ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Administrador
PROVA

A01 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE
DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano.”

ATENÇÃO
DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.
ESTE CADERNO CONTÉM 80 (OITENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas

Quantidade Valor de cada
de questões
questão

Língua Portuguesa

15

1

Ética e Legislação na Administração Pública

10

1

História e Geografia do Acre

5

1

Informática Básica

10

1

Conhecimentos Específicos

40

1

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org

E aí o problema, o inesperado problema. De
repente sentiu vontade de urinar. Muita vontade de
urinar. Que fazer? Se levantasse, perderia o braço da
poltrona e nunca mais o recuperaria. Durante longos
minutos debateu-se em dúvida cruel. E aí,
misericordiosamente, o comandante anunciou que
estavam pousando.
Ela fechou o jornal, voltou-se para ele:
– Você sabe que dia é hoje?
Ele não sabia. Ela sorriu, como mãe diante de
filho travesso, e revelou: era o aniversário de
casamento de ambos. Trinta e cinco anos de
matrimônio. Trinta e cinco anos partilhando sonhos,
angústias, o cuidado dos filhos. E ah, sim, braços de
poltrona em aviões.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.
Espaço vital
Etiqueta no avião: quem tem direito ao braço da
poltrona? (03/01/2008)
Tão logo sentaram e afivelaram os cintos de
segurança ele sentiu que o conflito começaria a
qualquer momento. O conflito pelo braço da poltrona,
bem entendido, este território que, ao menos na
classe econômica (para executiva ele não tinha
grana), é obrigatoriamente comum. Como a mulher a
seu lado, ele era corpulento; e o braço da poltrona,
estreito, não acolheria os cotovelos de ambos. Breve
estaria desencadeada a luta pelo espaço vital, talvez
não tão sangrenta quanto a Segunda Guerra na
Europa, mas mesmo assim encarniçada.
Ela tomou a iniciativa. Tão logo o avião
decolou, e antes mesmo que a comissária
anunciasse: “Nosso tempo de voo será de...”, ela
abriu o jornal. Um jornal grande, não um tabloide, não
uma revista. Jornalão, com muita coisa para ler,
editoriais, artigos, reportagens. E, o jornal aberto, ela
naturalmente ancorou o cotovelo no braço da
poltrona. Ancorou-o numa posição que não permitiria
o ingresso ali de qualquer outro cotovelo.
Ele também tinha um jornal. Ele também era
um leitor assíduo. Mas a verdade é que ela se
antecipara na manobra, e agora qualquer tentativa
dele no sentido de manifestar interesse nas notícias
do país e do mundo não passaria de uma medíocre, e
até vergonhosa, imitação. Portanto, um a zero para
ela.
Mas ele não desistiria. Desistir? De maneira
alguma. Como se diz no Sul: “Não está morto quem
peleia”, e ele ainda tinha muito a pelear. Agora,
porém, adotaria uma tática diversa. Uma falsa
retirada, destinada a dar à dona do poderoso cotovelo
uma ilusória sensação de definitiva vitória. Inclinou a
poltrona, bocejou, fechou os olhos e fingiu dormir.
Mas, por entre as pálpebras semicerradas,
observava-a. Aparentemente ela continuava
absorvida na leitura. Ele resolveu tentar um ataque
sub-reptício, tipo atentado terrorista. Como se fosse
um movimento automático, colocou o cotovelo sobre
o braço da poltrona. Torceu para que a aeronave
entrasse numa área de turbulência, o que acabou
acontecendo. No primeiro solavanco o cotovelo dele
empurrou, como que por acidente, o cotovelo dela
para fora. E ali ficou triunfante, como aqueles
soldados que, na batalha de Iwo Jima, desfraldaram a
bandeira americana.
Ela continuava lendo o jornal. Mas ele sabia
que, no fundo, ela estava remoendo a raiva e
planejando a vingança. Que planejasse. Ele não
entregaria jamais a sua conquista.

(SCLIAR, Moacyr. Espaço vital. In: Histórias que os jornais não
contam. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 2009. pp. 71-73)

Questão 01
No fragmento “Como se fosse um movimento
automático, colocou o cotovelo sobre o BRAÇO DA
POLTRONA.” (§ 4), o termo destacado é uma:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia.
catacrese.
perífrase.
personificação.
comparação.

Questão 02
Em “Ele resolveu tentar um ataque SUB-REPTÍCIO,
tipo atentado terrorista.”, (§ 4) o termo destacado no
fragmento pode ser substituído, sem alteração de
sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)
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furtivo.
fraudulento.
ilegal.
falso.
terrível.
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Questão 06

Questão 03
Quanto à regência verbal, indique a alternativa que
apresenta a correta substituição do termo destacado
no fragmento do texto.

“Como se diz no Sul: ‘Não está morto quem peleia’, e
ele ainda tinha muito a PELEAR.” (§ 4)
O termo “pelear” é uma variante linguística que, como
o próprio texto registra, é predominantemente usada
na região sul do Brasil. Entre as alternativas a seguir,
a única que, ao substituir o termo destacado, altera
seu sentido original no texto, é:

A) “[...] o braço da poltrona, estreito, não acolheria
OS COTOVELOS [...]” (§ 1) / não LHES acolheria.
B) “[...] ela abriu O JORNAL.” (§ 2) / ela LHE abriu.
C) “[...] dar À DONA DO PODEROSO COTOVELO
uma ilusória sensação [...]” (§ 4) / dá-LA uma
ilusória sensação.

A)
B)
C)
D)
E)

D) “Inclinou A POLTRONA [...]” (§ 4) / inclinou-LHE.
E) “[...] como aqueles soldados que, na batalha de
Iwo Jima, desfraldaram A BANDEIRA [...]” (§ 4) /
desfraldaram-NA.

Questão 07
“Ela fechou o jornal, voltou-se para ele:
– Você sabe que dia é hoje?” (§ 7 e 8)
No texto, a pergunta feita pela mulher parece estar
deslocada da sequência de ações. Esse é o clímax da
narração. Quanto ao efeito no texto, a principal ideia
transmitida por esse momento é a de:

Questão 04
A alternativa que apresenta palavra acentuada por
regra diferente das demais é:
A)
B)
C)
D)
E)

lutar.
combater.
insistir.
disputar.
polemizar.

econômica.
pálpebras.
automático.
terrível.
tática.

A) mudança da situação, pois, após a pergunta,
revela-se ao leitor uma alteração inesperada nas
características das personagens.
B) neutralidade da situação, pois, mesmo após a
pergunta, a situação se mantém conflitante entre
o homem e a mulher.
C) descaso com a situação, pois, com a pergunta, a
mulher demonstra que não está preocupada com
a disputa pelo braço da poltrona.
D) irritação com a situação, pois, com a pergunta, é
possível perceber a ironia da mulher que reclama
de maneira velada.
E) ignorância da situação, pois, com a pergunta,
revela-se ao leitor que a mulher não sabia das
atitudes do homem.

Questão 05
“O conflito pelo braço da poltrona, bem entendido,
este território QUE, ao menos na classe econômica
(para executiva ele não tinha grana), é
obrigatoriamente comum.” (§ 1)
Entre as alternativas a seguir, indique a que traz a
palavra QUE com a mesma função usada no
fragmento destacado.
A) “Tão logo sentaram e afivelaram os cintos de
segurança ele sentiu QUE o conflito começaria a
qualquer momento.”
B) “Tão logo o avião decolou, e antes mesmo QUE a
comissária anunciasse: ‘Nosso tempo de voo será
de...’, ela abriu o jornal.”
C) “Ancorou-o numa posição QUE não permitiria o
ingresso ali de qualquer outro cotovelo.”
D) “Mas ele sabia QUE, no fundo, ela estava
remoendo a raiva e planejando a vingança.”
E) “E aí, misericordiosamente, o comandante
anunciou QUE estavam pousando.”

Questão 08
A partir de pequenas alterações em trechos do texto,
indique em qual das alternativas a seguir o acento
indicativo de crase é empregado corretamente.
A) O conflito pelo braço da poltrona, à princípio, é
comum.
B) Prender-se à notícias do país não passaria de
uma medíocre imitação.
C) Ela continuava à ler o jornal.
D) Ele não entregaria jamais a sua conquista à
mulher sentada ao lado.
E) À propósito, você sabe que dia é hoje?
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Questão 09

Questão 13

Indique, dentre as alternativas a seguir, o fragmento
de texto que é construído por uma gradação.

Indique a alternativa a seguir que apresenta aposto:
A) “Jornalão, com muita coisa para ler, editoriais,
artigos, reportagens.” (§ 2)
B) “[...] não passaria de uma medíocre, e até
vergonhosa, imitação.” (§ 3)
C) “Como se fosse um movimento automático,
colocou o cotovelo sobre o braço da poltrona.”
(§ 4)
D) “E aí, misericordiosamente, o comandante
anunciou que estavam pousando.” (§ 6)
E) “E ah, sim, braços de poltrona em aviões.” (§ 9)

A) “Jornalão, com muita coisa para ler, editoriais,
artigos, reportagens.” (§ 2)
B) “Inclinou a poltrona, bocejou, fechou os olhos e
fingiu dormir.” (§ 4)
C) “Torceu para que a aeronave entrasse numa área
de turbulência, o que acabou acontecendo.” (§ 4)
D) “E aí o problema, o inesperado problema.” (§ 6)
E) “Trinta e cinco anos partilhando sonhos,
angústias, o cuidado dos filhos.” (§ 9)

Questão 14

Questão 10

“E, O JORNAL ABERTO, ela naturalmente ancorou o
cotovelo no braço da poltrona.” (§ 2)

De acordo com o processo de formação de palavras,
o vocábulo destacado em “[...] talvez não tão
sangrenta quanto a Segunda Guerra na Europa, mas
mesmo assim ENCARNIÇADA.”, (§ 1) é um caso de
derivação:
A)
B)
C)
D)
E)

Indique a alternativa que substitui a oração
subordinada adverbial temporal reduzida de
particípio, destacada no fragmento, sem alteração de
sentido em relação ao texto.

imprópria.
regressiva.
parassintética.
sufixal.
prefixal.

A) Por causa do jornal aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
B) Pelo fato de o jornal ter sido aberto, ela
naturalmente ancorou o cotovelo no braço da
poltrona.
C) Ainda que com o jornal aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
D) Depois que o jornal foi aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
E) Enquanto o jornal era aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.

Questão 11
No fragmento “E aí, misericordiosamente, o
c o m a n d a n t e a n u n c i o u Q U E E S TAVA M
POUSANDO.”, (§ 6), a oração destacada é
classificada como:
A)
B)
C)
D)
E)

oração subordinada substantiva objetiva direta.
oração coordenada sindética explicativa.
oração subordinada adjetiva restritiva.
oração coordenada sindética conclusiva.
oração subordinada substantiva subjetiva.

Questão 15
Entre as alternativas a seguir, indique a opção em que
a palavra SE é uma conjunção.
A) “Mas a verdade é que ela SE antecipara na
manobra [...]” (§ 3)
B) “Como SE diz no Sul: ‘Não está morto quem
peleia’, e ele ainda tinha muito a pelear.” (§ 4)
C) “SE levantasse, perderia o braço da poltrona e
nunca mais o recuperaria.” (§ 6)
D) “Durante longos minutos debateu-SE em dúvida
cruel.” (§ 6)
E) “Ela fechou o jornal, voltou-SE para ele [...]” (§ 7)

Questão 12
“Aparentemente ela continuava absorvida na leitura.”
(§ 4)
Indique a alternativa em que a pontuação adotada
conserva o sentido expresso no texto.
A) Aparentemente
leitura.
B) Aparentemente
leitura.
C) Aparentemente
leitura.
D) Aparentemente,
leitura.
E) Aparentemente
leitura.

ela continuava, absorvida, na
ela continuava, absorvida na
ela continuava absorvida, na
ela continuava absorvida na
ela, continuava absorvida na
04
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 20
Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o
processo administrativo:

Questão 16
A vigente Constituição Federal estabelece
expressamente como um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:

A) admite recurso, que tramitará no máximo por três
instâncias administrativas.
B) inicia-se apenas por provocação de organizações
e associações representativas de interesses
coletivos.
C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
D) pode ser decidido por ato do perito que tenha
participado de sua instrução.
E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da
competência administrativa.

A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
B) o reconhecimento e a promoção das
desigualdades sociais e regionais.
C) a promoção do bem de todos e de todas as formas
de discriminação.
D) o c o m p r o m i s s o c o m u m a e c o n o m i a
eminentemente agrária.
E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 21
São modalidades licitatórias:

Questão 17
Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente,
são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

A)
B)
C)
D)
E)

A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
C) inviolabilidade da intimidade e tratamento
favorecido.
D) acesso à informação e obrigatoriedade de
associação.
E) direito de herança e de associação para fins
paramilitares.

Questão 22
Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades
de licitação, a homologação é realizada após a
adjudicação na seguinte modalidade:

Questão 18

A)
B)
C)
D)
E)

O princípio administrativo que impõe o controle de
resultados da Administração Pública, a redução do
desperdício e a execução do serviço público com
rendimento funcional é denominado princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)

convite e sondagem.
concurso e promoção.
leilão e permissão.
consulta e concessão.
pregão e concorrência.

legalidade.
impessoalidade.
eficiência.
publicidade.
moralidade.

tomada de preços.
concorrência.
convite.
pregão.
concurso.

Questão 23
Conforme a Lei n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa) se um agente público deixa de
praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua
conduta:

Questão 19
A) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em enriquecimento ilícito.
B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo
que dela não resulte enriquecimento ilícito ou
lesão ao erário.
C) pode ser considerada ato de improbidade
somente se dela resultar lesão ao erário.
D) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em lesão ao erário e
enriquecimento ilícito.
E) não pode ser considerada ato de improbidade
porque não há interesse lesivo ou sentimento
pessoal que justifique sua omissão.

O servidor estatutário estável cuja demissão for
invalidada por sentença judicial:
A) será reintegrado apenas se não existir novo
ocupante estável de sua vaga.
B) não será reintegrado, mas tão somente
indenizado.
C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer
jus aos direitos correspondentes ao período do
afastamento.
D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha
sido declarado desnecessário ou extinto.
E) ficará em disponibilidade caso exista novo
ocupante estável de sua vaga.
05
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Questão 27

Questão 24

No início do século XX, após alguns conflitos e
assinaturas de tratados, o Acre foi decretado
Território Federal. Atualmente, goza do status de
Estado, sendo uma das unidades da federação. O
Acre foi elevado à condição de Estado por meio da
Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da
República:

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm
prazo máximo de sigilo, contado da data de sua
produção, de:
A)
B)
C)
D)
E)

vinte e cinco anos.
dez anos.
quinze anos.
vinte anos.
cinco anos.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 25
O funcionário público que, em razão de sua função,
sabendo inequivocamente da sustação por ordem
judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige
empregando meio que a lei não autoriza comete o
crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

Jânio Quadros.
João Goulart.
Ernesto Geisel.
Juscelino Kubitschek.
Tancredo Neves.

Questão 28
O relevo do estado do Acre possui características
semelhantes ao de parte significativa da região Norte,
onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas
delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de
relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão
territorial do estado do Acre é:

corrupção passiva.
excesso de exação.
condescendência criminosa.
peculato.
advocacia administrativa.

A)
B)
C)
D)
E)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 26
“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão
da Cunha e muitos outros como o mais importante de
todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a
Independência. O Barão do Rio Branco pensava da
mesma forma, pois tinha consciência de que se
tratava de difícil construção política, que havia
requerido excepcional competência no manejo do
poder, na dosagem bem proporcionada de força e
compromisso.”

Tabuleiros do Norte da Amazônia.
Chapadas do Meio-Norte.
Depressão do Rio Amazonas.
Tabuleiros Interioranos.
Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 29
Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira
com a Bolívia é:
A)
B)
C)
D)
E)

(RICUPERO, Rubens. Rio Branco: o Brasil no mundo. Rio de
Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

Tarauacá.
Rio Branco.
Porto Acre.
Plácido de Castro.
Santa Rosa do Purus.

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado
de Petrópolis foi:
A) a proclamação do Estado Independente do Acre
por Luís Gálvez.
B) a eleição do Barão do Rio Branco como
Presidente do Brasil.
C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o
Acre e o Amazonas.
D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na
fronteira com o Peru.
E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio
no litígio fronteiriço.
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Questão 33

Questão 30

No Linux, o comando que retira um arquivo da fila de
impressão é:

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo
drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio
Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do
Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a
microrregião mais populosa; economicamente, a
mais importante. Por estas condições, centraliza a
principal praça comercial e as poucas indústrias
locais. Ademais, é nesta região que alguns
municípios apresentam os maiores índices de áreas
desmatadas. Disto provém ser esta região área de
grande expansão das atividades agrícolas e
pecuárias no Estado.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 34
É um gerenciador de arquivos no Linux.

(SILVA, Silvio Simione da. Das “Microrregiões Geográficas” às
“Regionais de Desenvolvimentos”: regionalização das terras
acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do
século XX. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A)
B)
C)
D)
E)

A microrregião acima descrita é:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasileia.
Tarauacá.
Rio Branco.
Cruzeiro do Sul.
Sena Madureira.

Analise as seguintes sentenças em relação ao
Sistema Operacional Linux.
I. Sockets são arquivos utilizados para representar
dispositivos de hardware do computador.

Questão 31

II. Ao renomear um arquivo, é possível inserir
espaços no meio de um nome do arquivo.

No gerenciamento do sistema de arquivos do Linux
há dois tipos de partições. São elas:

III. Os inodes são os elementos essenciais do
sistema de arquivos do Linux.

lilo e grub.
init e setup.
mount e dev.
primária e estendida.
boot e fdisk.

É(são) verdadeira(s) apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 32
No Linux, o comando que adiciona a todos (dono do
arquivo, grupo e outros) a permissão para executar
um arquivo XPTO, é:
A)
B)
C)
D)
E)

vi.
konqueror.
CUPS.
pico.
mcedit.

Questão 35

INFORMÁTICA BÁSICA

A)
B)
C)
D)
E)

lprm.
printcap.
lpq.
append.
lpr.

I
II
III
I e II
II e III

chmod a + r XPTO
chown g + x XPTO
chmod a + x XPTO
chown g + u XPTO
chowd o + x XPTO
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Questão 38

Questão 36

São exemplos de correio eletrônico do tipo webmail:

Alguns termos relacionados com tecnologias,
navegadores, ferramentas e aplicativos associados à
Internet estão disponibilizados na Coluna I.
Estabeleça a correta correspondência com os seus
significados, disponibilizados na Coluna II.

A)
B)
C)
D)
E)

Coluna I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Archie
Firefox
Google
Plug-in
Skype
Eudora

Questão 39

Das opções seguintes, assinale aquela que NÃO está
disponível como opção de fator de zoom no
BrOffice.org 3.0 Writer:
A)
B)
C)
D)
E)

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

aplicativo de correio eletrônico
serviço de procura de informações em sites FTP
serviço de VoIP
aplicação auxiliar que atua em conjunto com o
browser
( ) site de busca
( ) navegador da Internet

ideal.
página inteira.
largura de página.
colunas.
150%.

Questão 40

No BrOffice.org 3.0 Writer, para fechar um programa e
todos os documentos que estiverem abertos, basta
clicar no comando “sair” do menu ou pressionar a
seguinte combinação de teclas de atalho:

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Gopher e Facebook.
Yahoo e Hotmail.
Gmail e Netmeeting.
Safari e Outlook Express.
Mosaic e Skype.

1, 6, 4, 5, 3 e 2.
5, 1, 6, 4, 3 e 2.
6, 1, 5, 4, 3 e 2.
3, 4, 5, 6, 1 e 2.
2, 6, 1, 3, 5 e 4.

A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + Shift + J
Ctrl + T
Ctrl + Shift + S
Ctrl + E
Ctrl + Q

Questão 37

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No tocante à segurança da informação, a
manipulação de pessoas para obtenção e acesso de
informações importantes, podendo inclusive
utilizar-se de identidades falsas, é conhecido como
ataque de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 41

A ascensão de valores neoliberais e o chamado
esvaziamento do Estado, em que a incapacidade do
Estado em lidar com problemas coletivos é
denunciada, é associada à(ao):

engenharia social.
spoofing.
negação de serviço.
cookies.
vírus polimórfico.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 42

Questão 45

Em relação à organização e à estrutura do Estado, é
correto afirmar que:

São ações inerentes à definição e à implementação
de um sistema de informações gerenciais:

A) Fundações Públicas integram a estrutura das
Empresas Públicas.
B) Autarquias e Empresas Públicas integram a
Administração Direta.
C) Empresas Públicas são compostas por um
conjunto de Autarquias.
D) Autarquias e Fundações Públicas são
desprovidas de patrimônio próprio.
E) Sociedades de Economia Mista e Fundações
Públicas integram a Administração Indireta.

A) a validação dos processos e a otimização do fluxo
de dados.
B) o mapeamento dos processos de trabalho após a
sua validação.
C) a definição dos processos, tendo como primeira
fase a sua validação.
D) a implementação do sistema como primeira fase
do processo de definição.
E) o armazenamento dos dados e a definição do
fluxo de dados, por parte do cliente.

Questão 43

Questão 46

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que
apresenta corretamente uma associação com
políticas púbicas.

“O desenvolvimento de programas de Governo
Eletrônico tem como princípio a utilização das
modernas tecnologias de informação e comunicação
(TICs) para democratizar o acesso à informação,
ampliar discussões e dinamizar a prestação de
serviços públicos com foco na eficiência e efetividade
das funções governamentais.”
In http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br.

A) Uma configuração específica de relações de
poder – não institucionalizada, recorrente e
desestruturada, mas sem a qual não se constitui
uma possibilidade de ação coletiva.
B) Uma configuração múltipla e variada de relações
de poder privado – institucionalizada, recorrente e
desestruturada, mas sem a qual não se constitui
uma possibilidade de ação coletiva.
C) Possibilidade única e exclusiva, se excluindo do
corporativismo, do patrimonialismo, do
coronelismo, do populismo, da responsabilidade
social e do voluntariado.
D) Possibilidade única e exclusiva, convivendo com
o gerencialismo, o empreendedorismo, o
coronelismo, o populismo, a responsabilidade
social, o voluntariado.
E) Possibilidade nem única nem exclusiva,
concorrendo com o corporativismo, o
patrimonialismo, o coronelismo, o populismo, a
responsabilidade social, o voluntariado.

Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que no
Brasil:
A) o Programa de Governo Eletrônico brasileiro
busca a transformação das relações do Governo
com os cidadãos e com as empresas.
B) o Programa de Governo Eletrônico brasileiro
busca promover a interação com as empresas e
as indústrias.
C) o Programa de Governo Eletrônico brasileiro
busca fortalecer a participação cidadã por meio do
acesso à informação e a uma administração mais
eficiente.
D) a política de Governo Eletrônico busca promover
a interação entre as empresas de forma a
aprimorar a qualidade dos seus serviços
prestados.
E) a política de Governo Eletrônico segue um
conjunto de diretrizes com três frentes
fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria da
sua própria gestão interna; e na integração com
parceiros e fornecedores.

Questão 44
A busca da qualidade na administração pública, com
foco no cliente e uso da administração por objetivos é
associada à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

burocracia.
governança.
gerencialismo.
patrimonialismo.
empreendedorismo.
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Questão 49

Questão 47
Em relação à ideia de excelência e de preocupação
com o atendimento ao cliente em serviços públicos, é
correto afirmar que ela vem com:

A teoria da motivação apresentada por Maslow indica
necessidades humanas que estão organizadas e
dispostas em uma hierarquia de importância e de
influenciação.
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta
corretamente as necessidades, na ordem em que
devem ser satisfeitas.

A) o pós patrimonialismo e é baseada nos critérios de
impessoalidade, controle, eficácia, qualidade e
desempenho.
B) a nova gestão pública e é baseada na burocracia,
logo, nos critérios de eficiência, controle,
qualidade e desempenho.
C) a lei de acesso à informação, com a legislação de
defesa do consumidor, na nova gestão pública,
norteada pelo critério de controle.
D) a ideia de empreendedorismo da nova gestão
pública, baseada na governança, esta norteada
pelos critérios de eficiência e eficácia.
E) a nova gestão pública e é baseada no
gerencialismo, logo, nos critérios de eficiência,
eficácia, qualidade e desempenho.

A) Estima, autorrealização, fisiológicas, segurança,
sociais.
B) Autorrealização, estima, fisiológicas, segurança,
sociais.
C) Fisiológicas, segurança, sociais, estima,
autorrealização.
D) Sociais, fisiológicas, segurança, estima,
autorrealização.
E) Segurança, sociais, estima, autorrealização,
Fisiológicas.
Questão 50

Questão 48

De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO
haverá pena de:

Considerando a gestão de almoxarifado, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta das
etapas do planejamento de inventário.

A)
B)
C)
D)
E)

A) Arrumação física ® convocação das equipes de
inventariantes ® cartão de inventário ®
atualização dos registros de estoque ® contagem
do estoque ® reconciliação e ajustes.
B) Contagem do estoque ® convocação das
equipes de inventariantes arrumação física ®
cartão de inventário ® atualização dos registros
de estoque ® reconciliação e ajustes.
C) Convocação das equipes de inventariantes ®
arrumação física ® cartão de inventário ®
atualização dos registros de estoque ® contagem
do estoque ® reconciliação e ajustes.
D) Cartão de inventário ® atualização dos registros
de estoque ® convocação das equipes de
inventariantes ® arrumação física ® contagem
do estoque ® reconciliação e ajustes.
E) Reconciliação e ajustes ® convocação das
equipes de inventariantes ® arrumação física ®
cartão de inventário ® atualização dos registros
de estoque ® contagem do estoque.

multa.
banimento.
perda de bens.
prestação social alternativa.
privação ou restrição da liberdade.

Questão 51
É de competência concorrente entre a União, os
Estados e o Distrito Federal legislar sobre:
A)
B)
C)
D)
E)
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Direito Civil.
Direito Penal.
Direito Tributário.
Direito Comercial.
Direito do Trabalho.
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Questão 54

Questão 52
Com base nas disposições constitucionais sobre o
Servidor Público, pode-se afirmar que:

Sobre os orçamentos públicos é correto afirmar que:
A) leis de inciativa do Poder Executivo estabelecerão
as diretrizes orçamentárias.
B) o Poder Executivo publicará, até quinze dias após
o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
C) é permitido o início de programas ou projetos,
ainda que não incluídos na lei orçamentária anual,
desde que não ultrapasse 10 % (dez por cento) do
valor previsto no orçamento anual para aquela
área.
D) o Poder Executivo somente poderá realizar novas
despesas ou assumir novas obrigações se estas
não excederem 5 % (cinco por cento) do valor total
autorizado pelo orçamento anual.
E) a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá,
de forma setorial, as diretrizes, objetivos e metas
da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração
continuada.

A) ao Servidor Público Civil é vedada a associação
sindical.
B) é assegurado aos Servidores Públicos o fundo de
garantia por tempo de serviço.
C) após dois anos de efetivo exercício, o Servidor
Público, adquire estabilidade no cargo que ocupa.
D) os Servidores Públicos são aposentados
compulsoriamente ao completarem setenta anos
de idade.
E) nos casos em que o Servidor Público se afastar de
seu cargo para o exercício de mandato eletivo, o
período de afastamento não será considerado
como tempo de serviço, para os efeitos legais.
Questão 53
O Tribunal de Contas da União – TCU é integrado por
nove ministros, tem sede no Distrito Federal, possui
quadro próprio de pessoal e tem jurisdição em todo o
território nacional. Assinale a alternativa que contém
um requisito correto para ser nomeado Ministro do
TCU:

Questão 55
Por um lado, a Administração Pública não pode agir
de forma contrária ao que lhe é permitido por lei; por
outro, só lhe é permitido fazer o que tem previsão
legal expressa. Quando a Administração Pública
atua, conforme o descrito acima, ela está respeitando
o princípio constitucional da:

A) notórios conhecimentos jurídicos e de informática.
B) ser Servidor Público, de cargo efetivo há, no
mínimo, dez anos.
C) ser Servidor Público, de cargo efetivo há, no
mínimo, cinco anos.
D) idade maior que trinta e cinco anos e menor que
sessenta e cinco anos.
E) nacionalidade brasileira ou portuguesa, ou, ainda,
estrangeira de qualquer país.

A)
B)
C)
D)
E)

eficiência.
legalidade.
moralidade.
publicidade.
impessoalidade.

Questão 56
Sobre os contratos administrativos tratados pela Lei
Federal nº 8.666/1993, é correto afirmar que:
A) é permitido o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
B) é vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
C) regulam-se apenas pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público.
D) regulam-se somente pelas suas cláusulas e pelas
disposições de direito privado.
E) regulam-se unicamente pelas suas cláusulas e
pelos princípios da teoria geral dos contratos.
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Questão 57

Questão 61

A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Além do princípio da isonomia, a licitação deve
observar, dentre outros, os princípios da:

A contratação direta pela Administração Pública é
prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 para situações
e casos específicos. Contudo, é necessário que o
processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação
contenha, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

A) divulgação sigilosa e da moralidade.
B) igualdade, da publicidade e da improbidade
administrativa.
C) vinculação ao instrumento convocatório e da
pessoalidade.
D) impessoalidade e da improbidade administrativa.
E) legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Questão 62
Um dos itens da documentação relativa à
qualificação econômico-financeira é constituído pelo
balanço patrimonial e pelas demonstrações
contábeis:

Questão 58
As obras e serviços licitados poderão ser executados
de forma:
A)
B)
C)
D)
E)

A) do exercício social corrente e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
B) do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, autorizada a
sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 6 (seis)
meses da data de apresentação da proposta.
C) do exercício social corrente e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, autorizada a sua
substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 6 (seis)
meses da data de apresentação da proposta.
D) do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
E) do exercício social corrente e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, autorizada a sua
substituição por demonstração do resultado do
exercício, em caráter provisório, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

direta.
direta, por regime de empreitada integral.
direta, por regime de empreitada por tarefa.
direta, por regime de empreitada por preço global.
direta, por regime de empreitada por preço
unitário.

Questão 59
Considerando os tipos de licitação, assinale a
alternativa que contém somente aqueles previstos na
Lei Federal nº 8.666/1993.
A)
B)
C)
D)
E)

justificativa do preço.
qualificação econômico-financeira.
caracterização da situação emergencial.
razão da escolha do fornecedor ou executante.
documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.

concurso; técnica.
convite; menor preço.
leilão; técnica e preço.
concorrência; menor preço.
técnica e preço; menor preço.

Questão 60
É condição para a inexigibilidade de licitação,
conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, a
contratação de profissional:
A) do setor jurídico, desde que seja reconhecido
doutrinador em matérias do Direito.
B) do setor de publicidade, desde que premiado em
eventos de reconhecimento internacional.
C) de qualquer setor artístico, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.
D) do setor científico, desde que reconhecido e
recomendado pela Academia Brasileira de
Ciências.
E) de qualquer setor técnico especializado, desde
que não haja outro profissional do ramo
reconhecido no mercado.
12
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Questão 63

Questão 65

A Lei Federal no 8.666/1993 estabelece que dos atos
da Administração decorrentes de sua aplicação cabe
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata. São casos
que cabem recursos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao licitante interessado em participar do pregão na
forma eletrônica caberá:
A) r e m e t e r, a p ó s o p r a z o e s t a b e l e c i d o ,
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a
proposta e, quando for o caso, seus anexos.
B) solicitar o cancelamento da chave de identificação
ou da senha de acesso por interesse da
Administração Pública.
C) credenciar-se diretamente no órgão responsável
diretamente pelo pregão, o que lhe possibilitar
participar de certames realizados por quaisquer
outros órgãos.
D) comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para
imediato bloqueio de acesso.
E) acompanhar as operações no sistema eletrônico,
mas não pode ser responsabilizado por perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

rescisão do contrato.
julgamento das propostas.
deferimento de inscrição cadastral.
anulação ou revogação da licitação.
habilitação ou inabilitação do licitante.

Questão 64
De acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, é regra
a ser observada na fase externa de um pregão:
A) o prazo fixado para a apresentação das
propostas, contado a partir da publicação do
aviso, não será inferior a 10 (dez) dias úteis.
B) a convocação dos interessados será efetuada por
meio de correspondência direta, dispensando a
publicação de aviso em diário oficial.
C) na convocação direta ao interessado deverá
constar somente a indicação do local, dias e
horários em que poderá ser lida ou obtida a
íntegra do edital.
D) aberta a sessão, os interessados apresentarão
declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação e
entregarão os envelopes contendo somente
preço oferecido.
E) examinada a proposta classificada em primeiro
lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da
sua aceitabilidade.

Questão 66
É hipótese para adotar o Sistema de Registro de
Preços:
A) quando o julgamento por técnica e preço puder
ser adotado, a critério do órgão gerenciador e
mediante despacho fundamentado da autoridade
máxima do órgão ou entidade.
B) quando for conveniente a aquisição de bens com
previsão de entregas únicas ou de contratação de
serviços por regime de tarefa.
C) quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais
de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo.
D) quando, pela natureza do objeto, for possível
definir previamente e com exatidão o quantitativo
a ser demandado pela Administração Pública.
E) quando houver necessidade de contratações
frequentes, com definição prévia e precisa do
quantitativo a ser demandado pela Administração
Pública.
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Questão 67

Questão 69

Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário:

O Decreto-Lei nº 200/1967 dispõe sobre a
organização da Administração Federal e estabelece
diretrizes para a Reforma Administrativa. No que diz
respeito à organização, a Administração Federal é
dividida em Administração Direta e Administração
Indireta. Constituem entidades da Administração
Indireta:

A) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço mesmo que o preço
esteja dentro da faixa do preço de mercado.
B) realizar operação financeira sem observância das
normas legais, podendo aceitar garantia
insuficiente ou inidônea, desde que de forma
condicional.
C) conceder benefício administrativo ou fiscal
mesmo com a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
D) agir negligentemente na arrecadação de tributo
ou renda, bem como no que diz respeito à
conservação do patrimônio público.
E) adquirir para si, no exercício do cargo bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional
à evolução do patrimônio do agente público.

A)
B)
C)
D)

Autarquias e Ministérios.
Fundações públicas e Ministérios.
Empresas públicas e Fundações públicas.
Órgãos integrantes da Presidência da República e
Autarquias.
E) Sociedades de Economia Mista e Órgãos
integrantes da Presidência da República.
Questão 70
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal. No que diz
respeito às despesas com pessoal, o limite
percentual da receita corrente líquida, em cada
período de apuração é de:

Questão 68
Considerando o disposto na Lei Federal
nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para a elaboração e o controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, é INCORRETO
afirmar que a Lei dos Orçamentos:

A)
B)
C)
D)
E)

A) compreenderá todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas em lei.
B) conterá a discriminação da receita e da despesa
de toda movimentação financeira ocorrida na
âmbito do Banco Central e dos bancos públicos.
C) conterá a discriminação da receita e despesa de
forma a evidenciar a política econômica financeira
e o programa de trabalho do Governo, obedecidos
os princípios de unidade universalidade e
anualidade.
D) estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
E) compreenderá todas as despesas próprias dos
órgãos do Governo e da administração
centralizada, ou que, por intermédio deles se
devam realizar.

25% para a União.
35% para os Estados.
40% para os Municípios.
45% para os Estados.
50% para a União.

Questão 71
Considerando que “Tributo” é a receita derivada
instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da constituição e das leis
vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio de atividades gerais ou
específicas exercidas por essas entidades, as
receitas estão classificadas nas seguintes
categorias:
A)
B)
C)
D)
E)
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Receitas Correntes e Receitas de Capital.
Receitas Industriais e Receitas Correntes.
Receitas Industriais e Receitas de Capital.
Receitas Patrimoniais e Receitas Correntes.
Receitas Tributárias e Receitas de Patrimoniais.
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Questão 75

Questão 72
Quanto às despesas públicas, é correto afirmar que:

Os princípios orçamentários são regras
fundamentais e norteadoras da prática orçamentária,
constituindo um conjunto de premissas que devem
ser observadas durante cada etapa da elaboração
orçamentária. Eles podem ser classificados em duas
linhas: a clássica e a moderna. Constituem princípios
da linha moderna:

A) Despesas de Custeio e Transferências correntes
são Despesas Correntes.
B) Investimentos e Transferências de Capital são
Despesas de Correntes.
C) Despesas de Custeio e Transferências de Capital
são Despesas de Capital.
D) Despesas de Custeio e Transferências de Capital
são Despesas Correntes.
E) Inversões Financeiras e Transferências de Capital
são Despesas de Correntes.

A)
B)
C)
D)

anualidade, clareza e equilíbrio.
exclusividade, legalidade e publicidade.
uniformidade, universalidade e orçamento bruto.
descentralização, responsabilização e
simplificação.
E) unidade orçamentária e não vinculação da
receita.

Questão 73
São itens obrigatórios na proposta orçamentária que
o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo
nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas
Leis Orgânicas dos Municípios:

Questão 76
O exercício financeiro é o período anual em que deve
vigorar ou ser executada a Lei Orçamentária Anual.
No Brasil, coincide com o ano civil, iniciando-se em
1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro. Sobre
o exercício financeiro pode-se afirmar corretamente
que:

A) Mensagem; Projeto de Lei de Orçamento; Tabelas
explicativas.
B) Projeto de Lei de Orçamento; Balanços;
Balancetes.
C) Tabelas explicativas; Balanços; Balancetes.
D) Programas de Trabalho; Balanços; Balancetes.
E) Mensagem; Projeto de Lei de Orçamento;
Balanços.

A) pertencem a ele as receitas arrecadas e as
despesas legalmente empenhadas no período
temporal correspondente.
B) consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas e pagas até o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das não
processadas.
C) os créditos da Fazenda Pública, de natureza
tributária ou não tributária, serão escriturados
como receita do exercício posterior ao que forem
arrecadados.
D) os empenhos que sorvem a conta de créditos com
vigência anual, que tenham sido liquidados, serão
computados como Restos a Pagar no último ano
de vigência do crédito.
E) reverte à dotação a importância de despesa
anulada no exercício somente quando a anulação
ocorrer antes do encerramento da receita do ano
em que se efetivar.

Questão 74
Considerando-se que os resultados gerais do
exercício são demonstrados no Balanço
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço
Patrimonial, na Demonstração das Variações
Patrimoniais. Nesse contexto, são itens que o
balanço patrimonial demonstrará:
A)
B)
C)
D)
E)

Ativo Financeiro e Ativo Permanente.
Saldo Patrimonial e Despesa Orçamentária.
Passivo Financeiro e Receita Orçamentária.
Despesa Orçamentária e Ativo Permanente.
Receita Orçamentária e Passivo Permanente.
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Questão 77

Questão 78

O controle das despesas decorrentes dos contratos e
demais instrumentos regidos pela chamada lei das
licitações será feito:

A inexecução total ou parcial de um contrato
administrativo enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento. Nesse sentido, constitui um dos
motivos para a rescisão:

A) sempre pelo Tribunal de Contas da União, na
forma da legislação vigente, ficando os órgãos
interessados da Administração responsáveis pela
demonstração da legalidade e regularidade da
despesa e execução, nos termos da Constituição
e sem prejuízo do sistema de controle interno nela
previsto.

A) a subcontratação total do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão
ou transferência, parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, admitidas no edital, mas não no
contrato.
B) o desatendimento das determinações regulares
da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores.
C) a decretação de concordata, com a dissolução da
sociedade ou o falecimento do contratado, com a
alteração social ou a modificação da finalidade da
empresa, que prejudique a execução do contrato.
D) razões de interesse público, de alta relevância,
com divulgação restrita ao interessado,
justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante.
E) a supressão, por parte da Administração, de
obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do
limite de 50% (cinquenta por cento) em relação ao
valor inicial contratado, no caso de obras, serviços
ou compras.

B) pelo Tribunal de Contas competente, na forma da
legislação pertinente, ficando os órgãos
interessados da Administração responsáveis pela
demonstração da legalidade e regularidade da
despesa e execução, nos termos da Constituição
e sem prejuízo do sistema de controle interno nela
previsto.
C) sempre pelo Tribunal de Contas do Estado, no
caso dos Municípios, na forma da legislação
vigente, ficando os órgãos interessados da
Administração responsáveis pela demonstração
da legalidade e regularidade da despesa e
execução, nos termos da Constituição e sem
prejuízo do sistema de controle interno nela
previsto.
D) pelo Tribunal de Contas do Estado, no caso dos
Estados, na forma da legislação pertinente,
estando a responsabilidade dos órgãos
interessados da Administração interessados
restrita à regularidade da despesa e execução,
nos termos da Constituição e sem prejuízo do
sistema de controle interno nela previsto.
E) sempre pelo Tribunal de Contas do Município, no
caso dos Municípios, na forma da legislação
vigente, estando a responsabilidade dos órgãos
interessados da Administração restrita à
legalidade da despesa e execução, nos termos da
Constituição e sem prejuízo do sistema de
controle interno nela previsto.
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Questão 79
De Chiavenato temos que a terceirização se faz por
meio da transferência de atividades não essenciais a
terceiros ou fornecedores. Nesse contexto, é correto
afirmar que a terceirização:
A) é uma decorrência da reengenharia e ocorre
quando uma parte de uma operação interna da
organização é transferida para outra organização
que consiga fazê-la melhor e mais barato.
B) ocorre quando as organizações transferem partes
das atividades do seu negócio, além de outras
como limpeza e manutenção de escritórios, a
outras organizações.
C) não pode ocorrer nos casos de atividades como
contabilidade, auditoria, advocacia, engenharia,
relações públicas, propaganda etc., que
representam atividades essenciais de qualquer
organização.
D) representa uma transformação de custos fixos em
custos variáveis e uma simplificação da estrutura
e do processo decisório das organizações, com
uma focalização maior no core business e nos
aspectos essenciais do negócio.
E) é uma decorrência do benchmarking e ocorre
quando uma operação interna da organização,
em sua totalidade, é transferida para outra
organização que consiga fazê-la melhor e mais
barato.
Questão 80
Em relação aos convênios celebrados pela
Administração Pública, é correto afirmar que:
A) sua celebração depende de aprovação do plano
de trabalho proposto pela organização
interessada, o que pode ocorrer durante o
desenvolvimentos das atividades do convênio.
B) após a conclusão do convênio, os saldos
financeiros remanescentes serão devolvidos ao
órgão repassador dos recursos, no prazo
improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias do
evento
C) na hipótese de rescisão do convênio, os saldos
financeiros remanescentes serão devolvidos ao
órgão repassador dos recursos, no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias do evento
D) na hipótese de rescisão do convênio, os saldos
financeiros remanescentes serão devolvidos ao
órgão repassador, exceto os provenientes das
receitas financeiras.
E) algumas das informações que devem estar
contidas no convênio são: identificação do objeto
a ser executado, metas a serem atingidas e
cronograma de desembolso.
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