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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens que se seguem, relativos à ética no serviço público.
51

52

Para fins de comprometimento ético, é considerado servidor
público exclusivamente aquele que presta serviços a órgãos do
poder estatal mediante retribuição financeira do Estado.
O servidor que tentar iludir determinada pessoa que necessite
de atendimento no serviço público praticará conduta vedada
pelo respectivo código de ética, que prevê a possibilidade de
aplicação da penalidade de censura.

No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os
itens seguintes.
53

Caso um servidor público seja demitido de cargo efetivo
por ter aplicado irregularmente dinheiro público e, cinco
anos depois disso, obtenha aprovação em outro concurso
público, ele não poderá assumir o novo cargo, pois a lei de
regência veda, ao autor da referida conduta, o retorno ao
serviço público federal.

54

A remoção constitui o deslocamento do cargo de provimento
efetivo desocupado no âmbito do quadro geral de pessoal para
outro órgão ou entidade do mesmo poder.

55

Se determinado servidor público, em estágio probatório,
requerer ao órgão a que esteja vinculado autorização para
realizar estudo no exterior, a direção desse órgão agirá
corretamente caso indefira o pedido sob a justificativa de
inviabilidade do deferimento durante o período de estágio
probatório, já que a lei pertinente veda ao servidor em estágio
probatório o deferimento da referida licença.

Julgue os itens subsequentes à luz da Lei de Improbidade
Administrativa.
56

57

O servidor público que atuar com a finalidade de alcançar
resultado proibido em lei praticará ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública.
O servidor público que frustrar a licitude de concurso
público praticará ato inserido no rol daqueles que importam
enriquecimento ilícito.

No que concerne ao processo administrativo, julgue os itens
subsecutivos.
58

No âmbito do processo administrativo, a atuação da
administração pública depende de provocação do interessado,
razão pela qual a ela não se aplica o princípio da oficialidade
ou do impulso oficial.

59

É aplicável ao processo administrativo o princípio da
obrigatória motivação, pelo qual a autoridade administrativa
deve indicar os pressupostos de fato e de direito que
determinam a sua decisão.

Julgue os próximos itens, relativos ao Estatuto e ao Regimento
Geral da Universidade de Brasília.
60

Mediante a observância dos requisitos legais, o reitor pode
delegar competência para a realização de despesas específicas
aos diretores de unidades acadêmicas.

61

Ao contrário dos órgãos complementares, os centros
vinculados à Reitoria não podem ter conselhos deliberativos ou
consultivos.

62

No trato de matéria acadêmica, as unidades acadêmicas têm
como órgão máximo de recurso o reitor.

Acerca da Constituição Federal de 1988 (CF), da sua classificação
e dos princípios constitucionais fundamentais, julgue os itens
a seguir.
63

A CF institui no Brasil um modelo de Estado democrático,
em que o poder emana do povo e é exercido tanto por meio
de uma democracia direta, quanto por intermédio de uma
democracia representativa.

64

Quanto à origem, a CF possui natureza híbrida, pois tem
elementos tanto de constituição outorgada, em razão da
ausência do exercício direto de escolha do povo sobre o novo
texto constitucional, quanto de constituição promulgada, por
ter sido elaborada por uma assembleia constituinte.

65

A forma federativa de Estado adotada pela CF dota os
estados-membros de soberania, o que lhes permite a
capacidade de se auto-organizarem por meio de suas
próprias constituições.

Julgue os itens seguintes, relativos a direitos e garantias
fundamentais.
66

Se um estrangeiro residente no Brasil comparecer a um evento
esportivo e, nesse evento, for preso pela polícia por se envolver
em uma briga entre torcidas adversárias, ele não terá
legitimidade para impetrar habeas corpus, razão por que
deverá acionar a autoridade consular de seu país para fazê-lo.

67

Embora, como regra geral, a CF vede a prisão civil por dívida,
o mesmo dispositivo que institui essa regra excepciona
situações em que a referida prisão poderá ocorrer.

68

Uma das hipóteses de cassação dos direitos políticos é a
condenação criminal transitada em julgado por crimes contra
a administração pública.

69

Se o prefeito de determinado município realizar uma
contratação com a empresa de sua esposa, para a aquisição de
computadores por preços muito acima do mercado e sem
licitação, em flagrante lesão ao patrimônio público e à
moralidade administrativa, qualquer cidadão poderá ajuizar
ação popular visando à anulação desse ato.

70

Os direitos fundamentais de primeira geração dizem respeito
aos direitos individuais civis e políticos e se caracterizam pela
imposição de defesa e resistência contra possíveis ingerências
e abusos do Estado.
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Acerca da administração pública e seus agentes, julgue os
próximos itens.
71

Um servidor público estável da Fundação Nacional de Saúde
(FNS) que, após concorrer a pleito eletivo em sua cidade, for
investido no mandato de prefeito terá de se afastar do cargo na
FNS, mas poderá optar pela remuneração desse cargo.

72
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Com relação ao conceito e às funções do profissional de recursos
humanos, julgue os itens que seguem.
85

Em razão do aperfeiçoamento do desempenho humano e
organizacional, as funções de pessoal intervêm sobre as
capacidades e a motivação dos funcionários.

Para os servidores públicos estáveis, uma das hipóteses de
perda do cargo é a extinção deste.

86

A função de recursos humanos não é responsabilidade
exclusiva dos profissionais da área de gestão de pessoas.

73

Os princípios explícitos da administração pública previstos na
CF não se aplicam às empresas estatais, em razão da natureza
e atividade desempenhada por essas entidades.

87

74

Por questão de soberania nacional, os estrangeiros não poderão
ter acesso a cargos públicos de caráter efetivo, mas poderão
exercer funções públicas para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público.

Orientação e aconselhamento, prestação de serviços e defesa
dos funcionários são responsabilidades tanto das unidades de
gestão de pessoas quanto dos gestores de outras unidades da
organização.

88

Além do domínio das funções de pessoal, compete ao
profissional de recursos humanos compreender o negócio das
organizações.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos princípios orçamentários.
75

Em conformidade com o princípio da anualidade, a
programação relativa a projetos constantes na lei orçamentária
com duração superior ao exercício financeiro independente do
plano plurianual.

Tendo em vista que a função de pessoal denominada treinamento e
desenvolvimento é responsável por qualificar os funcionários para
os desafios presentes e futuros por que respondem as organizações,
julgue os itens seguintes.

76

O orçamento deve atender ao requisito de uniformidade no que
se refere ao aspecto formal para permitir a comparabilidade ao
longo dos exercícios financeiros.

89

77

O princípio da universalidade, incorporado à legislação
orçamentária, possibilita ao Poder Legislativo impedir que o
Poder Executivo realize despesas sem a prévia autorização
parlamentar.

O planejamento instrucional das ações de treinamento e
desenvolvimento prevê decisões acerca das condições físicas,
materiais e financeiras necessárias à execução das soluções
educacionais.

90

Avaliações de ações de treinamento são úteis porque permitem
ajustar tanto o processo quanto o contexto de ensino e
aprendizagem.

91

Resultados insatisfatórios de avaliação relativos à utilidade
das ações de treinamento sugerem lacunas no processo de
planejamento instrucional, especialmente na definição de
objetivos de aprendizagem.

92

Um levantamento de necessidades de treinamento deve ser
orientado pelas indicações dos funcionários sobre os cursos
dos quais eles desejam participar em determinado período.

93

Treinamentos não são úteis para resolver problemas de
desempenho originados por situações de motivação dos
funcionários.

Acerca do orçamento e da administração financeira aplicada ao
setor público, julgue os itens subsecutivos.

94

Ações de treinamento e desenvolvimento devem ser utilizadas
para corrigir falhas no desempenho atual dos funcionários.

82

A atividade financeira do Estado, em sua maior parte,
compreende o desenvolvimento das atividades políticas,
sociais, econômicas e administrativas, que constituem sua
finalidade precípua.

83

As finanças públicas podem se compreendidas como o
mecanismo constituído com a finalidade de elaboração de
informações qualitativas a partir de dados orçamentários e
contábeis.

Tendo em vista que uma das funções mais tradicionais de recursos
humanos é o recrutamento e seleção, cujo objetivo consiste em
atrair e reter profissionais competentes para o exercício laboral,
julgue os itens subsequentes.

78

O princípio da unidade ou totalidade orienta que cada unidade
governamental deve elaborar orçamentos múltiplos integrados
pelos orçamentos fiscais, monetários e das estatais.

79

A autorização para a abertura de créditos suplementares e a
contratação de operações de crédito são excepcionalidades ao
princípio da exclusividade no que se refere à lei orçamentária.

80

O princípio do equilíbrio é uma importante ferramenta de
controle dos gastos e da dívida pública por estabelecer que o
total da despesa orçamentária tenha como limite a receita
orçamentária prevista para o exercício financeiro.

81

Apesar de o princípio da não afetação proibir as vinculações
das receitas de impostos às despesas, a CF vincula algumas
dessas receitas a determinadas despesas.

84

O Estado, no cumprimento das suas atribuições econômicas
alocativa, distributiva e estabilizadora, tem como principal
fonte de receita a exploração do patrimônio público com a
geração de bens e serviços.

95

Entrevistas situacionais são úteis porque fornecem aos
avaliadores informações sobre como os candidatos reagiram
em situações profissionais anteriores ao processo seletivo.

96

Quanto mais bem especificado for o cargo vacante, menor
será a chance de o processo seletivo ser contaminado pela
subjetividade dos avaliadores.
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A respeito das relações humanas no trabalho, julgue os itens
a seguir.
97

administração federal expressos no Decreto-lei n. 200/1967,

109

110

prejuízos aos seus interlocutores.

desconcentração.

Quando uma pessoa demonstra inibição ou introversão, ela

111

112

utilizada

como

instrumento

de

Todos os órgãos da administração federal terão suas atividades

Não é facultado ao presidente da República delegar
competência para a prática de atos administrativos.

113

A execução dos planos e programas de governo deverá ser
objeto de permanente coordenação.

O desempenho profissional no trabalho resulta da combinação
Julgue os itens subsecutivos, referentes à administração pública
direta e indireta.
114

Por terem personalidade jurídica de direito privado, as

As tarefas e as atividades das equipes de trabalho são

empresas públicas e as sociedades de economia mista não se

elementos importantes para a escolha e composição das

submetem ao controle estatal.
115

resultados finais tenham valor reconhecido.
Em relação à estrutura organizacional, julgue os itens que se

116

Por serem pessoas jurídicas de direito público, as autarquias
possuem prerrogativas e sujeições muito parecidas com as da
administração direta.

As estruturas lineares podem ser representadas por pirâmides,
conforme modelos tradicionais de organização.

Sociedades de economia mista e empresas públicas não estão
sujeitas a falência.

seguem.

117

As entidades que compõem a administração indireta são
vinculadas ao ministério em cuja área de competência estiver

O trabalho em equipe e a cooperação são favorecidos quando

enquadrada sua principal atividade.

as estruturas organizacionais são mais rígidas, uma vez que
permitem decisões mais rápidas.

Julgue os seguintes itens, a respeito dos ministérios e de suas

O fato de a organização aplicar seus recursos de acordo

respectivas áreas de competência.

com a procura do mercado faz que a estrutura organizacional
acompanhe os estágios de evolução das trajetórias das
organizações.

118

A chefia do Ministério da Defesa é privativa de brasileiro nato.

119

Por serem diretamente subordinados ao presidente da
República, os ministérios são dotados de autonomia limitada

A estrutura organizacional que depende da ênfase nas

nos âmbitos técnico e financeiro para executar as ações nas

decisões operacionais é construída quando a organização

suas áreas de competência.

busca enfrentar mudanças ambientais emergentes.
A estrutura funcional é fundamentada na técnica de
supervisão direta e especialização do trabalho.
108

é

controladas.

A sinergia das equipes de trabalho depende mais das

unidades e departamentos das organizações para que os

107

Para assegurar objetividade às decisões, a delegação de
competências

do ambiente em que as pessoas se encontram.

106

A descentralização das atividades da administração direta

expressem seus pensamentos e sentimentos sem causarem

atividades, sem que haja relação de dependência das condições

105

a

mediante convênio.

da motivação e das habilidades requeridas para a realização das

104

regem

A assertividade é uma habilidade importante de comunicação

humanas envolvidas no trabalho coletivo.

103

que

deverá ser executada apenas para as unidades federais,

características de personalidade do que das competências

102

fundamentais

autoconhecimento como fonte de motivação para o trabalho.

expressar adequadamente no trabalho.

101

princípios

o

contribui para a degradação das relações humanas ao não se

100

dos

julgue os próximos itens.

e relacionamento interpessoal, pois permite que as pessoas

99

Acerca

As relações humanas devem ser gerenciadas por meio de
técnicas comportamentais que levem as pessoas ao

98
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As estruturas divisionais são elaboradas de acordo com a

Em relação aos poderes e deveres do administrador público, julgue
o item abaixo.
120

Para o administrador público, há inteira subordinação do poder

centralização dos recursos similares a cada função, otimizando

em relação ao dever, ou seja, o exercício do poder deve

os resultados das unidades.

sujeitar-se, sempre, a uma finalidade específica.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de
texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, tendo
por objetivo atingir resultados práticos e atender ao interesse público. Contudo, ao longo dos últimos anos,
vem aumentando o número de reclamações acerca dos problemas na prestação dos serviços públicos, além
dos relatos de atos ilícitos de naturezas diversas, fatos que levam ao questionamento da eficiência da
administração pública no Brasil.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da eficiência na
administração pública brasileira. Ao elaborar seu texto, responda, necessariamente de modo justificado, aos seguintes questionamentos.
<

Que critérios legais e morais devem ser adotados para garantir a correta utilização dos recursos públicos? [valor = 12,00 pontos]

<

Que medidas contribuem para o aumento da eficiência na administração pública? [valor = 7,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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