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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com

o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou

a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de

respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Os números mais recentes divulgados pela Associação1

dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ)

demonstram que, mês a mês, recua nos investimentos a

participação dos produtos fabricados no país. Desde 2009, a4

fatia da produção local recua sistematicamente. Em setembro,

os importados representaram 66% da demanda. Em 2007,

quando a desindustrialização se acentuava na economia7

brasileira, o índice já era elevado, mas não tanto (52%).

As vendas do setor, contudo, voltaram a crescer desde

a criação de uma linha de crédito subsidiado do BNDES ao10

custo de 3% ao ano. No acumulado entre janeiro e setembro de

2013, a demanda cresceu 7,1% na comparação com o mesmo

período de 2012. E o segmento fechará 2013 com um déficit13

comercial de cerca de 20 bilhões de dólares.

“O setor passa por uma desindustrialização que

podemos chamar de silenciosa”, diz o diretor da ABIMAQ.16

A classificação teria a ver com o fato de o faturamento e o

nível de empregos das empresas do setor terem-se mantido

relativamente estáveis, à medida que as fabricantes, a partir dos19

anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente

montadoras de itens importados. “A indústria de

eletrodomésticos é pro forma, pois, na verdade, é importadora.22

Isso ocorre em todos os segmentos da indústria de

transformação e, com certeza, no setor de bens de capital.”.

Só na aparência. In: CartaCapital, 6/11/2013, p. 56-7 (com adaptações). 

Com relação a aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 No trecho ‘que podemos chamar de silenciosa’ (R.15-16), o

termo ‘de silenciosa’ denota uma qualidade atribuída ao

complemento direto da forma verbal ‘chamar’, função exercida

pelo pronome ‘que’.

2 O emprego do acento gráfico nos vocábulos “índice” e

“período” justifica-se com base na mesma regra de acentuação

gráfica.

3 No trecho “à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 

do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de

itens importados” (R.19-21), a expressão “à medida que”

introduz uma oração que exprime ideia de conformidade. 

4 Nos trechos ‘pois, na verdade, é importadora’ (R.22) e ‘e, com

certeza, no setor de bens de capital’ (R.24), as vírgulas foram

empregadas para isolar apostos explicativos.

5 Conclui-se do texto que o faturamento e o nível de emprego

das empresas brasileiras não refletem a desindustrialização

sistemática que ocorre no país desde 2009.

6 Seriam mantidos o sentido do texto e a correção gramatical

caso o termo “contudo” (R.9) fosse substituído por todavia.

Para o observador externo, pode parecer pura1

preguiça. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se ao
desenvolvimento da autoconsciência e da criatividade, à
capacidade de planejamento e de improvisação, à possibilidade4

de reflexão profunda sobre as experiências cotidianas e ainda
ao raciocínio moral. A aparência pode ser de devaneio sem
rumo, porém o cérebro pode estar operando um processo7

neurológico complexo, sofisticado e produtivo.
O autor inglês Neil Gaiman, autor de romances, livros

e quadrinhos, declarou recentemente, em uma palestra, que o10

nosso futuro depende de livrarias, da leitura e da capacidade de
sonhar acordado. O autor iniciou sua palestra mencionando que
a próspera indústria norte-americana de construção de prisões13

usa como variável para a previsão da demanda (necessidades
futuras de celas) o percentual de crianças com dez e onze anos
incapazes de ler. Para ele, temos a obrigação de sonhar16

acordados e usar a imaginação. Essas atividades nos fazem
criar mundos alternativos, que nos permitem construir o futuro.

No mundo do trabalho, a atividade de sonhar acordado19

já teve dias melhores. Muitas organizações contemporâneas
declaram amor incondicional pela criatividade e pela inovação.
Paradoxalmente, continuam a refrear, disciplinar ou expelir22

seus sonhadores. Eles resistem como podem, sonhando
acordados para enfrentar o tédio no trabalho. A Revolução
Industrial e a ascensão das linhas de montagem sepultaram a25

criatividade e exilaram os sonhadores.

Faz bem sonhar acordado. In: CartaCapital, 13/11/2013, p. 60 (com adaptações). 

No que se se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os próximos itens.

7 O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade”
(R.3-4) e “à possibilidade” (R.4) justifica-se pela regência da
forma verbal “relaciona-se” (R.2) e pela presença de artigo
definido feminino.

8 No trecho “a obrigação de sonhar” (R.16), a correção
gramatical seria mantida se a preposição “de” fosse substituída
por em.

9 Sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do
texto, poderia ser inserida a expressão do modo ou a expressão

da maneira imediatamente após a forma verbal “resistem”
(R.23).

10 Depreende-se da argumentação do autor que a preguiça
humana é essencialmente responsável por processos mentais
elaborados e, por isso, constitui a principal característica do
trabalhador moderno. 

11 Infere-se do texto que, nos últimos anos, a sociedade tem-se
tornado mais violenta devido à valorização de trabalhos nos
quais predominam o conhecimento científico e o tecnológico. 
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Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa1

metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de

“operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa ficava contente

com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser4

datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo.

Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico e

datilógrafa” formavam um casal de classe. A tarefa de7

Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro

acendendo-o do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho

consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de10

cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa

deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra

embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um13

pouco de dinheiro: dormia de graça numa guarita em obras de

demolição por camaradagem do vigia.

Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 45.

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens que se

seguem.

12 O sentido original do texto e a sua clareza seriam mantidos

caso o pronome “dele” (R.4) fosse substituído por sua.

13 No trecho “porque também tinha orgulho de ser datilógrafa”

(R.4-5), seriam mantidos a correção gramatical e o sentido

original do texto se o termo “porque” fosse substituído pelo

vocábulo porquanto.

14 O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserida

vírgula imediatamente antes do pronome “que”, em “pegar

barras de metal que vinham deslizando” (R.10).

15 No texto, a oração “que ele não se chamava de ‘operário’ e sim

de ‘metalúrgico’” (R.2-3) e a expressão “um pouco de dinheiro”

(R.13-14) exercem a mesma função sintática.

De acordo com as disposições do Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens seguintes.

16 As comunicações assinadas pelo ministro titular do MDIC
devem trazer o nome e o cargo, abaixo do local de assinatura,
conforme o modelo a seguir.

(espaço para assinatura)

NOME

Ministro de Estado do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior

17 Para comunicação entre unidades administrativas do MDIC, há

dois expedientes do padrão ofício indicados: o memorando, em

caso de assuntos urgentes; ou o ofício, quando se tratar de

exposição de projetos, ideias e diretrizes.

18 Caso o ministro titular do MDIC queira informar o presidente

da República acerca de assunto relacionado ao comércio

exterior, deverá fazê-lo por meio da exposição de motivos, a

qual obedece às orientações do padrão ofício e é emitida

obrigatoriamente com formulário de anexo.

Acerca das características fundamentais da redação oficial

apresentadas no MRPR, julgue os itens subsequentes.

19 A formalidade das comunicações oficiais não se limita ao

emprego adequado dos pronomes de tratamento, devendo-se

observar, também, a polidez, a civilidade e a obediência às

regras de impessoalidade e ao padrão culto da linguagem.

20 Redigir um documento oficial com a norma padrão da língua

portuguesa não significa utilizar linguagem rebuscada ou

termos técnicos restritos a um determinado grupo social. O uso

da norma padrão visa conferir impessoalidade às comunicações

oficiais e informar com o máximo de clareza e concisão. 

Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional Windows

e ao aplicativo Microsoft PowerPoint.

21 Para se incluir um arquivo de vídeo no formato MPEG em uma

apresentação em elaboração no PowerPoint 2010, é necessário

converter o arquivo para o formato AVI ou WMV.

22 No Windows 7, ao se colocar o computador no estado de

hibernação, os arquivos abertos são salvos e o computador é

desligado como forma de economizar energia.

Julgue os itens a seguir, referentes a programas de navegação,

programas de correio eletrônico e sítios de busca e pesquisa na

Internet.

23 A pesquisa pelo termo intitle “cloud” feita no Google retorna

todas as páginas que contenham a palavra cloud em sua URL.

24 Apesar de o Mozilla Firefox apresentar alguns motores de

busca disponíveis para o usuário, é possível incluir novos

motores de busca disponibilizados por sítios na Web.

25 Ao utilizar o Mozilla Thunderbird como ferramenta de correio

eletrônico, o usuário pode manter uma pasta Inbox

compartilhada entre todas as suas contas de correio eletrônico.

Com referência à organização e gerenciamento de arquivos e à

segurança da informação, julgue os itens subsecutivos.

26 O comprometimento do desempenho de uma rede local de

computadores pode ser consequência da infecção por um

worm.

27 Os antivírus, além da sua finalidade de detectar e exterminar

vírus de computadores, algumas vezes podem ser usados no

combate a spywares.

28 A definição e a execução de procedimentos regulares e

periódicos de becape dos dados de um computador garante a

disponibilidade desses dados após eventuais ocorrências de

desastres relacionados a defeitos tanto de hardware quanto de

software.
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Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,

para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;

Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,

com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão

distribuídos de forma diretamente proporcional à participação

financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

29 Caso o volume de cada unidade de determinado produto

vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm3, então, se 200 unidades

desse produto forem acondicionadas em uma única

embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a 0,3 m3. 

30 Se, diariamente, o valor em reais das vendas da loja Lik for

sempre a solução da inequação x2 ! 700x + 120.000 # 0, então

o valor diário das vendas poderá ultrapassar R$ 500,00.

31 Considerando que y = 100x + 150 e y = 50x + 1.150 sejam,

respectivamente, as quantidades de clientes do sexo masculino

e do sexo feminino que compram na loja Lik, em que x $ 1

seja a quantidade de semanas após a inauguração da loja, então

a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará a

quantidade de clientes do sexo feminino antes de seis meses de

funcionamento da loja.

32 Se M for a quantidade média de acessos por minuto ao sítio

eletrônico da loja Lik e M 2 = 0,8, então M será um número

irracional menor que 0,8.

33 Se, no final do primeiro mês, 65% do valor das vendas for

destinado ao pagamento dos fornecedores, 60% do restante

for destinado ao pagamento de impostos e de aluguel, e se,

após essas despesas, o valor restante no caixa for igual a

R$ 10.500,00, então o valor recebido pelas vendas no primeiro

mês será superior a R$ 70.000,00.

34 Se o lucro obtido ao final de determinado mês for igual a

R$ 7.000,00, então a parcela de Cláudia no lucro será superior

a R$ 1.700,00 nesse mês.

A respeito de proporções e regra de três, julgue os próximos itens.

35 Se 8 alfaiates que trabalham em um mesmo ritmo

confeccionarem 36 blusas em 9 horas de trabalho, então 10

alfaiates, com a mesma produtividade dos outros 8,

confeccionarão, em 8 horas de trabalho, mais de 45 blusas.

36 Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada aos

públicos infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens

da produção destinadas a cada um desses públicos sejam

inversamente proporcionais, respectivamente, aos números

2, 3 e 6, então mais de 30% da produção dessa fábrica

destinar-se-á ao público jovem.

RASCUNHO
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Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º
e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.

37 Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50
camisetas em uma semana; se a soma das quantidades
confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o
dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a
quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos
que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro
confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.

38 Caso a quantidade diária de camisetas produzidas por uma
indústria entre x ! 1 e x horas do dia seja expressa por
f(x) = ! 4x2 + 100x ! 400, em que 7 # x # 18, então a
quantidade máxima de camisetas produzida por essa indústria
ocorrerá entre 13 e 14 horas.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) fechou, em
Bali, o primeiro acordo em quase vinte anos e, com isso, evitou
que a Europa e os Estados Unidos da América se lançassem apenas
em negociações regionais sem a participação dos países emergentes.
O entendimento abre caminho para a injeção de 1 trilhão de dólares
na economia mundial ao desbloquear processos aduaneiros.
Segundo economistas, também deve criar 21 milhões de postos de
trabalho.

O Estado de S.Paulo, 8/12/2013, capa (com adaptações).

Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita,
julgue os itens seguintes.

39 É correto inferir que acordos semelhantes àquele mencionado
no texto geram resultado paradoxal: ao mesmo tempo em que
estimulam as iniciativas regionais, prenunciam a falência de
blocos econômicos, como o MERCOSUL, o NAFTA e a
União Europeia.

40 O comércio internacional é peça-chave na economia
globalizada dos dias de hoje, de modo que obstáculos diversos
interpostos a sua plena realização trazem, em geral, resultados
negativos para os países, especialmente em relação a aspectos
econômicos e sociais.

41 Para os analistas e agentes econômicos, a inexistência de um
órgão multilateral que estabeleça normas consensualmente
aceitas para regular o comércio global, zelando por sua
execução, é a causa principal das desavenças generalizadas que
impedem o pleno desenvolvimento dos mercados mundiais.

42 O acordo a que o texto se refere, além de conferir credibilidade
à OMC, foi amplamente entendido como expressiva vitória do
atual diretor da instituição, o brasileiro Roberto Azevedo.

O Leste da China está sofrendo com a mais grave poluição
do ar em décadas. Na cidade de Nanquim, escolas foram forçadas
a cancelar aulas e o horizonte de Xangai foi encoberto por uma
névoa acre. Esse episódio é um aviso de que nenhuma parte do país
está imune aos perigos da poluição.

O Globo, caderno Amanhã, 10/12/2013, p. 7 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando a amplitude do tema que ele focaliza, julgue os itens
de 43 a 45.

43 A China, importante economia emergente no cenário mundial
contemporâneo, é um modelo de desenvolvimento altamente
sofisticado, no qual a tecnologia avançada minimiza os efeitos
da produção sobre o meio ambiente.

44 A poluição atmosférica é um dos mais graves problemas do
mundo contemporâneo e, caso nada seja feito para reduzi-la ou
impedir sua expansão, colocará em risco a própria
sobrevivência no planeta.

45 A emissão de gases poluentes na atmosfera, como os
resultantes da queima de combustíveis fósseis, contribui
decisivamente para as alterações climáticas com as quais o
mundo contemporâneo vem convivendo há algum tempo.

No que se refere à ética no serviço público, julgue os itens
seguintes.

46 O Decreto n.o 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) impõe aos
servidores públicos o dever de, em suas atividades, privilegiar
a perfeição em detrimento da rapidez.

47 O exercício da autoridade pública está condicionado não
apenas pela observância das formalidades legais e do dever de
evitar violações expressas em lei, mas também pela
necessidade de orientar o agir para os fins e interesses
públicos.

48 Aos servidores públicos em exercício de funções diplomáticas
é permitido o recebimento de presentes ofertados por
autoridades estrangeiras.

49 O servidor público pode omitir a verdade sempre que isso for
solicitado por pessoa interessada ou beneficiar a administração
pública.

50 É vedado às autoridades públicas a participação em conselhos
de administração e fiscal de empresas privadas,
independentemente de a União ser ou não uma de suas
acionistas.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da organização administrativa e dos atos administrativos,

julgue os itens a seguir.

51 Adotando-se o critério de composição do capital, podem-se

dividir as entidades que compõem a administração indireta em

dois grupos: um grupo, formado pelas autarquias e fundações

públicas, cujo capital é exclusivamente público; e outro grupo,

constituído pelas sociedades de economia mista e empresas

públicas, cujo capital é formado pela conjugação de capital

público e privado.

52 Suponha que determinado ato administrativo, percorrido

seu ciclo de formação, tenha produzido efeitos na sociedade

e, posteriormente, tenha sido reputado, pela própria

administração pública, desconforme em relação ao

ordenamento jurídico. Nesse caso, considera-se o ato perfeito,

eficaz e inválido. 

53 Se, em razão do grande número de contratações realizadas pela

União, for criado um Ministério de Aquisições, ter-se-á, nessa

situação, exemplo do fenômeno denominado desconcentração

administrativa.

No que se refere aos agentes públicos e aos poderes

administrativos, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido,

considere que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se à

Constituição Federal de 1988.

54 Suponha que, após uma breve discussão por questões

partidárias, determinado servidor, que sofria constantes

perseguições de sua chefia por motivos ideológicos, tenha sido

removido, por seu superior hierárquico, que desejava puni-lo,

para uma localidade inóspita. Nessa situação, houve abuso de

poder, na modalidade excesso de poder.

55 Com a promulgação da CF, foram extintos os denominados

cargos vitalícios, tendo sido resguardado, entretanto, o direito

adquirido daqueles que ocupavam esse tipo de cargo à época

da promulgação da CF.

56 Considere que um servidor vinculado à administração

unicamente por cargo em comissão cometa uma infração para

a qual a Lei n.º 8.112/1990 preveja a sanção de suspensão.

Nesse caso, se comprovadas a autoria e a materialidade da

irregularidade, o servidor sofrerá a penalidade de destituição

do cargo em comissão.

No que concerne à licitação, ao controle da administração pública

e ao regime jurídico-administrativo, julgue os itens de 57 a 60.

57 Considere que o governo de determinado município onde

houve desabamentos em decorrência de fortes chuvas tenha,

em razão disso, decretado estado de calamidade pública. Nesse

caso, haja vista a urgência da situação, poderá haver a dispensa

de licitação para a realização de obras necessárias à contenção

de novos desabamentos.

58 A administração pública pode utilizar-se da modalidade pregão

para vender equipamentos eletrônicos oriundos de contrabando

apreendidos em uma operação de fiscalização deflagrada pela

Receita Federal do Brasil.

59 As formas de controle interno na administração pública

incluem o controle ministerial, exercido pelos ministérios sobre

os órgãos de sua estrutura interna, e a supervisão ministerial,

exercida por determinado ministério sobre as entidades da

administração indireta a ele vinculadas.

60 Os princípios da administração pública expressamente

dispostos na CF não se aplicam às sociedades de economia

mista e às empresas públicas, em razão da natureza

eminentemente empresarial dessas entidades.

Com referência à CF, aos direitos e garantias fundamentais, à

organização político-administrativa, à administração pública e ao

Poder Judiciário, julgue os itens subsecutivos.

61 Terá legitimidade para impetrar mandado de segurança

coletivo o partido político que tenha, no mínimo, um

representante na Câmara dos Deputados e um no Senado

Federal.

62 No âmbito da competência privativa da União, lei

complementar poderá autorizar os estados e os municípios a

legislarem sobre questões específicas de comércio exterior.

63 A CF é classificada como escrita, promulgada, analítica, formal

e semirrígida.

64 A CF prevê o direito de greve na iniciativa privada e determina

que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais e

dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da

comunidade.

No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

65 A criação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu uma

nova instância de recurso judicial, pode ser considerada uma

aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

66 A CF garante autonomia funcional e administrativa à

defensoria pública estadual e ao Ministério Público.

67 Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir,

cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China

quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor

será considerado brasileiro nato.

68 Constitui competência exclusiva do Congresso Nacional a

sustação dos atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação

legislativa.

69 Caso o Senado Federal suspenda a execução de lei declarada

inconstitucional, em sede de controle difuso, pelo Supremo

Tribunal Federal, não haverá óbice no ordenamento jurídico

brasileiro para que, posteriormente, o Senado Federal, por

motivos de conveniência política, anule a resolução que efetuar

tal suspensão. 

70 Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a

coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de

competência.
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A respeito das organizações administrativas e dos tipos de
estruturas organizacionais, julgue os itens a seguir.

71 Há distinção entre descentralização de atividades e
descentralização de autoridade; por exemplo, as atividades
de grandes multinacionais são descentralizadas, ou seja,
desenvolvem-se em vários locais, entretanto o poder
organizacional, em geral, centraliza-se nas sedes dessas
empresas.

72 A organização por competência é um tipo de estrutura
organizacional que consiste em designar responsabilidades às
pessoas conforme suas competências. A desvantagem desse
tipo de estrutura organizacional é a ausência de descrição
formalizada de cargos.

73 A estratégia é um fator que influencia na escolha da estrutura
organizacional; por exemplo, as estratégias de inovação e
crescimento exigem organizações por projeto.

74 Embora o modelo funcional de departamentalização seja
apropriado para organizações de pequeno porte, ele também
pode ser utilizado pelas grandes empresas que executam suas
operações em uma mesma área geográfica.

No que se refere à gestão de processos e de contratos e ao processo
licitatório na administração pública, julgue os próximos itens.

75 O gestor de contrato deve ser um servidor público efetivo com
conhecimentos técnicos relacionados ao objeto do contrato.

76 Além do leilão e do concurso, entre as modalidades de
licitação constam, ainda, a concorrência, a tomada de preço, o
convite e o pregão.

77 As normas que disciplinam as licitações públicas devem ser
interpretadas em favor da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o princípio da isonomia.

78 Na administração pública, processo refere-se a um conjunto de
decisões que transformam insumos em produtos e(ou) serviços,
visando a geração de valores para o cidadão.

79 Essencialmente, um ciclo de gerenciamento de processos
inicia-se com o planejamento, visto que, nessa fase, são
definidas as especificações de cada etapa do processo, desde
os insumos até o objetivo final.

80 Na administração pública, a gestão de contratos abrange as
etapas de gerenciamento, acompanhamento e fiscalização,
desde a concepção do edital da licitação até a assinatura do
contrato.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao orçamento público no
Brasil.

81 Durante o exercício financeiro, a lei orçamentária anual pode
ser retificada devido a aprovação de créditos adicionais
suplementares, especiais ou extraordinários.

82 De acordo com a lei orçamentária anual, os orçamentos das
empresas estatais dependentes e independentes constam do
orçamento de investimento.

83 O orçamento público é um documento contábil e financeiro
desvinculado do planejamento governamental.

No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue os itens de 84 a 88.

84 O envio, pelo Poder Executivo, da proposta orçamentária anual
ao Poder Legislativo independe da aprovação e publicação da
lei de diretrizes orçamentárias.

85 O controle externo da execução orçamentária realizada pelo
MDIC constitui atribuição da Controladoria-Geral da União,
conforme previsão constitucional.

86 A elaboração do orçamento inicia-se com a fixação da despesa.

87 A duração do ciclo orçamentário é superior a um exercício
financeiro, ou seja, o ciclo orçamentário não coincide com o
ano civil.

88 A proposta orçamentária do MDIC deve ser apresentada,
anualmente, à Secretaria de Orçamento Federal por intermédio
do Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário.

Com relação ao orçamento público na CF, julgue os itens seguintes.

89 A compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias é condição necessária para a
aprovação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual.

90 Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício
financeiro poderá ser iniciada sem a sua prévia inclusão no
plano plurianual.

Julgue os itens subsecutivos, referentes à gestão de pessoas nas
organizações.

91 Quando a gestão de pessoas apresenta caráter contingencial,
as diferentes técnicas de análise do ambiente e as principais
decisões relativas às pessoas se dão de modo a contar com
certa previsibilidade.

92 Necessariamente, uma unidade de gestão de pessoas deve atuar
proativamente como defensora dos empregados de uma
empresa, quando for solicitada por gerente ou chefia imediata
para dirimir conflitos interpessoais no ambiente de trabalho.

93 Os departamentos de gestão de pessoas, na atualidade,
procuram manter relações estreitas ou parcerias com outras
unidades, a fim de que suas políticas e práticas de gestão
possam ser formuladas e implementadas de modo adequado
nas organizações.

94 Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de
pessoas têm centralizado serviços tais como recrutamento,
seleção e treinamento, de modo a garantir mais efetividade em
suas práticas e resultados para as demais unidades de uma
organização.

95 Por meio da abordagem introversiva da gestão de pessoas, é
possível verificar como a organização lida com diferentes
aspectos internos em relação às pessoas e às equipes de
trabalho. 

Com referência ao comportamento organizacional, julgue os itens
que se seguem.

96 Líderes contribuem para o bom desempenho de pessoas e
equipes de trabalho ao adotarem ações orientadas às tarefas e
às atividades, bem como ações orientadas aos relacionamentos
interpessoais, o que caracteriza um estilo integrador, conforme
as abordagens comportamentais.

97 Quando um líder consulta seus liderados acerca de suas
opiniões, sugestões e percepções para a tomada de decisão,
tem-se um exemplo de liderança de suporte, pois a decisão
compartilhada cria um ambiente de respeito e consideração.

98 Boas relações com o chefe e com os colegas de trabalho
podem ser entendidas como fatores motivacionais relacionados
às necessidades sociais, segundo Maslow, ou às necessidades
de crescimento, conforme Alderfer.

99 Na teoria da expectativa, quando uma pessoa atribui valor a
algo que deseja, tem-se a probabilidade subjetiva ou a
expectância de alcançar algo valoroso mediante esforço
comportamental.

100 A socialização organizacional compreende fases em que as
pessoas e organizações estabelecem relações de reciprocidade
formal e informal, fases estas que vão do pré-ingresso na
organização até a metamorfose, quando a pessoa torna-se
membro pleno.
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Com relação a conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os

seguintes itens.

101 Um princípio fundamental da arquivologia é o respeito à

ordem original, que, quando aplicado, preserva a organicidade

dos documentos.

102 Os arquivos gerais são localizados nas unidades

político-administrativas de uma organização e cumprem a

função de arquivos correntes. 

103 A avaliação de documentos de arquivo tem caráter irrevogável.

104 Diferentemente da biblioteca, o arquivo não é uma coleção de

documentos, mas uma acumulação natural de documentos.

105 Os documentos de interesse da instituição que tenham sido

adquiridos por meio de compra, doação ou permuta devem ser

considerados como arquivos. 

Julgue os próximos itens, referentes ao gerenciamento da

informação e à gestão de documentos.

106 No Brasil, o e-ARQ é o modelo de requisitos que deve ser

adotado para o desenvolvimento de um sistema informatizado

de gestão arquivística de documentos.

107 A gestão de documentos é aplicada aos documentos

considerados de valor permanente, ou seja, aqueles com valor

histórico reconhecido pela sociedade.

108 O plano de classificação e a tabela de temporalidade são

instrumentos arquivísticos previstos nas fases de um programa

de gestão de documentos.

109 A abertura de processos é uma função exclusiva dos serviços

de protocolo.

110 O ofício e o memorando são exemplos de tipos documentais.

Com referência à gestão de materiais, julgue os itens de 111 a 116.

111 Como o estoque é fundamental para o funcionamento de uma

empresa, quanto maior for o investimento em estoque, maior

será a necessidade de comprometimento e de responsabilidade

de cada um dos departamentos da empresa na gestão de

materiais.

112 O custo de armazenagem é a soma dos custos de capital,

de seguro, de transportes, de obsolescência e de despesas

diversas, compostas por uma parte variável e uma parte fixa,

que independe da quantidade de material em estoque.

113 Os principais problemas relativos à administração de materiais

são: a má localização dos estoques, o armazenamento

inadequado, os erros de cálculo nos relatórios de entrada e

saída de materiais, os erros gerados no recebimento, o

esquecimento e atraso na emissão de documentos relativos à

entrada e saída de material e a inadequação nos procedimentos

de contagem física.

114 Se, em determinado estabelecimento, uma peça for consumida

a uma razão de 30 unidades por mês, o tempo de reposição for

de dois meses e o estoque mínimo dessa peça for a quantidade

necessária para um mês de consumo, então o ponto de pedido

deverá ser de 85 unidades.

115 A movimentação de materiais deve ser analisada juntamente

com o leiaute; para isso, devem-se analisar as dimensões do

produto, suas características mecânicas e a quantidade a ser

transportada, bem como a edificação, a sequência das

operações e o custo da movimentação.

116 Caso, em uma organização, um item do estoque tenha

apresentado consumo necessário de 3.200 unidades,

quantidade atendida de 2.900 unidades e quantidade não

entregue de 400 unidades, então o grau de atendimento terá

sido superior a 90%.

No que se refere às compras públicas, julgue os itens que se

seguem.

117 As licitações para a execução de obras e para a prestação de

serviços devem obedecer à seguinte sequência: projeto básico,

projeto executivo, execução das obras e serviços.

118 As compras, sempre que possível, deverão, entre outras

exigências, submeter-se a condições de aquisição e pagamento

específicas do setor público.

119 Na aquisição pública de materiais mediante processo

licitatório, o princípio da vinculação ao instrumento

convocatório poderá, excepcionalmente, ser descumprido para

se obter maior celeridade no recebimento dos materiais.

120 O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento

de licitação terá de ser instruído, no que couber, com os

seguintes elementos: caracterização da situação emergencial ou

calamitosa que justifique a dispensa (quando for o caso); razão

da escolha do fornecedor ou executante; justificativa do preço;

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os

bens serão alocados.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando, caso queira, 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 serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da 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).

Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria n.° 47/2013, da Secretaria de Comércio
Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que encerrou a
investigação que apurou falsa declaração de origem na importação de cadeados da empresa Ultralock, da
Malásia.

O produto investigado é classificado no código 8301.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM).

O Departamento de Negociações Internacionais (DEINT) da SECEX realizou análise de risco do pedido
de licenciamento de importação feito pela empresa Importadora XYZ e registrado no primeiro trimestre de
2013.

A investigação concluiu que os produtos não são originários da Malásia, conforme as regras dispostas
na Lei n.° 12.546/2011, já que não foram fornecidos elementos essenciais pela empresa declarada como
produtora e exportadora.

Como resultado da investigação, foi indeferida a licença de importação, requerida pela Importadora
XYZ, para a entrada no Brasil de cadeados que somariam US$ 111 mil.

De acordo com o DEINT, eventuais novas solicitações de licenças de importação, referentes ao
mesmo produto da empresa malaia investigada, serão automaticamente indeferidas até que a empresa possa
comprovar o cumprimento das regras de origem não preferenciais da legislação brasileira.

É importante ressaltar que o impacto dessas investigações vai além do produto e do produtor
investigados, gerando um efeito maior do que o indeferimento da licença de importação, ao sinalizar controle
investigativo sobre as operações, o que acaba por coibir a prática de falsa declaração de origem.

Em 2012, as importações da Malásia de cadeados classificados no referido código da NCM somaram
143 toneladas. Em 2013, o volume de importações registrado até setembro foi de quase 19 toneladas, o que
representa uma redução percentual de 87% em relação a 2012.

A Malásia é a segunda origem mais declarada das importações brasileiras de cadeados, quando
considerado o somatório do volume de importações entre 2006 e 2012. No ano passado, aproximadamente
30% das importações desse produto foram declaradas como originárias da Malásia. Até setembro de 2013,
essa participação havia caído para menos de 15%.

Com base nas informações hipotéticas acima relatadas, redija um ofício originário da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) com o objetivo de comunicar ao diretor da empresa o resultado

da investigação a respeito do pedido de licença de importação de cadeados da Malásia. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente,

às seguintes recomendações.

< Ao timbrar sua correspondência, ou seja, ao caracterizar seu expedidor, utilize apenas o seguinte: Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX, desprezando informações relativas a endereço, telefone e correio

eletrônico.

< Considere que este será o primeiro ofício a ser expedido pelo MDIC no corrente ano.

< Expeça seu texto com a data de 6 de janeiro do corrente ano.

< Considere que o nome do diretor da Importadora XYZ seja Fulano de Tal.

< Considere como endereço da Importadora XYZ apenas a cidade de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, desprezando

informações detalhadas relativas a bairro, rua e CEP.

< Considere que o nome do titular da SECEX seja José João da Silva.

< Não assine seu texto e não crie fatos nem nomes novos, sob pena de ter sua prova discursiva anulada.
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