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Prova Escrita Objetiva - Nível Superior

Administração
TIPO 1 - BRANCA
Inform ações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas.
b) esse caderno de prova contendo 80 (oitenta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se este caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
3.
4.

5.

As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade.
b) ler atentamente as instruções para a marcação das
respostas das questões objetivas.
c) marcar na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno
que você recebeu.
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala.
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação
sumária do candidato.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade
do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de
tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a
troca da folha de respostas por erro do candidato.
O tempo disponível para a realização da prova é de
cinco horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas, não sendo permitido anotar informações relativas
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o
próprio caderno de provas.
Somente depois de decorridas duas horas do início da prova
você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.
Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do
período da prova você poderá retirar-se da sala levando o
caderno de provas.
A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos
nas folhas de respostas.
Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar a folha de respostas, será eliminado do concurso.
Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários
durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término
da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 11/06/2013, no endereço eletrônico
http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/tiam 13.
O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 12/06/2013 até as
23h59min do dia 13/06/2013, observado o horário oficial, no
endereço http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/tiam 13,
por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa

O ponto de vista prioritariamente defendido neste texto é o dos
Volta à polêmica sobre patente de remédios
Patentes de medicamentos geralmente são reconhecidas
pelo prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais
aceitas por muitos países. Esse prazo inclui a fase final de
desenvolvimento dos medicamentos, chamada pipeline no jargão
técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial
do produto pode levar até quatro anos, de modo que em vários
casos o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de
proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do
investimento feito.
A partir da perda de validade da patente, o medicamento
estará sujeito à concorrência de produtos similares e genéricos
que contenham princípios ativos encontrados no original. Por não
embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do produto
original, os genéricos e similares podem ser lançados a preços
mais baixos do que os dos medicamentos de marca, que, no
período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de
conquistar a confiança do consum idor e dos médicos que os
prescrevem para seus pacientes.
A pesquisa para obtenção de novos medicamentos
comprovadamente eficazes envolve somas elevadíssimas. Daí
que geralmente as empresas que estão no topo da indústria
farmacêutica são grandes grupos internacionais, ficando os
laboratórios regionais mais voltados para a produção de
genéricos e similares.
A necessidade de se remunerar o investimento realizado faz
com que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à
renda da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda
ordem, em especial nos países menos desenvolvidos, onde se
encontram também as maiores parcelas da população que
sofrem de doenças endêmicas, causadas por falta de saneamento
básico, habitação insalubre, deficiências na alimentação etc.
Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de
medicamentos nas redes públicas os governos investem em
laboratórios estatais, que se financiam com subsídios e verbas
oficiais, diferentemente de empresas, que precisam do lucro para
se manterem no mercado. Esse conflito chega em alguns
momentos ao ponto de quebra de patente por parte dos países
que se sentem prejudicados. O Brasil mesmo já recorreu a essa
decisão extrema em relação ao coquetel de remédios para
tratamento dos pacientes portadores do vírus HIV e dos que
sofrem com a AIDS, chegando depois a um entendimento com os
laboratórios.
O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a
Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um
medicamento para tratamento do câncer que o laboratório suíço
Novartis considera evolução do seu remédio original, Glivec. A
patente foi reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39
países, o que provocou a polêmica. O Brasil hoje é cauteloso
nessa questão. Optou por uma atitude mais pragmática, que tem
dado bons resultados e permitido, inclusive, o desenvolvimento
de novos medicamentos no país. A quebra de patente não pode
ser banalizada.
(O Globo, 07/04/2013)

01
O fato motivador da produção do texto é
(A) a banalização da quebra de patentes dos remédios.
(B) as mudanças ocorridas na legislação das patentes de
remédios.
(C) a polêmica sobre um novo medicamento, na Índia.
(D) a fabricação de genéricos e similares em países pobres.
(E) a quebra de patente no caso da AIDS, no Brasil.
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(A) governos de países pobres que se veem com problemas
endêmicos de saúde.
(B) laboratórios regionais de medicamentos, que se encarregam
da fabricação de genéricos.
(C) fabricantes da grande indústria farmacêutica internacional.
(D) grupos de profissionais das redes públicas de saúde.
(E) pesquisadores de medicamentos, que se dedicam à criação
de remédios novos e veem seu trabalho desvalorizado.

03
O primeiro parágrafo do texto argumenta que "em vários casos o
laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de proteção
exclusiva para obter no mercado o retorno do investimento feito ” .
Considerando somente o que está escrito no segmento acima, é
correto concluir que
(A) a proteção exclusiva é indispensável para a manutenção da
pesquisa, embora os lucros ultrapassem de muito os
investimentos nessa área.
(B) os laboratórios não visam ao lucro, mas sim ao retorno dos
investimentos feitos nas pesquisas.
(C) o tempo reservado para a venda do produto com proteção
exclusiva é suficientemente largo para a obtenção de lucros.
(D) o tempo efetivo de venda exclusiva do produto é sempre
menor do que o dedicado à sua pesquisa e criação.
(E) todos os laboratórios de medicamentos recebem verbas
públicas a fim de poderem manter sua qualidade de
produção científica.

04
O texto justifica uma série de realidades na área de patentes de
medicamentos. Nas alternativas a seguir, o fato e a justificativa
apresentada casam perfeitamente, à exceção de um a. Assinale-a.
(A) Os preços dos genéricos e similares são mais baixos porque
seus fabricantes não gastaram dinheiro em pesquisas.
(B) Os genéricos não são tão eficientes em sua utilização porque
só apresentam os princípios ativos dos remédios originais.
(C) Os remédios são caros, em muitas vezes, em relação à renda
da maioria das pessoas nos países menos desenvolvidos.
(D) Casos de quebras de patentes provém do conflito entre
necessidade social e preços dos medicamentos.
(E) Os laboratórios necessitam de lucro na venda de
medicamentos a fim de manterem o alto nível da pesquisa.

05
Após a leitura, é correto constatar que, segundo a opinião do
autor do texto, o Brasil
(A) já praticou a quebra de patente, mas sua posição foi
reconhecida como justa pelos laboratórios.
(B) não pretende banalizar a quebra de patente e se
comprometeu a respeitar os acordos internacionais.
(C) reconhece a necessidade de investimentos maiores na área
de laboratórios estatais.
(D) atua de forma cuidadosa, já que, como país menos
desenvolvido, necessita de medicamentos mais baratos e de
laboratórios de qualidade.
(E) tem trabalhado no sentido de revolucionar a indústria
farmacêutica no país, produzindo medicamente inclusive para
exportação.
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06
A polêmica sobre o medicamento, referida no últim o parágrafo
do texto, se concentra entre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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necessidade X custo.
público X privado.
inovação X continuidade.
criação X plágio.
investimento X subvenção.

07
Nas alternativas a seguir, os vocábulos ou expressões sublinhados
nas duas ocorrências apresentam o mesmo valor semântico,
à exceção de um a. Assinale-a.
(A) "o laboratório terá efetivamente cerca de seis anos de
proteção exclusiva para obter no mercado o retorno do
investimento feito". / "A pesquisa para obtenção de novos
m edicamentos comprovadamente eficazes envolve som as
elevadíssim as".
(B) "os genéricos e sim ilares podem ser lançados a preços mais
baixos do que os dos m edicamentos de m arca" / "Optou por
uma atitude mais pragmática, que tem dado bons
resultados".
(C) "Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial do
produto" / "o lançamento comercial do produto pode levar
até quatro anos".
(D) "...para tratamento dos pacientes portadores do vírus H IV e
dos que sofrem com a AIDS” / "...chegando depois a um
entendimento com os laboratórios” .
(E) "chegando depois a um entendimento com os laboratórios” /
"O tema da quebra de patente voltou à tona depois que a
Corte Superior da Índia não reconheceu como inovação um
medicamento para tratamento do câncer".

08
"Patentes de m edicamentos geralmente são reconhecidas pelo
prazo de dez anos, de acordo com regras internacionais aceitas
por m uitos países. Esse prazo inclui a fa se fin a l de
desenvolvimento dos m edicamentos, chamada pipeline no jargão
técnico. Muitas vezes, esse período até o lançamento comercial
do produto pode levar até quatro anos...”.
O emprego da forma pronominal "esse”, nos casos sublinhados,
se justifica por que
(A) se refere a um termo anterior localizado contextualmente
mais distante que outro.
(B) se liga a fatos cronologicamente distantes.
(C) se prende a um elemento anterior citado mais proximamente
à ocorrência do pronome.
(D) se relaciona a um elemento textual mais próximo do leitor
que do enunciador do texto.
(E) se conecta com elementos anteriormente citados de forma a
estabelecer coesão textual.

09
Assinale a frase que não apresenta uma forma verbal na voz
passiva.
(A) "Patentes de m edicamentos geralmente são reconhecidas
pelo prazo de dez anos...”.
(B) "A quebra de patente não pode ser banalizada".
(C) "Optou por uma atitude mais pragmática, que tem dado bons
resultados...” .
(D) "A patente fo i reconhecida nos Estados Unidos e em outros 39
países...” .
(E) "os genéricos e similares podem ser lançados a preços mais
baixos” .
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"A partir da perda de validade da patente, o medicamento estará
sujeito à concorrência de produtos sim ilares e genéricos que
contenham princípios ativos encontrados no original".
Assinale a alternativa que traz uma afirmação adequada sobre os
componentes desse fragmento do texto.
(A) A expressão "a partir de” indica uma ideia de causa.
(B) A presença do acento grave da crase é fruto da união de duas
ocorrências do artigo definido feminino singular "a” .
(C) "produtos sim ilares” e "genéricos” se referem a produtos
idênticos.
(D) O pronome relativo "que” refere-se exclusivamente a
"genéricos”.
(E) A forma do subjuntivo "contenham" indica uma possibilidade.

11
"Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento do
produto original, os genéricos e sim ilares podem ser lançados a
preços m ais baixos do que os dos m edicamentos de marca, que,
no período de proteção exclusiva, tiveram a oportunidade de
conquistar a confiança do consum idor e dos médicos que os
prescrevem para seus pacientes".
Assinale a alternativa em que o sinônimo proposto para o
vocábulo ou expressão sublinhada está adequado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Por / apesar de.
mais baixos / menos reduzidos.
de marca / conhecidos.
no período de / mediante.
prescrevem / recomendam.

12
Assinale a alternativa em que a modificação de uma frase verbal
para uma frase nominal foi realizada de forma equivocada.
(A) "para obter no mercado o retorno do investimento feito” / para
a obtenção no mercado do retorno do investimento feito.
(B) "Por não embutirem os custos de pesquisa e desenvolvimento
do produto original" / pelo não embutimento dos custos de
pesquisa e desenvolvimento do produto original.
(C) "tiveram a oportunidade de conquistar a confiança do
consumidod' / tiveram a oportunidade de conquista da
confiança do consumidor.
(D) "A necessidade de se rem unerar o investimento realizado” /
A necessidade de remuneração do investimento realizado.
(E) "Muitas vezes para reduzir o custo da distribuição de
medicamentos” / Muitas vezes para o reducionismo do custo
da distribuição de medicamentos.

13
O termo sublinhado que desempenha uma função diferente da
dos demais, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

patentes de m edicamentos.
desenvolvimento dos m edicamentos.
lançamento comercial do produto.
distribuição de m edicamentos.
tratamento do câncer.

14
Por sua estrutura global, o texto é caracterizado, prioritariamente
como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

informativo.
narrativo.
publicitário.
argumentativo.
descritivo.
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15
"A necessidade de se rem unerar o investimento realizado fa z com
que, não raramente, os remédios sejam caros em relação à renda
da maioria das pessoas, e isso provoca conflitos de toda ordem,
em especial nos países menos desenvolvidos, onde se encontram
também as m aiores parcelas da população que sofrem de
doenças endêmicas, causadas por fa lta de saneamento básico,
habitação insalubre, deficiências na alimentação etc."
Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de
vírgulas.
(A) As vírgulas na expressão "não raramente" mostram a
presença de um aposto explicativo.
(B) A vírgula após o vocábulo "pessoas" se deve à presença da
conjunção E a seguir.
(C) As vírgulas no segmento "em especial nos países menos
desenvolvidos" indicam um termo intercalado.
(D) A vírgula após "endêmicas" assinalam a necessidade de se
evitar uma ambiguidade.
(E) As vírgulas entre os vocábulos na penúltima linha do
fragmento destacado se devem à presença de vocativos.

Raciocínio Lógico-quantitativo

André, Lucas e Mateus estão conversando sobre futebol. Dois
deles são colegas de trabalho e o outro ainda não trabalha. Cada
um torce por um time diferente; um torce pelo Penarol, outro
pelo Nacional e o outro pelo Fast.
São dadas as seguintes informações:
•

O colega de trabalho de André torce pelo Fast.

•

Quem não trabalha torce pelo Nacional.

•

Lucas não torce pelo Nacional.

André, Lucas e Mateus torcem, respectivamente, pelos times
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fast, Penarol e Nacional.
Nacional, Fast e Penarol.
Nacional, Penarol e Fast.
Penarol, Nacional e Fast.
Penarol, Fast e Nacional.

19
Em uma fábrica, um gerador de energia funciona todos os 7 dias
da semana e faz revisão de manutenção a cada 5 dias após o
expediente de trabalho. O gerador foi instalado em uma
segunda-feira, começou a funcionar no dia seguinte, fez a
primeira revisão no sábado dessa semana, fez a segunda revisão
na quinta-feira da semana seguinte, e assim por diante.
O dia da semana em que foi feita a 100^ revisão foi

16
Em cada um dos três casos a seguir aparecem duas premissas e
uma conclusão que deve decorrer exclusivamente dessas
premissas. Identifique, em cada caso, se a conclusão é verdadeira
(V) ou falsa (F).
Caso 1
Premissa 1: Carlos é advogado.
Premissa 2: Alguns advogados gostam de cozinhar.
Conclusão: Carlos gosta de cozinhar ( ).
Caso 2
Premissa 1: Lucas gosta de cozinhar.
Premissa 2: Todos os advogados gostam de cozinhar.
Conclusão: Lucas é advogado ( ).
Caso 3
Premissa 1: Hugo gosta de cozinhar.
Premissa 2: Nenhum advogado gosta de cozinhar.
Conclusão: Hugo não é advogado ( ).
As conclusões dos três casos acima são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F e V.
F, V e V.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

17
Certo casal teve um único filho. Quando o filho fez 6 anos o pai
disse para sua esposa: "Hoje, a minha idade é 5 vezes a idade do
meu filh o ” . Anos depois, no dia do aniversário do filho, o pai disse
para sua esposa: "Hoje, a m inha idade é o dobro da idade do meu
filh o ".
O número de anos decorridos da primeira declaração para a
segunda foi de
(A) 10.
(B) 18.
(C) 20.
(D) 24.
(E) 28.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

terça-feira.
quarta-feira.
quinta-feira.
sexta-feira.
domingo.

20
Em uma garagem há três carros: um Palio, um Gol e um Celta
formando uma fila. O primeiro da fila é verde, o segundo é
branco e o terceiro é prata.
Entre as três afirmações a seguir, somente uma é verdadeira.
I. O Gol não é verde.
II. O Celta não é prata.
III. O Palio é verde.
É correto concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o primeiro da fila é o Celta.
o segundo da fila é o Palio.
o terceiro da fila é o Gol.
o Celta é branco.
o Palio é verde.

21
Sobre uma mesa há nove processos judiciais de 1° grau, dos quais
cinco com mais de 50 páginas, e seis processos judiciais de
2° grau, dos quais três com mais de 50 páginas.
Dez desses processos são selecionados ao acaso.
Sobre esses dez processos selecionados, é correto concluir que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pelo menos dois são de 2° grau.
pelo menos cinco são de 1° grau.
pelo menos dois têm até 50 páginas cada um.
no máximo dois têm até 50 páginas cada um.
no máximo um é de 2° grau.
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Antônio utiliza exclusivamente a regra a seguir para aprovar ou
não os possíveis candidatos a namorar sua filha:

Imagine que um objeto para se deslocar no espaço tridimensional
só possa fazê-lo com deslocamentos unitários verticais para cima
(C) ou para baixo (B) e com deslocamentos, também unitários,
horizontais nos quatro sentidos dos pontos cardeais: norte (N),
sul (S), leste (L), oeste (O).

Se não fo r torcedor do Vasco então tem que ser rico ou gostar
de música clássica”.
Considere os seguintes candidatos:
Pedro: torcedor do Flam engo, não é rico, não gosta de música
clássica.
Carlos: torcedor do Vasco, é rico, gosta de música clássica.
Marcos: torcedor do São Raimundo, é rico, gosta de música
clássica.
Tiago: torcedor do Vasco, não é rico, não gosta de música
clássica.
Bruno: torcedor do Nacional, não é rico, gosta de música clássica.
Classificando cada um desses cinco candidatos, na ordem em que
eles foram apresentados, como aprovado (A) ou não aprovado
(N) segundo a regra utilizada por Antônio, tem-se, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A, A, A, A e A.
N, A, A, A e A.
N, A, N, A e A.
N, A, N, N e A.
N, A, N, A e N.

Para se deslocar de um ponto P a um ponto Q, ambos do espaço
tridimensional, um objeto percorreu a seguinte trajetória:
NLCLSBSONCCLS.
Para voltar ao ponto P, a partir de Q, percorrendo exatamente o
caminho inverso, a trajetória correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SLCCNOSBSLCLN
NOBBSLNCNOBOS
SOBONCNLSBBON
SOCONBNLSCCON
NOCCSLNBNOCOS

Noções de Informática
26
A figura ilustra a janela do W indows Explorer.

23
Considere como verdadeiras as afirmativas a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Se
Se
Se
Se

Carlos mentiu, então João é culpado.
João é culpado, então Carlos não mentiu.
Carlos não mentiu, então Pedro não é culpado.
Pedro não é culpado, então João não é culpado.

Com base nas afirmativas acima, é correto concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos

mentiu, João é culpado, Pedro não é culpado.
mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado.
mentiu, João é culpado, Pedro é culpado.
não mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado.
não mentiu, João é culpado,Pedro é culpado.

24
José afirmou: " — Todos os jogadores de futebol que não são ricos
jogam no Brasil ou jogam mal."
Assinale a alternativa que indica a sentença que representa a
negação do que José afirmou.

Os componentes identificados
denominados, respectivamente:

(A) Nenhum jogador de futebol que não é rico joga no Brasil ou
joga mal.
(B) Todos os jogadores de futebol que não são ricos não jogam
no Brasil e não jogam mal.
(C) Algum jogador de futebol que não é rico não joga no Brasil e
não joga mal.
(D) Algum jogador de futebol é rico mas joga no Brasil ou joga
mal.
(E) Nenhum jogador de futebol que é rico joga no Brasil ou joga
mal.

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

Painel
Painel
Painel
Painel
Painel

de
de
da
de
de

pelos

números 1

e 4 são

navegação e Barra de endereços
navegação e Barra de ferramentas
biblioteca e Barra de endereços
detalhes e Barra de ferramentas
detalhes e Barra de endereços

27
O MS Word 2010 BR para W indows oferece diversos recursos
para a correção do texto digitado. Dentre esses recursos, o atalho
de teclado Shift + F3 deve ser utilizado com a finalidade de
(A) alterar o texto de minúsculo para maiúsculo e vice-versa.
(B) alterar o texto de subscrito para sobrescrito e vice-versa.
(C) alterar o texto configurado em uma coluna para duas colunas
e vice-versa.
(D) alterar o texto com determinado espaçamento vertical em
outro e vice-versa.
(E) alterar o texto com fonte de determinado tamanho para
outro maior e vice-versa.
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Legislação Institucional

A figura a seguir ilustra um equipamento especificado como
Impressora multifuncional Epson Wireless 4532.

31
Segundo a Lei Complementar n. 17/97 - Lei de Divisão e
Organização Judiciária do Estado do Amazonas - , conceder-se-á
licença ao Magistrado
I.

Para tratamento de saúde ou por motivo de doença em
pessoa da família;
II. Para prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
III. Para frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento e
estudos, a critério do Tribunal Pleno, pelo prazo máximo de
dois anos.
Assinale:
Tendo por foco a especificação desse equipamento, pode-se
concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imprime com velocidades de até 4532 bps.
gera listagens impressas a laser.
suporta comunicação sem fios.
possui capacidade de armazenamento de 4532 GB.
é conectada a um microcomputador por meio da interface
PCI-Express.

29

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

se
se
se
se
se

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

32
Sobre a composição, funcionam ento e atribuições do Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, analise as afirmativas a seguir.
I.

Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas, seleciona a
pasta C:\TJ_AM no W indows Explorer, na qual estão
armazenados diversos arquivos armazenados, e executa o atalho
de teclado Ctrl + A. Esse atalho de teclado gera o seguinte
resultado:
(A) Exclui todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM de
forma permanente.
(B) Transfere todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM
para a Lixeira.
(C) Ordena todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM
por nome.
(D) Classifica todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM
por data.
(E) Seleciona todos os arquivos armazenados na pasta C:\TJ_AM.

O Tribunal de Justiça tem sede na Capital do Estado,
jurisdição em todo o território do Estado, sendo composto
por 19 Desembargadores.
II. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal
Pleno, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais, as Câmaras
Reunidas e o Conselho da Magistratura.
III. O Tribunal Pleno funcionará com a presença mínima da
maioria absoluta de seus membros desimpedidos, e será
secretariado pelo Secretário Geral do Tribunal de Justiça.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

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

30

33

Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas digitou um
texto no Word 2010 BR para Windows. Para corrigir alguns
aspectos no texto, executou os procedimentos listados a seguir.

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas
prevê, que será considerado como de efetivo exercício, o período
de afastamento do funcionário em virtude de:

•

I.

•

Selecionou o título, configurado na cor preta, e acionou o
ícone IC_1 para aplicar a cor azul.
Selecionou o segundo parágrafo e acionou o ícone IC_2 para
aumentar o nível de recuo do parágrafo.

Os ícones IC_1 e IC_2 são, respectivamente:

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Licença, inclusive a que determinar a perda do vencimento.

II. Competições esportivas em que represente o Brasil ou o
Estado do Amazonas.
III. Prestação de concurso público.
se
se
se
se
se

somente a afirmativa I estiver correta.
somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
todas as afirmativas estiverem corretas.
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38

A Lei n. 1.762/86 dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários
públicos civis do Estado do Amazonas.

São deveres do funcionário, segundo o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado do Amazonas, além do exercício das
atribuições de seu cargo,

De acordo com tal diploma, as formas de provimento dos cargos
públicos estão relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Promoção.
Nomeação.
Readmissão.
Remoção.
Reintegração.

35
A Lei Ordinária n. 3.226/08, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencim entos dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Amazonas, prevê a existência das seguintes vantagens
e benefícios, na forma e condições da lei, para os servidores
efetivos dos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas,
à exceção de um a. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gratificação Adicional de Qualificação.
Auxílio Creche.
Auxílio Alimentação.
Auxílio Saúde.
Ajuda de Custo.

36
A LC n. 17/97 dispõe que estão sujeitos às correições gerais os
processos findos, iniciados no triênio anterior à correição, e os
pendentes, exceto
(A) os que estiverem com recursos interpostos, se ainda não
esgotado o prazo para alegações e remessa.
(B) os conclusos para julgam ento, ainda que excedidos os prazos
legais.
(C) os que estiverem com recursos interpostos, ainda que
esgotado o prazo para alegações e remessa.
(D) os preparados para o júri, mesmo quando não houver sessão
convocada.
(E) os conclusos para julgam ento, se o juiz vinculado estiver
afastado.

37
A Lei n. 1.762/86 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado do Amazonas - traz algumas definições a serem adotadas
no âmbito de sua incidência.
Dentre as definições listadas a seguir, assinale a incorreta.
(A) Classe - é o conjunto de cargos de diferentes denominações
e com atribuições, responsabilidades e padrões de
vencimento diversos.
(B) Lotação - é o numero de cargos e funções gratificadas fixado
para cada repartição, ou ainda o número de servidores que
devem ter exercício em cada unidade administrativa.
(C) Série de Classes - é o conjunto de classes da mesma
denominação dispostas, hierarquicamente, de acordo com o
grau
de
complexidade
das atribuições,
nível
de
responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do
funcionário.
(D) Funcionário - é a pessoa legalmente investida em cargo
público.

I. a assiduidade e a pontualidade.
II. o sigilo sobre os assuntos da repartição.
III. a urbanidade com companheiros de serviços e público em
geral.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente o item I estiver correto.
somente o item II estiver correto.
somente os itens I e II estiverem corretos.
somente os itens II e III estiverem corretos.
todos os itens estiverem corretos.

39
Com relação às incompatibilidades no exercício da Magistratura,
previstas na LC n. 17/97, assinale a afirmativa correta.
(A) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma,
Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha
colateral, até o 2° grau.
(B) No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma,
Câmara ou grupo de Câmaras, cônjuge e parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha
colateral, até o 4° grau.
(C) Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros
mutuamente impedidos que votar, excluirá a participação do
outro no julgamento.
(D) No mesmo juízo não podem servir, conjuntamente como Juiz
de Direito ou Substituto, parentes consanguíneos ou afins até
o 2° grau.
(E) São nulos os atos praticados pelo Juiz, antes de se tornar
incompatível.

40
É assegurado ao funcionário o direito de requerer, representar,
pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das
normas de urbanidade. O prazo para pleitear na esfera
administrativa, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado do Amazonas, quanto aos atos de demissão, cassação
de aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes à matéria
patrimonial, é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cento e oitenta dias.
um ano.
dois anos.
três anos.
cinco anos.

(E) Cargo - é a designação do conjunto de atribuições e
responsabilidades cometidos a um funcionário identificandose pelas características de criação por lei, denominação
própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado.
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43

41

A descentralização faz com que as decisões sejam pulverizadas
nos níveis mais baixos da organização.

Analise a figura a seguir.

*Os quadros na cor cinza indicam o grau de autoridade para decidir na
organização descentralizada.

Na figura constam:
I.

O ambiente externo das organizações que se divide em dois
níveis.
II. O ambiente indireto ou ambiente geral e o ambiente direto,
operacional ou específico.
III. O ambiente geral que é definido como o ambiente em que se
encontram as variáveis que fazem parte da organização.
As variáveis
ambientais,
caracterizadas
pela
estrutura
socioeconômica da população, pelas condições de vida de cada
segmento populacional, pelo estilo de vida de cada segmento
(tendências) e por seus sistema de valores, entre outros, são
denominadas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

variáveis
variáveis
variáveis
variáveis
variáveis

tecnológicas.
políticas.
socioculturais legais.
demográficas.
econômicas.

42
No processo de mudança ou de inovação nas organizações, os
gestores esbarram com as resistências de seus subordinados, que
deveriam estar preparados para atuar e obter resultados
mutuamente favoráveis.
A esse respeito, analise os elementos a seguir.
Procure singularizar a organização, ou seja, não receie
detalhes.
II. Mantenha-se continuamente atualizado sobre os objetivos,
os métodos e as expectativas individuais.
III. Transfira poder e iniciativa: incentive e recompense desafios
ao status quo.

A tendência moderna é utilizar a descentralização
proporcionar melhor utilização dos recursos humanos.

para

Assinale a alternativa que indica, respectivamente,
vantagem e uma desvantagem da centralização.

uma

Vantagem

Desvantagem

(A)

As políticas podem variar
enormemente nos diversos
departamentos

Proporciona excelente
treinamento para os
administradores médios

(B)

As decisões são tomadas
mais rapidamente pelos
próprios executores

Pode ocorrer falta de
informação e coordenação
entre os departamentos
envolvidos

(C)

Maior custo pela existência
de melhor seleção e
treinamento dos
administradores médios

Maior participação no
processo decisório
promovendo motivação e
moral elevado entre os
administradores médios

(D)

Os administradores podem
defender mais os objetivos
departamentais do que
empresariais

As decisões são tomadas
mais rapidamente pelos
próprios executores

(E)

As decisões são tomadas
mais rapidamente pelos
próprios executores

Tom adores de decisão são
os que têm mais
informações sobre a
situação

I.

44
O trabalho em equipe possibilita a integração de competências
individuais em uma ação coletiva, objetivando a geração
dos
resultados desejados.

Alguns dos comportamentos desejáveis para os atores
organizacionais, em face do tema mudança nas organizações,
estão relacionados

I. Agilidade da captação e uso das informações
II. Assunção dos riscos
III. Comprometimento

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

As vantagens do desenvolvimento de equipes como um dos
principais papéis do gestor na atualidade são abordadas

apenas no elemento III.
apenas no elemento II.
apenas nos elementos I e II.
apenas nos elementos II e III.
nos elementos I, II e III.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em I, II e III.
apenas em II e III.
apenas em I e III.
apenas em I e II.
apenas em II.
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49

A especialização horizontal é também denominada processo
funcional e caracteriza-se pelo crescimento horizontal do
organograma. Pela sua tendência de criar departamentos, é mais
conhecida como departamentalização.

O conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e
relacionamentos sociais típicos de cada organização, é denominado

O fragmento a seguir "É indicada quando o negócio depende de
diferentes características de produtos/serviços que variam
conforme o tipo e a necessidades do cliente”, caracteriza a
aplicação da departamentalização denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

por função.
por processo.
por localização geográfica.
por produto ou serviço.
por cliente.

46
Dentre as principais ferramentas utilizadas para identificar os
problemas prioritários de um processo, está a de relação 20/80,
isto é, 20% das causas explicam 80% dos problemas. Ela é
denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Matriz 5W2Hs.
Ciclo PDCA.
Diagrama de Ishikawa.
Matriz GUT.
Diagrama de Pareto.

Cultura Organizacional.
Clima Organizacional.
Diagnóstico organizacional.
Mudança Organizacional.
Aprendizagem organizacional.

50
O conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos utilizados
pelos três poderes que integram o Estado, para realizar as
funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribuiu, é
denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Administração
Administração
Administração
Administração
Administração

Social.
Pública.
Econômica.
Cidadã.
Científica.

51
Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o
represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com
observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e
sujeito ao controle pelo Poder Público.
Assinale a alternativa que relaciona os elementos ou requisitos
do ato administrativo.

47
A administração de pessoal ou de recursos humanos vem
passando por várias modificações a fim de estabelecer
responsabilidades mútuas (empresa/funcionário) com os
resultados. Tendo em vista as mudanças no cenário
organizacional, a gestão por competências é um desafio para os
gestores.
A esse respeito, analise o fragmento a seguir.
"...são combinações sinérgicas de conhecimento, habilidades e
atitudes, expressas pelo desempenho profissional dentro de
determinado contexto organizacional, que agregam valor às
pessoas e organizações” .
O fragmento acima se refere
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

às competências organizacionais.
ao desempenho profissional.
às competências humanas.
aos objetivos estratégicos.
ao desenvolvimento intelectual.

48
O planejamento organizacional refere-se à maneira pela qual
uma organização pretende aplicar uma determinada estratégia
para alcançar os objetivos propostos.
A esse
respeito,
assinale a alternativa que
indica,
respectivamente, planejamento estratégico, tático e operacional.
(A) Metas / Sub-objetivos / Procedimentos
(B) Missão da empresa / Programas de Curto Prazo /
Procedimentos
(C) Programas de longo Prazo / Programas de Médio Prazo /
Políticas básicas
(D) Missão da empresa / Sub-objetivos / Procedimentos
(E) Objetivos de longo prazo / Metas / Sub-objetivos
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(A) Legalidade, finalidade, forma, motivo e objeto ou conteúdo.
(B) Competência, impessoalidade, forma, motivo e objeto ou
conteúdo.
(C) Finalidade, competência, moralidade, motivo e eficiência.
(D) Competência, finalidade, forma, motivo, objeto ou conteúdo.
(E) Forma, competência, finalidade, motivo e eficiência.

52
Os poderes instrumentais são conferidos à Administração e
devem ser empregados apenas para o atendimento do interesse
público. O poder administrativo é conferido à autoridade para
remover interesses particulares que se opõem ao interesse
público.
Com relação ao Poder Hierárquico, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) Juntam ente com o poder disciplinar, o poder hierárquico
sustenta a ordem administrativa.
( )O poder hierárquico tem por objetivo coordenar, controlar e
definir as atividades administrativas, no âmbito interno da
Administração.
(

)Graças ao poder hierárquico, a Administração
escalona a
função de seus órgãos, revê a atuação de seus agentes e
estabelece a relação de subordinação entre seus servidores.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, F e V.
V, F e V.
V, V e V.
F, F e V.
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57

Com relação à lista dos órgãos que compõem o Poder Judiciário,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

O provimento efetivo, que depende de prévia habilitação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a
ordem de classificação e o prazo de sua validade, é denominado

(
(
(

)Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça,
Superior Tribunal de Justiça
)Tribunais Federais e juízes federais, Tribunais Eleitorais e
juízes eleitorais, Tribunais do Trabalho e juízes do trabalho.
)Tribunais Militares e juízes militares, Tribunais Municipais e
Juízes Distritais do Distrito Federal e dos territórios.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e F
V, F e F
F, F e V
V, V e V
F, V e V

54

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

58
A responsabilidade do Estado aplica-se a todas as funções
públicas, não estando restritas apenas a danos decorrentes de
atos administrativos. Nos casos de dolo ou culpa, o direito de
regresso contra o agente responsável é claro.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I.

A autoridade competente pratica um ato administrativo que
ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia de suas
finalidades administrativas. O fragmento indica
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uso do poder.
abuso de poder.
exercício do poder vinculado.
exercício do poder hierárquico.
exercício do poder de polícia.

readaptação.
recondução.
promoção.
reintegração.
nomeação.

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.

II.

Os pais são também responsáveis pela reparação civil,
quando os filhos maiores estiverem sob sua autoridade e em
sua companhia.
III. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas
por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem de meios suficientes.

55

Assinale:

Com relação aos atos de improbidade administrativa, assinale V
para a afirmativa verdadeira e F a falsa.

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

( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público
ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às cominações
(ameaça de punição, por infração à lei) da Lei até o limite do
valor da herança.
( ) Comete um ato de improbidade administrativa aquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática de ato de improbidade que o beneficie de forma
direta ou indireta.
( ) Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei específica,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F e F.
F, F e V.
V, V e F.
F, V e F.
V, V e V.

56
De acordo com Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, o
deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, é definido como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

remoção.
redistribuição.
vacância.
substituição.
estabilidade.
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se
se
se
se
se

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

59
Leia o fragmento a seguir.
"a ocorrência de lesão injusta independentemente de culpa por
parte da Administração Pública, que em respeito à teoria do risco
administrativo, traz em seu bojo a obrigação de indenizar o
terceiro lesado".
O fragmento refere-se à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Teoria
Teoria
Teoria
Teoria
Teoria

da Responsabilidade por Ação.
do Risco Integral.
da Culpa Administrativa.
do Risco Administrativo.
da Responsabilidade por Omissão.

60
Quanto ao controle na Administração Pública, assinale a
alternativa que indica como se processa o controle na form a
amplitude.
(A) Controle interno, controle externo e controle
popular.
(B) Controle finalístico e controle hierárquico.

externo

(C) Controle de Legalidade (ou de legitimidade) e controle de
mérito.
(D) Controle Prévio (ou preventivo), controle concomitante e
controle subsequente (ou corretivo).
(E) Controle de Legalidade (ou de legitimidade) e controle
subsequente (ou corretivo).
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65

Com relação aos meios de controle judicial, analise o fragmento a
seguir.

As alternativas a seguir apresentam deveres do administrado
perante a Administração, à exceção de um a. Assinale-a.

". é o instrumento constitucional que será concedido para
assegurar à pessoa física ou jurídica o conhecimento de
informações contidas em registros concernentes ao postulante e
constante de repartições públicas ou particulares acessíveis ao
público, ou para retificação de dados pessoais.”

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

Assinale a alternativa que define o meio de controle contido no
fragmento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Controle Judicial da Administração Pública, o
prazo para impetrar o mandado de segurança é de
(A) 120 dias, contados após o conhecimento do ato a ser
impugnado.
(B) 90 dias, contados após o conhecimento do ato a ser
impugnado.
(C) 120 dias, contados após o julgam ento do recurso.
(D) 60 dias, contados após o conhecimento do ato a ser
impugnado.
(E) 60 dias, contados após o julgam ento do recurso.

63
Com relação à Administração Pública, analise as afirmativas a
seguir.
Ela deve atender ao interesse geral, vedada a renúncia total
ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em
lei.

II.

Ela deve ser objetiva no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.
III. Ela deve impulsionar, de ofício, o processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados;
Em
relação
aos
critérios
administrativos, assinale:

observados

nos

processos

(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

64
Com relação aos critérios que devem ser observados nos
processos administrativos, analise as afirmativas a seguir.
I.

Eles devem ser objetivos para atender ao interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.
II. Eles devem ser divulgados oficialmente, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas na Constituição.
III. O adm inistrador público deve proceder com lealdade,
urbanidade e boa-fé.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
somente a afirmativa III estiver correta.
somente a afirmativa I estiver correta.
somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
todas as afirmativas estiverem corretas.
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expor os fatos conforme a verdade.
proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
prestar as informações que lhe forem solicitadas.
agir de modo temerário.
colaborar para o esclarecimento dos fatos.

66
O atributo do ato administrativo, considerado uma garantia para
o particular porque impede a Administração de agir de forma
discricionária, é denominado

Ação Popular.
Habeas Data.
Habeas C orpus.
Mandado de Segurança Coletivo.
Mandado de Segurança Individual.

62

I.

Deve
Deve
Deve
Deve
Deve

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

Presunção de legitimidade e veracidade.
Autoexecutoriedade.
Discricionariedade.
Imperatividade.
Tipicidade.

67
Leia o fragmento a seguir.
"Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundam entos jurídicos, _____ ” .
A esse respeito, analise as afirmativas que podem com pletar o
fragmento acima.
I.

quando decidirem processos administrativos de concurso ou
seleção pública.
II. quando deixarem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discreparem de pareceres, laudos e propostas.
III. quando importarem anulação, revogação, suspensão ou
convalidação de ato administrativo.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

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

68
Em função das normas que embasam o processo administrativo e
que visam ao cumprimento das finalidades precípuas da
administração, assim como a necessidade de preservação e
proteção dos direitos do administrado, deverá ser impedido de
participar de processo administrativo, o servidor ou autoridade
que
(A) tenha
participado
como
perito,
testemunha
ou
representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao
cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.
(B) como pessoa física ou jurídica, o inicie como titular de direito
ou de interesses individuais, no exercício do direito de
representação.
(C) represente associações legalmente constituídas quanto a
direitos ou interesses difusos.
(D) sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que
possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
(E) tenha mais de dezoito anos, ressalvada a previsão especial
em ato normativo próprio.
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73

Assinale a alternativa que indica como o Estado atua contra um
ato ilegal.

Para fins do processo licitatório, o instrumento jurídico que
determina, com clareza e precisão, as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que compõem os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam,
é denominado

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

pela
pela
pela
pela
pela

renúncia.
anulação.
revogação.
contraposição.
extinção objetiva.

70
Leia o fragmento a seguir.
"A Administração deve _____ seus próprios atos, quando eivados
(contaminado) de vício d e
, e pode
por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos."
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

revogar - legalidade - anulá-los
anular - regularidade - revogá-los
anular - legalidade - revogá-los
revogar - favorecimento - anulá-los
anular - favorecimento - revogá-los

71
"Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito, quando o recurso fo r dirigido à autoridade
que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo
previsto na lei, o encaminhará à autoridade superior, salvo
exigência legal".
O prazo previsto na lei, mencionado no fragmento acima, é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cinco dias.
sessenta meses.
sessenta dias.
dez dias.
dez meses.

72
Com relação à elaboração do contrato administrativo, analise as
afirmativas a seguir.
I.

O contrato administrativo deve ser estruturado desde antes
da divulgação da própria licitação, momento em que os
interessados tomarão conhecimento da demanda por bem ou
serviços, uma vez que deve ser anexada ao instrumento
convocatório uma minuta do contrato a ser celebrado.
II. O contrato administrativo deve obedecer à exigência legal de
estrutura, quanto à sua redação, assim como a sujeição dos
contratantes às normas contidas na Lei de Licitações.
III. Os contratos administrativos celebrados pela administração
devem conter cláusulas obrigatórias, conforme a Lei de
Licitações.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
apenas a afirmativa I estiver correta.
todas as afirmativas estiverem corretas.
apenas a afirmativa III estiver correta.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

processo licitatório.
procedimento licitatório.
contrato.
concorrência.
tomada de Preço.

74
Leia o fragmento a seguir:
"Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições
interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os
relativos a direitos reais sobre imóveis, que se form alizam por
instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se
cópia no processo que lhe deu origem ."
Com base no fragmento acima, assinale a afirmativa que define a
fase da contratualização de serviços, segundo a Lei de Licitações.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Elaboração dos contratos.
Rescisão dos contratos.
Execução dos contratos.
Alterações do contrato.
Formalização do contrato.

75
Leia o fragmento a seguir:
"Acom panhar o contrato significa observar o seu cumprimento e
as correções de rumos que se fizerem necessárias para que
, comando e
se atinjam os _____ pretendidos. Isso abarca
controle."
Assinale a afirmativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Implantar - objetivos - planejamento
Implementar - objetivos - organização
Im plem entar-resultados - planejamento
Definir - resultado - organização
Definir - objetivos - planejamento

76
Analise a fragmento a seguir.
"O atraso de pagam entos devidos pela Administração,
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja norm alizada a situação."
O prazo, previsto em lei específica, em relação aos dias de atraso
que constituem motivo para rescisão do contrato, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inferior a sessenta dias.
superior a noventa dias.
inferior a noventa dias.
superior a trinta dias.
inferior a trinta dias.
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79

A Lei de Licitações estabelece os princípios e objetivos do
processo, a detecção da necessidade e a perfeita especificação do
objeto, como o procedimento de compra e o processo licitatório,
apurando os resultados desse processo.

Logo após a promulgação da Lei do Orçamento e com base nos
limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de
cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica
autorizada a utilizar.

Com relação às alterações da Lei, analise as afirmativas a seguir.

Com relação aos objetivos para a fixação das cotas estabelecidas
na lei, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

I.

O processo de compra pública, procedimento comum da
administração pública, tem seu roteiro determinado na Lei
n. 8.666/93, alterada por outra, de número 8.883/94, bem
como normas legais supervenientes.
II. A Lei n. 8.666/93, que substitui o Decreto-Lei n. 2.300/86,
inovou o procedimento licitatório em vários pontos e, em
especial, regulamentou a forma bastante completa os
procedimentos que criam desembolsos para a Administração
Pública e Privada.
III. Não existirá necessariamente procedimento licitatório de
competição, mas sempre a Lei n. 8.666/93 deverá ser
observada na contratação pública e privada, prevendo os
casos de dispensa de licitação.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

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

78
A modalidade de licitação, denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, tem lei específica.
Com relação a esta lei, assinale V para a afirmativa verdadeira e F
para a falsa.
( ) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição.
( ) A aquisição do edital pelos licitantes, é condição para
participação no certame.
( ) O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias,
se outro não estiver fixado no edital.
As afirmativas são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F e V.
V, F e V.
V, V e F.
F, V e F.
V, F e F.
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( ) Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma
de recursos necessários e suficientes a melhor execução do
seu programa anual de trabalho.
( ) Manter, durante o exercício, na medida do possível o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de
modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de
tesouraria.
( ) As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o
exercício, observados o limite da dotação e o comportamento
da execução orçamentária.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, F e V.
V, V e F.
F, V e V.

80
Os instrumentos de planejamento utilizados na administração
pública são definidos como: Plano Plurianual (PPA); Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA).
A esse respeito, leia o fragmento a seguir.
"A lei ______ compreenderá
e prioridades da administração
pública federal, incluindo as _____ de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação
e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fom ento.”.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de diretrizes orçamentárias - as metas - despesas - tributária
de orçamento Anual - as metas - receitas - orçamentária
do Plano Plurianual - as metas - despesas - orçamentária
diretrizes orçamentárias - as metas - receitas- orçamentária
diretrizes orçamentárias - as metas - despesas - tributária
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