternativas
e (4) as considerações das conseqüências das soluções
alternativas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a sobrevivência.
a independência.
o individualismo.
a segurança.
a fraternidade.

50
Um assunto de crescente interesse é o controle estratégico.
De acordo com Mintzberg et al. (2000), grande parte do que
tem sido chamado de planejamento estratégico é, na
realidade, controle estratégico. Os autores citam um livro
escrito por Goold e Campbell (1987) em que o controle
estratégico é tratado como um dos três estilos para criação de
estratégias à disposição da direção central de uma empresa
diversificada. Em um desses estilos, a direção central é
envolvida em muitas das decisões estratégicas-chave dos
negócios individuais (pelo interesse da corporação como um
todo). O segundo estilo é definido pelo envolvimento mínimo
da direção central na formação da estratégia. A
responsabilidade é devolvida aos negócios da corporação. Já
o terceiro é um estilo híbrido, que envolve a autonomia das
unidades de negócios e também a promoção dos interesses
corporativos. A responsabilidade pela estratégia fica com a
divisão, mas as estratégias devem ser aprovadas pela direção
central.
As denominações
respectivamente:

específicas

desses

estilos

são,

(A) controle estratégico, planejamento estratégico e controle
financeiro.
(B) controle financeiro, planejamento estratégico e controle
estratégico.
(C) controle financeiro, controle estratégico e planejamento
estratégico.
(D) planejamento estratégico, controle financeiro e controle
estratégico.
(E) controle estratégico, controle financeiro e planejamento
estratégico.

10

Esses estágios no processo de se alcançar uma decisão são
afetados por: (a) a natureza do problema, (b) o contexto
organizacional, (c) as características básicas da personalidade
de quem toma a decisão, e (d) o grau de limites cognitivos dos
seres humanos. Nesse contexto, assinale a afirmativa que não
se relacione com tal processo de solução de problemas.
(A) Nem todas as decisões de política envolvem esses quatro
estágios.
(B) As pressões imediatas podem resultar em solução
imediata, com pouca análise do problema.
(C) As pressões imediatas podem resultar em nenhuma busca
por soluções alternativas.
(D) As pressões imediatas podem diminuir as tentativas de se
ponderar as conseqüências.
(E) Todas as decisões de política envolvem os quatro estágios
mencionados em qualquer sentido.

52
Certo tipo de liderança cria entre os membros do grupo mais
hostilidade e rivalidade, maior identificação com o líder do que
com o grupo, ansiedade em relação ao futuro, agressões aos
outros,criação de bodes expiatórios, superdependência e
submissão ao líder e inflexibilidade de comportamento. Essa
liderança é do tipo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

liberal.
situacional.
autocrática.
carismática.
democrática.

53
Gerenciar pela informação é ficar dois passos aquém do
propósito do trabalho administrativo. O gerente processa
informações para estimular outras pessoas, as quais, por seu
turno, devem assegurar que as providências necessárias
sejam tomadas. Em outras palavras, aqui as atividades
próprias dos gerentes não enfocam nem as pessoas nem as
ações em si; ao contrário, focalizam as informações de
maneira indireta para fazer com que as coisas aconteçam. Os
vários comportamentos dos gerentes, gerados pela
informação, podem ser agrupados nos seguintes papéis
gerais:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pessoas e ações.
comunicação e informação.
controle e ações.
comunicação e controle.
informação e inspeção.
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57

O clima organizacional refere-se ao ambiente interno existente
entre os membros da organização. O clima organizacional é
favorável quando proporciona satisfação das necessidades
pessoais dos participantes e elevação do moral e é
desfavorável quando proporciona a frustração daquelas
necessidades. O clima organizacional está intimamente
relacionado com:

A análise organizacional leva em conta o que a organização
produz (produtos ou serviços), como ela produz (qualidade,
custo, produtividade), para quem ela produz (mercado de
clientes, concorrentes), com o que ela produz (tecnologia
pessoal, recursos próprios ou de terceiros, fornecedores), para
se ter uma idéia clara das suas vantagens competitivas e de
como utilizá-las melhor. Na verdade, a análise organizacional
busca localizar os fatores críticos de sucesso da organização.

(A) o processo de seleção dos integrantes do grupo
pertencente à organização.
(B) o grau de motivação dos participantes da organização.
(C) as características extrínsecas à organização.
(D) o treinamento dos integrantes do grupo pertencente à
organização.
(E) a cultura existente na organização que, em geral, compõe
um bom clima organizacional.

55
A primeira e mais clara fonte de poder numa organização é a
autoridade formal, um tipo de poder legitimado que é
respeitado e conhecido por aqueles com quem interage. A
legitimidade é uma forma de aprovação social essencial para a
estabilidade das relações de poder; ela aparece quando as
pessoas reconhecem que alguém tem direito de mandar em
alguma área da vida humana e quando aquele que é mandado
considera como um dever obedecer. Essa caracterização da
legitimidade das relações de poder foi estudada pelo seguinte
pensador:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Max Weber.
Robert Dahl.
Karl Marx.
Michel Foucault.
Talcott Parsons.

Modernamente torna-se necessário, além dessa análise,
verificar aspectos tangíveis e, principalmente, aspectos
intangíveis. Dentre os aspectos intangíveis de uma
organização, que devem ser alvo de uma análise
organizacional, encontram-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

recursos, competências organizacionais, finanças.
recursos, competências organizacionais, disponibilidades.
arquitetura organizacional, cultura, finanças.
arquitetura organizacional, competências organizacionais,
recursos.
(E) arquitetura
organizacional,
cultura,
competências
organizacionais.

58
Os atores que têm papel especial na organização, que
freqüentemente devem manter contato com diferentes
stakeholders (pessoas ou organizações que têm algum
interesse negocial com uma dada empresa) e, ainda, devem
garantir o equilíbrio de exigências conflitantes são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os acionistas da empresa.
a direção da empresa.
os empregados da empresa.
os clientes da empresa.
as comunidades locais.

56

59

Como forma de mudança organizacional, a reengenharia de
processos se caracteriza pela drástica mudança em muitas
estruturas e sistemas. Segundo Thomas Davenport (1994), a
mudança baseada na reengenharia de processos deve ser
compreendida em termos de certas características, dentre as
quais não se destaca:

No processo de tomada de decisões, os administradores
devem pesar alternativas, muitas das quais envolvem
acontecimentos futuros difíceis de serem previstos. Por isso,
as situações de tomada de decisão são freqüentemente
classificadas em um continuum que vai da certeza (altamente
previsível) à turbulência (altamente imprevisível). Conforme
sugerido por James A. Stoner e Edward R. Freeman (1992), o
risco refere-se à condição para tomada de decisão:

(A)
(B)
(C)
(D)

magnitude geral da mudança necessária.
nível de incerteza quanto aos resultados da mudança.
amplitude da mudança nas e entre organizações.
nível de penetração necessária das atitudes
comportamentos individuais.
(E) irrelevância do processo de mudança.
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e

(A) na qual os administradores enfrentam situações externas
imprevisíveis ou não têm as informações necessárias para
estabelecer a probabilidade de determinados eventos.
(B) em que os administradores têm informações precisas,
mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das várias
alternativas que estão sendo consideradas.
(C) em que os administradores conhecem a probabilidade de
que uma determinada alternativa leve a um objetivo ou
resultado desejado.
(D) que ocorre quando as metas não são claras ou quando o
meio ambiente muda muito rapidamente.
(E) na qual os administradores têm informações insuficientes,
porém confiáveis, sobre os resultados daquilo que está
sendo levado em consideração no momento da tomada de
decisões.
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60
Michael E. Porter em A vantagem competitiva das nações faz
uma pergunta que considera central: Por que empresas
baseadas em determinadas nações alcançam sucesso
internacional em segmentos e indústrias distintas? Porter
busca a vantagem competitiva das nações e um dos porquês
decorre do fato de que:
(A) embora a propriedade de empresas esteja, com
freqüência, concentrada na sede, a nacionalidade dos
acionistas é fonte de extremos cuidados. Por evidência,
não pode haver limitações, nem preferências por tal ou
qual nacionalidade, mas a vantagem competitiva tem de
ser mantida e aí residem táticas e estratégias na
manutenção da excelência empresarial, devido à
possibilidade de algum tipo de enfrentamento econômico
e mesmo enfrentamento político.
(B) os líderes em determinadas indústrias e segmentos de
indústrias tendem a internacionalizar e globalizar as suas
ações, praticamente, transcendendo as suas ações, ou
seja, tornando até mesmo difícil identificar qual seria a
“nacionalidade” do país de tal ou qual indústria. Assim,
com presença significativa de forma globalizada, mais fácil
será manter vantagens competitivas.
(C) a formação de verdadeiras alianças é quase inexistente,
embora a divulgação leve a essa consideração. A formação
de alianças é muitas vezes um instrumento apenas de
divulgação de boas intenções e não tanto mais. Na
eventualidade de crises em negócios, as alianças
praticamente desaparecem e aí surgem as origens do
quadro caótico.
(D) diferenças nas estruturas econômicas, valores, culturas,
instituições e histórias nacionais não contribuem
positivamente para o sucesso competitivo, para a
vantagem competitiva. Assim, a internacionalização e
globalização de ações geram por parte dos “forasteiros”
cuidados na incorporação de valores, culturas que não
podem trazer dificuldades na busca e manutenção de
vantagens competitivas.
(E) os líderes em determinadas indústrias e segmentos de
indústrias tendem a concentrar-se numas poucas nações e
manter a vantagem competitiva por muitas décadas.

61
Assinale a alternativa correta.
(A) As entidades da administração indireta não podem
qualificar-se como sujeitos passivos dos atos de
improbidade em razão de não serem pessoas políticas.
(B) Para que se configure a improbidade administrativa, basta
que o agente aceite emprego em pessoa jurídica que
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente,
durante a atividade.
(C) O terceiro responde por improbidade administrativa
quando manifesta apoio psicológico ao agente público
para prática de improbidade, mesmo que não se locuplete
materialmente do resultado da conduta.
(D) O recebimento de vantagem econômica de qualquer
natureza pelo agente público enquadra-se como ato de
improbidade que importa enriquecimento ilícito e prejuízo
ao erário.
(E) A sanção de suspensão dos direitos políticos é mais
gravosa nos casos de atos de improbidade que causem
prejuízo ao erário do que nas hipóteses em que os
mesmos atos importem enriquecimento ilícito.
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No que toca à principiologia aplicável à Administração Pública,
é certo afirmar que:
(A) o servidor que tenha adquirido estabilidade só pode perder
seu cargo por sentença judicial transitada em julgado ou
mediante processo administrativo em que se lhe tenha
assegurado ampla defesa.
(B) a aposentadoria compulsória só alcança os servidores
titulares de cargos efetivos, ao passo que a voluntária
beneficia a todos os servidores, inclusive os vitalícios.
(C) a exigência de aprovação prévia em concurso público de
provas, ou de provas e títulos, aplica-se à investidura em
todos os cargos e empregos públicos, em observância ao
princípio da impessoalidade.
(D) não se afigura legítimo que o servidor perceba mais de
uma aposentadoria à conta do regime próprio de
previdência social, tendo em vista o princípio da
preservação do erário.
(E) a lei deve fixar percentuais mínimos do quantitativo de
cargos em comissão destinados somente a servidores de
carreira; além disso, servidores que não ocupem cargo
efetivo estão impedidos de ser designados para funções
de confiança.

63
Analise as afirmativas abaixo:
I.

A ordem econômica é calcada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa e em relação a ela devem ser
observados vários princípios, como, entre outros, a busca
do pleno emprego, a seguridade social, a saúde, o meio
ambiente e a livre concorrência.
II. No regime econômico adotado no direito pátrio vigora o
princípio da livre iniciativa, segundo o qual a todos é
assegurado o exercício de atividades econômicas
independentemente de consentimento do Poder Público,
com as ressalvas constantes de lei; ao Estado, porém, é
permitida, em algumas situações, a exploração direta da
atividade econômica, inclusive com o afastamento da
iniciativa privada.
III. A lei deve reprimir o abuso do poder econômico
consubstanciado pelo domínio dos mercados, pela
eliminação da concorrência e pelo aumento arbitrário dos
lucros. Nos atos praticados contra a ordem econômica e
financeira e contra a economia popular, a lei, embora
isentando a pessoa jurídica em si, deve estabelecer a
responsabilidade individual de seus dirigentes.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa I estiver correta.

64
Constituem indenizações as parcelas relativas a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diárias, ajuda de custo e transporte.
transporte, ajuda de custo e atividade insalubre.
serviço extraordinário, diárias e função de direção.
ajuda de custo, diárias e adicional noturno.
transporte, periculosidade e insalubridade.
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65

68

Assinale a alternativa correta.

De acordo com o Decreto 93.872/86, a dívida flutuante não
compreende:

(A) Em virtude de aspectos subjetivos da discricionariedade, é
vedado ao Poder Judiciário apreciar a legalidade ou não
dos atos discricionários.
(B) A discricionariedade implica o poder do administrador
público de optar por determinada conduta, após valoração
da conveniência e oportunidade administrativas.
(C) A atividade discricionária é suscetível de revogação,
quando assim o entenda a Administração, mas há
impedimento a que sobre ela se aplique a anulação.
(D) Ainda que haja certo grau de subjetividade na prática de
atos discricionários, o motivo, a competência e o objeto
são sempre elementos vinculados.
(E) Somente no Poder Executivo pode o administrador atuar
com discricionariedade administrativa, e assim mesmo no
exercício da função típica de gestão dos interesses
públicos.

66
Uma receita de imposto inscrita na dívida ativa, por não ter
sido arrecadada no exercício em que foi previsto, começou a
ser arrecadada no exercício da inscrição na dívida ativa,
estendendo-se por 60 vezes mensais, de acordo com
parcelamento combinado. Nesse caso pode-se afirmar que:
(A) houve registro de receita tributária arrecadada pelos
valores recebidos no primeiro exercício do parcelamento.
(B) somente houve de previsão de receita orçamentária no
exercício original antes da inscrição na dívida ativa.
(C) o registro de arrecadação de receitas ocorreu depois de
recebidas todas as parcelas devidas.
(D) a receita foi registrada ao longo dos exercícios da
arrecadação, mas classificada como outras receitas
correntes.
(E) a receita total foi registrada pelo total no exercício em que
foi inscrita na dívida ativa, sendo registrado um ativo
realizável de longo prazo.

67
Na forma da Lei 4320/64, é correto afirmar que:
(A) a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas,
inclusive as de operações de crédito por antecipação de
receitas autorizadas em lei.
(B) todas as receitas e despesas constarão na Lei
Orçamentária Anual pelos seus totais, deduzidas as
parcelas relativas às compensações de obrigações.
(C) a Lei de Orçamento não consignará dotações globais
destinadas a atender indiferentemente a despesas de
pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou
quaisquer outras, sem exceções.
(D) a Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas
próprias dos órgãos do Governo e da Administração
centralizada e descentralizada ou que, por intermédio
deles se devam realizar.
(E) a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômicofinanceira e o programa de trabalho do Governo,
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.
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(A)
(B)
(C)
(D)

os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
os serviços da dívida a pagar.
os depósitos, inclusive operações de crédito.
operações de crédito por antecipação de
orçamentária.
(E) o papel-moeda ou moeda fiduciária.

receita

69
Assinale a opção que contenha a seqüência exata dos
elementos das despesas indicados nos códigos a seguir
relacionados, contidos na Portaria 163/01:
3.3.90.32
3.3.90.33
3.3.90.35
3.3.90.37
3.3.90.38

(A) Material de distribuição gratuita; Passagens e despesas de
locomoção; Serviços de consultoria; Locação de mão-deobra; Arrendamento mercantil
(B) Passagens e despesas de locomoção; Material de
distribuição
gratuita;
Serviços
de
consultoria;
Arrendamento mercantil; Locação de mão-de-obra
(C) Material de distribuição gratuita; Arrendamento mercantil;
Locação de mão-de-obra; Passagens e despesas de
locomoção; Serviços de consultoria
(D) Arrendamento mercantil; Serviços de consultoria; Locação
de mão-de-obra; Passagens e despesas de locomoção;
Material de distribuição gratuita
(E) Locação de mão-de-obra; Arrendamento mercantil;
Serviços de consultoria; Material de distribuição gratuita;
Passagens e despesas de locomoção

70
Sobre restos a pagar, assinale a afirmativa correta.
(A) Compreendem despesas empenhadas e não pagas até 31
de dezembro do ano seguinte, distinguindo-se as
despesas processadas das não processadas.
(B) O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício, por
credor e por destinação de acordo com a modalidade de
aplicação.
(C) Após o cancelamento da inscrição das despesas como
restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamando
poderá ser atendido à conta de dotação destinada a
despesas de exercícios anteriores.
(D) Os restos a pagar de despesas processadas e não
processadas compreendem respectivamente as despesas
não liquidadas e as despesas liquidadas.
(E) O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e por
devedor e será automático, no encerramento do exercício
financeiro de emissão da Nota de Empenho.
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Analise a tabela a seguir e responda às questões 71 e 72.
RECEITAS

R$

De acordo com o plano de contas da administração pública
federal, a conta identificada pelo código 1.1.5.3.1.01.00
representa:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.000

CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO

6.000

ALUGUEL DE IMÓVEIS

3.000

CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO

2.000

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

3.000

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

DEPÓSITOS DE TERCEIROS

2.000

76

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

5.000

Em relação ao processo administrativo genérico, regulado pela
Lei 9.784/99, é certo afirmar que:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

6.000

ALIENAÇÃO DE BENS

3.000

COTA PARTE DE ROYALTIES

4.000

INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

4.000

RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA

5.000

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPÍOS (FPM)

3.000

(A) a Administração não pode cobrar por despesas
processuais, sendo, inclusive, inconstitucional a lei que
acaso permitisse tal cobrança.
(B) as normas dos processos administrativos específicos, no
que toca à densidade de incidência normativa, aplicam-se
subsidiariamente no processo genérico, quando forem de
ordem pública.
(C) o órgão competente para decidir o recurso administrativo
pode agravar a situação do recorrente, mas, antes da
decisão, deve cientificá-lo do fato e permitir que ofereça as
alegações de seu interesse.
(D) a decadência do direito da Administração de anular seus
próprios atos administrativos ocorre irrestritamente em 5
(cinco) anos quando deles se originam efeitos patrimoniais
contínuos.
(E) o administrador público deve motivar minuciosamente
seus atos, indicando os fatos e fundamentos jurídicos,
quando, dentre outros casos, se tratar de decisão de
recursos administrativos e de intimação por meio de
publicação oficial.

71
As receitas correntes e de capital somam respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23.000 e 14.000.
21.000 e 16.000.
20.000 e 17.000.
17.000 e 20.000.
28.000 e 9.000.

72
As receitas de natureza extra-orçamentária são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13.000.
11.000.
17.000.
14.000.
16.000.

73
Integram o resultado diminutivo e o resultado aumentativo do
exercício, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as despesas orçamentárias e as interferências passivas.
as despesas extra-orçamentárias e mutações passivas.
as receitas extra-orçamentárias e as interferências ativas.
as interferências passivas e as receitas orçamentárias.
as mutações ativas e as mutações passivas.

74
O evento 50.1.300 compreende baixa de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14
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edifícios.
bens móveis.
terrenos.
casas e apartamentos.
glebas e fazendas.

dívida ativa.
edificações de uso público.
fundo de investimentos imobiliários.
notas do Tesouro Nacional.
terrenos.

77
Assinale a afirmativa incorreta.
(A) Pode ser dispensada a licitação para a contratação de
serviços que se destinem a atender aos contingentes
militares das Forças Singulares brasileiras voltadas a
operações de paz no exterior.
(B) O novo convite que tenha objeto idêntico ao do convite
anterior só exige a participação de outro interessado,
havendo mais de 3 (três) interessados na praça, no caso
de existirem cadastrados não convidados nas últimas
licitações.
(C) Todas as hipóteses de inexigibilidade de licitação, sem
exceção, devem ser devidamente justificadas e
comunicadas à autoridade superior competente dentro de
3 (três) dias, para ratificação e publicação na imprensa
oficial no prazo de 5 (cinco) dias.
(D) Uma vez habilitados os participantes numa tomada de
preços, poderá ocorrer a desclassificação de um ou alguns
deles quando as propostas estejam dissonantes do ato
convocatório da licitação, ou quando nelas constarem
preços com valor global acima do limite estabelecido ou
com valores manifestamente inexeqüíveis.
(E) Por força do princípio da unicidade do julgamento, a
Comissão de Licitação, na respectiva sessão, deve
conceder aos candidatos inabilitados, logo após a abertura
das propostas dos habilitados, a oportunidade de recorrer
contra a inabilitação e apresentar suas razões de recurso.

ANALISTA LEGISLATIVO – ADMINISTRAÇÃO

SENADO FEDERAL – 2008

78
Em matéria de servidor público, é correto afirmar que:
(A) os litígios de que participem servidores temporários
contratados pelo regime especial devem ser processados
e julgados na Justiça do Trabalho.
(B) no regime estatutário federal, a recondução, a remoção e a
redistribuição são formas de provimento derivado, em
virtude das alterações funcionais decorrentes de tais atos.
(C) se afigura juridicamente inviável a existência de mais de
um regime próprio de previdência social para os servidores
titulares de cargos efetivos, bem como de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime, ressalvado o
regime adotado para os integrantes das Forças Armadas.
(D) não há óbice a que o servidor estatutário titular de cargo
efetivo perceba remuneração acumulada com o salário
pago por sociedade de economia mista de ente diverso,
desde que o servidor, em ambas as hipóteses, tenha sido
aprovado previamente em concurso público.
(E) no regime estatutário federal, constituem causas de
demissão, entre outras, a inassiduidade habitual, a
oposição injustificada ao andamento de processo e a
insubordinação grave em serviço.

QUESTÕES DISCURSIVAS
Questão 1
No passado usava-se a denominação “administração de
pessoal” para identificar, nas organizações, o departamento de
pessoal, conhecido apenas pela sigla DP. Ao longo do tempo,
novas denominações foram criadas e agora é usada uma
terminologia que indica a atividade ou a unidade na
organização.
Desenvolva um texto que mostre como ocorreu a
significativa evolução no campo das organizações,
apresentando as novas terminologias e dando exemplos
das atividades e ações que as justifiquem. Se você
considera que só houve mudança de rótulos, disserte
apenas sobre esses rótulos.

Questão 2
Discorra sobre dois princípios constitucionais da ordem
econômica.

79
Considerando-se o regime estatutário dos servidores públicos
federais, é correto afirmar que:
(A) o vencimento é a retribuição pecuniária composta por uma
parcela de remuneração correspondente ao cargo público
e por outra relativa às vantagens pecuniárias.
(B) o servidor estável só perde o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante
processo administrativo no qual se lhe tenha garantido
ampla defesa.
(C) a única condição exigida para a aquisição do direito à
estabilidade consiste no decurso de 3 (três) anos de
efetivo exercício pelo servidor titular de cargo efetivo.
(D) em caso de reincidência de faltas punidas com
advertência, o servidor está sujeito à penalidade de
suspensão, que, em nenhuma hipótese, pode exceder de
noventa dias.
(E) não é vedada a acumulação remunerada de cargo público
com emprego exercido em fundação governamental de
direito privado, desde que haja compatibilidade de
horários.

80
Em relação ao servidor estatutário federal, assinale a
afirmativa correta.
(A) Incorpora ao vencimento, após cinco anos, as parcelas
relativas às indenizações.
(B) Não se considera punido quando lhe é aplicada a medida
de destituição de cargo em comissão.
(C) Não tem direito à interrupção da licença para tratar de
interesses particulares.
(D) Tem direito à recondução quando é invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial.
(E) É sujeito a demissão se pratica ato de improbidade
administrativa.
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