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o estoico Sêneca. Para ele, Platão, Aristóteles e
Epicuro construíram uma concepção mitológica da
figura do velho. Os idosos que ele conheceu em
Roma muitas vezes não eram tão felizes como
descreviam os gregos. Muitos deles, observou
Sêneca, pareciam tranquilos, mas no fundo não
eram. A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar por
aquilo que queriam. Não buscaram a ataraxia
enquanto jovens, ou seja, a tranquilidade da alma e a
ausência de perturbações frente aos desafios
impostos pela vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
A figura do ancião, desde o início dos relatos
das primeiras civilizações, é muito controversa e
discutida. No mundo ocidental, o senso comum das
principais culturas muitas vezes discordava dos
ensinamentos das filosofias clássicas sobre as
contribuições da velhice para a sociedade. O estudo
das reais condições trazidas pelo avanço da idade
gerou diversas discussões éticas sobre as
percepções biossociais dos processos de mudança
do corpo. Médicos, biólogos, psicólogos e
antropólogos ainda hoje não conseguem obter
consenso sobre esse fenômeno em suas respectivas
áreas.
Muitas culturas ocidentais descrevem o
estereótipo do jovem como corajoso, destemido, forte
e indolente. Já a figura do idoso é retratada como um
peso morto, um chato em decadência corporal e
mental. Percepção preconceituosa que foi levada ao
extremo no século XX pelos portugueses durante a
ditadura de Antônio Salazar, notório por usar a
perseguição aos idosos como bandeira política.
Atletas e artistas cotidianamente debatem o avanço
da idade com medo e desgosto, enquanto
especialistas da saúde questionam se há
deterioração ou mudança adaptativa do corpo
humano.
Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo, sendo fonte de sabedoria e meta para uma
vida guiada pela prudência. O sábio ancião, que
personifica a figura do homem calmo, austero, e que
muitas vezes é capaz de prever certas situações e
aconselhar, se destaca em relação ao jovem cheio de
energia e de hormônios instáveis. Porém, apesar dos
filósofos apreciarem o avanço da idade, nem todos
eles tinham a mesma opinião sobre a velhice. O
jovem Platão tinha como inspiração o velho filósofo
Sócrates. Apesar de ser desfavorecido
materialmente, Sócrates possuía muita experiência e
uma sabedoria ímpar que marcou a história do
pensamento. Em A República, Platão retrata uma
discussão filosófica sobre a justiça ocorrida na casa
do velho Céfalo, homem importante e respeitável em
Atenas, que propiciava discussões filosóficas entre
os mais velhos e os jovens que contemplavam os
diálogos. Na sociedade ideal desse filósofo, os jovens
muitas vezes eram retratados como inconsequentes
e ingênuos, a exemplo de Polemarco, filho de Céfalo.
Nesta sociedade ideal, crianças e adolescentes não
recebiam diretamente o ensino da Filosofia. Por ser
um conhecimento nobre e difícil, [ela] era ensinada
somente para pessoas de idade mais avançada.

......................................................................................................

Se envelhecer é uma “droga”, como afirma o
ator Arnold Schwarzenegger, ou se [a velhice] é a
“melhor idade”, como dizem muitos aposentados,
esses discursos não contribuem para uma resposta
definitiva para o estudo científico. Afinal, o conceito de
velhice não é um fenômeno puramente biológico,
mas também fruto de uma construção social e
psicoemocional.
MEUCCI, Arthur. Rev. Filosofia: março de 2013, p. 72-3.

Questão 01

A partir da argumentação desenvolvida ao longo do
texto, o autor pretende persuadir o leitor a concluir
que:
A) velhice não é apenas fenômeno biológico, mas
também construção social e psicoemocional, o
que dificulta o seu conhecimento.
B) Platão, Aristóteles e Epicuro mitificaram a velhice
por não ter conhecido em Roma os velhos sem
perspectiva que Sêneca conheceu.
C) só por obra da ataraxia, praticada desde a
juventude, é possível chegar à velhice com
tranquilidade frente aos desafios impostos pela
vida.
D) há, historicamente, muito preconceito contra os
idosos, o que culmina com Salazar, que converteu
a perseguição a eles em bandeira política.
E) a Filosofia, por ser um conhecimento que exige
madureza do espírito, não deve ser ensinada a
crianças e adolescentes.

......................................................................................................

Dentre os filósofos clássicos, o maior crítico
sobre a construção filosófica da ideia de “velhice” era
02
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Questão 02

Questão 05

Com a proposição: “[...] esses discursos não
contribuem para uma resposta definitiva para o
estudo científico [...]” (§ 5), o autor sustenta um ponto
de vista que o enunciado seguinte, introduzido por
“Afinal”. Pode-se, assim, dizer que ele pretende:
A)
B)
C)
D)
E)

Há falta de correspondência entre o sentido do verbo,
no contexto em que está empregado, e o do sinônimo
proposto para substituí-lo em:
A) “[...] discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / dissentia.

retificar.
justificar.
resumir.
generalizar.
concluir.

B) “[...] gerou diversas discussões éticas [...]” (§ 1) /
suscitou.
C) “[...] questionam se há deterioração ou mudança
adaptativa do corpo humano.” (§ 2) / contestam.

Questão 03

D) “[...] contemplavam os diálogos [...]” (§ 3) /
apreciavam.

Em “[...] o conceito de velhice não é um fenômeno
puramente biológico, mas também fruto de uma
construção social e psicoemocional.” (§ 5), o
substantivo FRUTO expressa uma relação de
causalidade que pode ser igualmente traduzida por:
A)
B)
C)
D)
E)

E) “[...] decorria de seu cansaço e desânimo [...]” (§ 4)
/ advinha.

fonte.
matriz.
fator.
fundamento.
reflexo.

Questão 06

Há evidente equívoco na indicação do sentido em que
está empregada no texto a preposição SOBRE em:
A) “[...] sobre as contribuições da velhice para a
sociedade [...]” (§ 1) / em cima de.

Questão 04

B) “[...] sobre esse fenômeno [...]” (§ 1) /
relativamente a.

Há evidente equívoco na indicação do segmento de
texto a que faz referência o pronome destacado em:

C) “[...] sobre a velhice [...]” (§ 3) / acerca de.

A) “ [...] ESSE fenômeno [...]” (§ 1) / os processos de
mudança do corpo.

D) “[...] sobre a justiça [...]” (§ 3) / a propósito de.

B) “[...] SUAS respectivas áreas.” (§ 1) / Médicos,
biólogos, psicólogos e antropólogos.

E) “[...] sobre a construção filosófica da ideia de
‘velhice’ [...]” (§ 4) / no que concerne a.

C) “[...] QUE marcou a história do pensamento [...]”
(§ 3) / uma sabedoria ímpar.

Questão 07

D) “[...] Muitos dELES [...]” (§ 4) / Os idosos.

Altera-se o sentido fundamental de “[...] Apesar de ser
desfavorecido materialmente, Sócrates possuía
muita experiência e uma sabedoria ímpar [...]” (§ 3)
com a seguinte reescrita da primeira oração:

E) “[...] ESSES discursos (§ 5) / envelhecer é uma
“droga”, [a velhice] é a “melhor idade”.

A)
B)
C)
D)
E)
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Se bem que desfavorecido materialmente.
Conquanto desfavorecido materialmente.
Posto que desfavorecido materialmente.
Por muito que desfavorecido materialmente.
Visto que desfavorecido materialmente.
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Questão 08

Questão 11

No período: “[...] Por ser um conhecimento nobre e
difícil, [ela] era ensinada somente para pessoas de
idade mais avançada.” (§ 3) a preposição POR
introduz a mesma circunstância que em:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre as alternativas de concordância verbal
propostas, a gramática do português-padrão acolhe
apenas a seguinte:
A) “[...] o senso comum das principais culturas muitas
vezes discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / discordavam.

batalhar por conseguir um lugar ao sol.
perder o emprego por incompetência.
corresponder-se com amigos por e-mail.
ausentar-se por algumas semanas.
relarcear os olhos por toda a sala.

B) “[...] Atletas e artistas cotidianamente debatem o
avanço da idade com medo e desgosto [...]” (§ 2) /
debate.

Questão 09

C) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) / descrevia.

Com o emprego de OU SEJA (§ 4), o autor introduz
um aposto cujo papel semântico no peródo é:
A)
B)
C)
D)
E)

D) “[...] A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar
[...]” (§ 4) / conseguirem.

explicar.
discriminar.
recapitular.
especificar.
enumerar.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [...]”
(§ 5) / contribui.

Questão 10
Em “Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo [...]” (§ 3), a substituição de A VELHICE (com
as mudanças sintáticas necessárias) pela perífrase
OS CABELOS BRANCOS configura um exemplo
clássico de emprego da seguinte figura:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 12
Ao se reescrever a oração adjetiva destacada em “Os
idosos QUE ELE CONHECEU EM ROMA muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) cometeu-se um erro de regência
nominal em:

metáfora
metonímia
paradoxo
alusão
hipérbole

A)
B)
C)
D)
E)

com quem ele teve contato em Roma
por quem ele mostrou interesse em Roma
dos quais ele tomou conhecimento em Roma
nos quais ele encontrou apoio em Roma
que ele pediu colaboração em Roma

Questão 13
A forma simples da locução verbal destacada em “[...]
ainda hoje não CONSEGUEM OBTER consenso [...]”
(§ 1) encontra-se flexionada com ERRO no seguinte
contexto:
A)
B)
C)
D)
E)

04

ainda hoje não obtêm consenso
até agora não obtiveram consenso
talvez jamais obtenham consenso
se um dia obterem consenso
mesmo que obtivessem consenso

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 14
Há erro evidente, segundo as normas de pontuação
em vigor, na substituição do ponto usado no texto
pelo sinal proposto entre colchetes na seguinte
alternativa:

Questão 16
Com relação ao regime disciplinar dos servidores
públicos federais, assinale a opção correta.

A) “[...] Já a figura do idoso é retratada como um peso
morto, um chato em decadência corporal e mental
[ , ] percepção preconceituosa [...]” (§ 2)

A) O servidor, já aposentado, não pode ser punido
em razão de infração administrativa praticada na
ativa e cuja penalidade prevista seja a de
demissão.

B) “[...] O sábio ancião [...] se destaca em relação ao
jovem cheio de energia e de hormônios instáveis
[ ; ] porém [...]” (§ 3)

B) Para defender o indiciado revel, a autoridade
instauradora do processo não está obrigada a
designar um servidor como defensor dativo.

C) “[...] Nesta sociedade ideal, crianças e
adolescentes não recebiam diretamente o ensino
da Filosofia [ , ] por ser [...]” (§ 3)

C) No âmbito do processo administrativo, a
autoridade superior não pode aplicar pena mais
gravosa do que a imposta pela autoridade inferior.

D) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [ : ] muitos deles [...]” (§ 4)

D) O servidor que foi condenado à demissão, após
ultrapassados os cento e vinte dias do processo
administrativo, não pode pedir a anulação porque
o julgamento, fora do prazo legal, não implica
nulidade do processo.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [ ; ]
afinal [...]” (§ 5)

E) Havendo regular apuração criminal, não deve ser
aplicada a legislação penal para o cômputo da
prescrição no processo administrativo.

Questão 15
Questão 17

Grafam-se, respectivamente, com “ss” e com “ç” –
como os sufixos dos substantivos destacados em
“[...] gerou diversas DISCUSSÕES éticas sobre as
PERCEPÇÕES biossociais [...]” (§ 1) – os sufixos de:

Quanto ao processo administrativo disciplinar,
assinale a opção correta.
A) A Comissão de Inquérito não só faz o inquérito,
mas tem o poder de julgar.
B) No processo administrativo disciplinar, a doutrina
e a jurisprudência se posicionam favorável à
prova emprestada.
C) Na instauração do processo, impede que a
autoridade competente venha a optar pelo
afastamento do servidor público indiciado.
D) Durante a apuração da falta do servidor, o mesmo
poderá ser colocado em disponibilidade.
E) O relatório é o último ato da comissão e é de suma
importância por ser peça vinculante.

A) conten__ão (de gastos) – remi __ ão (da pena).
B) conce__ão (de privilégios) – ascen__ão
(ao poder).
C) ce__ ão (de direitos) – extin__ão (do cargo).
D) apreen__ão (da carteira) –
(do veículo).

reten__ão

E) mo__ão (de apoio) – admi__ão (de funcionário).
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Questão 20

Questão 18
Acerca dos atos administrativos relacionados a
concursos públicos, assinale a opção correta.

o aposentado por invalidez ao serviço público,
quando, por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria,
denomina-se:

A) Há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação, introduzida por ato
legislativo superveniente, preserve o montante
global da remuneração.
B) O servidor público ex-celetista não tem direito
subjetivo à contagem do tempo de serviço
pretérito, para todos os efeitos jurídicos legais.
C) O prazo de prorrogação de validade do concurso
público só poderá ser concedido por outro
absolutamente igual ao originalmente previsto.
D) A norma constitucional não prevê a prorrogação
do prazo original de validade do concurso público
nem por uma única vez.
E) É inconstitucional qualquer norma de edital de
concurso público, que conferir índole eliminatória
a exame psicotécnico, porque não é a Psicologia
ciência exata.

A)
B)
C)
D)
E)

readaptação.
reintegração.
recondução.
remoção.
reversão.
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21
Observe o resultado parcial de uma pesquisa feita
com a ferramenta Google.

Questão 19

Os destaques em negrito representam:

A responsabilização do servidor público pode se dar
no âmbito civil, penal e administrativo. Em relação à
referida responsabilização, é correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)

o nome do site procurado.
um link.
uma imagem.
a palavra informada na barra de endereços para
realização dessa pesquisa.
E) os sites mais prováveis de conter a informação
que se necessita.

A) o servidor, ao cometer uma infração, não poderá
ser punido nas esferas administrativa, cível e
penal.
B) o processo administrativo e o penal não podem
ser instaurados concomitantemente.

Questão 22

C) a responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou de sua autoria.

No Linux, para executar um comando em segundo
plano, deve ser informado no final do comando o
caractere:

D) quando a decisão judicial afirmar “não constituir o
fato a infração penal”, acarreta vinculação na
esfera administrativa.

A) /

E) a sindicância não pode punir o servidor, mesmo
para aplicação de sanção leve.

C) ?

B) &

D) >
E) :
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Questão 27

Questão 23
No BrOffice Calc, a tecla END move o foco da célula
selecionada para a última:
A)
B)
C)
D)
E)

Na localização de textos no BrOffice Calc é possível
utilizar caracteres coringas. O caractere coringa, que
representa nenhuma ou mais ocorrências do
caractere anterior, é representado por:

página do documento.
linha do documento.
célula do documento.
célula à direita.
célula à direita que contenha dados.

A) _
B) &
C) |

Questão 24

D) ^.

Observe a seguir alguns ícones de formatação do
BrOffice Calc.

E) *
Questão 28
Suponha que você necessite enviar um arquivo
criado no BrOffice Writer com extensão ODT para
alguém que possua somente Microsoft Word. Nesse
caso, para salvar esse documento como extensão
DOC, deve-se utilizar a função:

Esses ícones correspondem, respectivamente, às
funções:
A) número de página, texto, porcentagem, adiciona
casa decimal e retira casa decimal.
B) data, hora, porcentagem, adiciona casa decimal e
retira casa decimal.
C) data, exponencial, padrão, adiciona casa decimal
e retira casa decimal.
D) data, moeda, porcentagem, retira casa decimal e
adiciona casa decimal.
E) número da página, exponencial, científico,
adiciona casa decimal e retira casa decimal.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 29
No sistema operacional Windows, qual a ferramenta
que possui uma função correspondente ao comando
kill do Linux?

Questão 25
Ao pressionar simultaneamente as teclas CTRL e F
no Internet Explorer 8:
A)
B)
C)
D)
E)

novo.
converter.
salvar.
salvar como.
criptografar.

A)
B)
C)
D)
E)

é exibida a caixa de diálogo Localizar.
a página corrente é encerrada.
a página corrente é recarregada.
é aberta uma nova aba.
é aberto um link.

Prompt DOS.
Gerenciamento do Computador.
Gerenciador de Tarefas.
Visualizador de Serviços.
Painel de Controle.

Questão 26
Na Caixa de Entrada de um aplicativo de Correio
Eletrônico, é exibida a lista de mensagens recebidas.
Considerando a configuração-padrão, são exibidas
diversas informações referentes à mensagem,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

endereço eletrônico do remetente.
conteúdo do arquivo anexado.
assunto.
data de recebimento.
tamanho.
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Questão 30
Observe a seguir as opções de seleção de páginas,
em uma tela típica de impressão no sistema
operacional Windows.

Questão 31
Considerando a discussão sobre a evolução da
Administração Pública no Brasil, é correto afirmar
que:
A) as organizações elegem um determinado modelo
de organização, por ele se pautando, e consegue
eliminar todos os demais modelos naturalmente
presentes nas organizações, visando a eliminar a
dificuldade que o gestor tem de resistir às
pressões e aos assédios diários dos agentes
internos e externos, bem como das relações de
poder com as quais está imbricado.
B) nenhum modelo pode ser identificado nas
organizações, dado que, em geral, a dificuldade
de o gestor resistir às pressões e aos assédios
diários dos agentes internos e externos, bem
como das relações de poder com as quais está
imbricado, o impedem de implementar e avaliar
um modelo eleito de gestão, independentemente
da atividade da sua organização.
C) qualquer modelo pode ser implantado em
qualquer organização, dado que a implantação de
um modelo, qualquer que seja o eleito, é
determinante para que o gestor resista às
pressões e aos assédios diários dos agentes
internos e externos, bem como das relações de
poder com as quais está imbricado,
independentemente da atividade da sua
organização.
D) os modelos de organização podem estar
presentes nas organizações, de forma
concomitante, em geral, dada a dificuldade de o
gestor resistir às pressões e aos assédios diários
dos agentes internos e externos, bem como das
relações de poder com as quais está imbricado,
criando internamente em sua consciência, para
confortar e validar seus atos, uma “flexibilidade”
ética.
E) dado o modelo eleito, ele será o único a imperar
em uma organização, descartando-se toda a
possibilidade de existência, de forma
concomitante, de mais de um modelo, o que
propicia ao gestor eliminar as pressões e os
assédios diários dos agentes internos e externos,
bem como as relações de poder com as quais está
imbricado.

Para imprimir as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9 de um
documento de 10 páginas, é preciso selecionar a(s)
opção(ões):
A)
B)
C)
D)
E)

Páginas: 1, 3, 6-9.
Páginas: 1, 3, 5-10.
Páginas: 1-3, 6:9.
Seleção, selecionando as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9.
Todas e Páginas: 2, 4, 5 e 10.
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Questão 32

Questão 35
Em uma organização, os Sistemas de Informação
Gerencial (SIG) são encontrados no seu nível:

Considerando as novas tecnologias gerenciais,
temos nas equipes de alto desempenho uma
importante solução emergente a elas associadas. É
um atributo correto dessas equipes:

A) estratégico e são destinados a apoiar a alta
gerência no planejamento de longo prazo; usam
dados internos e externos à organização e são
capazes de responder a perguntas específicas ou
fazer projeções.
B) gerencial e são de uso exclusivo do nível
institucional; utilizam como entrada dados em
pequeno volume ou ainda bases massivas de
dados previamente preparadas para permitir
atividades de análise desses dados.
C) gerencial e são utilizados pelo nível intermediário
de gerência; utilizam pequeno volume de dados
ou sumários de transações e modelos simples
para obter relatórios sumários (agregados) e de
exceções.
D) operacional e tratam eventos e transações;
fornecem relatórios detalhados, listas e sumários,
utilizados pelos gerentes, além de documentos
específicos para a transação em que são
utilizados.
E) tático e são utilizados pelos vários níveis de
gerência; utilizam grande volume de dados ou
sumários de transações e modelos simples para
obter relatórios sumários (agregados) e de
exceções.

A) Responsabilidade – todos os membros se sentem
responsáveis pelos resultados do desempenho,
desenvolvendo o esforço conjunto o que leva à
solidariedade.
B) Clareza – todos os membros agem prontamente
sobre problemas e oportunidades, o que leva à
solidariedade.
C) Interação – todos os membros desejam mudar
para melhorar o desempenho, alcançando maior
nível de comunicação.
D) Participação – todos os membros estão
comprometidos com o empowerment e a
autoajuda, o que propicia a sinergia de esforços.
E) Flexibilidade – todos os talentos e ideias dos
membros são usados para beneficiar a equipe, o
que possibilidade uma rápida adaptação a novas
circunstâncias.
Questão 33
O endereço estruturado na Internet para o qual deve
apontar o “banner” para acesso às páginas de
Transparência Pública de um órgão ou de uma
entidade da Administração Pública Federal é:
A)
B)
C)
D)
E)

www.transparência.domínio do órgão
www.domínio do órgão/transparência
www.domínio do órgão.transparência
http://transparência/domínio do órgão
https://transparência.domínio do órgão

Questão 36
Para Lacombe (2005), o Planejamento de Recursos
Humanos deve:
I. começar com a formação da equipe.
II. ser parte integrante do planejamento estratégico
da organização.
III. ter como ponto de partida o diagnóstico das
políticas, das práticas e das decisões de recursos
humanos.

Questão 34
As informações referentes à execução orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal serão divulgadas e atualizadas nas
páginas de Transparência Pública em períodos:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas as afirmações realizadas em:

anuais.
mensais.
bimestrais.
trimestrais.
semestrais.

A)
B)
C)
D)
E)
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I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III
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Questão 37

Questão 40

No serviço público federal a seleção de pessoal
portador de deficiência é regulamentada em
legislação específica, sendo definidos os princípios
sociais e os quantitativos de vagas que devem ser
reservados para pessoas com esse perfil. O
percentual máximo que deve ser reservado a
pessoas com o perfil mencionado é de:
A)
B)
C)
D)
E)

Considerando a relação existente entre a chamada
Lei de Responsabilidade Fiscal e a Terceirização na
Administração Pública, é correto afirmar que:
A) para não ser penalizado, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, o gestor deve sempre
optar por terceirizar todas as funções de caráter
próprio do estado, já que este não contrata via
concurso público para não fazer crescer o
tamanho da máquina administrativa.
B) a contratação de mão de obra terceirizada é
computada no total de gastos com folha de
pagamento. Logo, o gestor público fica
impossibilitado de fazer uso desse tipo de
mão de obra sem colocar em risco o equilíbrio
das suas contas de acordo com o que rege a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
C) para não ser penalizado, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, o gestor deve sempre
evitar a terceirização, inclusive das funções de
caráter próprio do estado, já que este não contrata
via concurso público para não fazer crescer o
tamanho da máquina administrativa.
D) a contratação de mão de obra terceirizada não é
computada no total de gastos com folha de
pagamento. Isso possibilita ao gestor público
fazer uso desse tipo de mão de obra sem colocar
em risco o equilíbrio das suas contas de acordo
com o que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal.
E) a contratação de mão de obra terceirizada não é
computada no total de gastos com folha de
pagamento. Isso impossibilita ao gestor público
fazer uso desse tipo de mão de obra, pois coloca
em risco o equilíbrio das suas contas de acordo
com o que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5%
10%
15%
20%
25%

Questão 38
Orientação da chefia, administração por metas,
rotação de funções, substituições temporárias,
incumbências especiais e orientação por meio de
mentores são formas de treinamento:
A)
B)
C)
D)
E)

a distância.
no trabalho.
de integração.
formal interno.
formal externo.

Questão 39
O dimensionamento de estoque está associado,
principalmente, a dois aspectos básicos, quais
sejam:
A) pedido de itens desejados pelos usuários; e o
investimento financeiro.
B) complexidade dos itens estocados, e seu
acompanhamento; e o investimento financeiro.
C) complexidade dos itens estocados, e seu
acompanhamento; e pedido de itens desejados
pelos usuários.
D) recebimento dos itens constantes no pedido de
compra; e investimento financeiro.
E) complexidade dos itens estocados; e recebimento
dos itens constantes no pedido de compra.

Questão 41
Para a execução orçamentária, o Poder Executivo
estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso,
após a publicação dos orçamentos e nos termos em
que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em
até:
A)
B)
C)
D)
E)
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30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.
150 dias.
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Questão 45

Questão 42
Em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, o
Conselho Técnico de Economia e Finanças do
Ministério da Fazenda, além de outras apurações,
para fins estatísticos, de interesse nacional,
organizará e publicará o balanço consolidado das
contas da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, suas autarquias e outras entidades, bem
como um quadro estruturalmente idêntico, baseado
em dados orçamentários. Para tanto, a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão
ao mencionado órgão até:

De acordo com a Lei Federal nº 8.112/1990, a
vacância de cargo público decorrerá de:
A)
B)
C)
D)
E)

reversão.
remoção.
reitegração.
recondução.
readaptação.

Questão 46
Para os efeitos da Lei Federal nº 9.784/1999
considera-se como autoridade:

A) 30 de abril, os orçamentos do exercício; até 30 de
junho, os balanços do exercício anterior.
B) 31 de março, os orçamentos do exercício; até 31
de julho, os balanços do exercício anterior.
C) 30 de abril, os balanços do exercício anterior; até
30 de setembro, os orçamentos do exercício.
D) 30 de março, os balanços do exercício anterior;
até 31 de julho, os orçamentos do exercício.
E) 15 de janeiro, os orçamentos do exercício; até 30
de junho, os balanços do exercício anterior.

A) o servidor ou agente público investido em cargo
eletivo.
B) a unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica.
C) o servidor ou agente público dotado de poder de
decisão.
D) a unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração.
E) o órgão integrante da estrutura de autarquia ou de
fundação pública.

Questão 43
O princípio da Segurança Jurídica, consagrado na
Constituição Federal de 1988, preceitua que a lei
não prejudicará:
A) a coisa julgada, o direito adquirido e a pena
aplicada.
B) o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
C) o ato jurídico perfeito, a pena aplicada e o
mandado de segurança.
D) o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
composição do júri popular.
E) a coisa julgada, a composição do júri popular e o
mandado de segurança.
Questão 44
No artigo 1º, caput, da Constituição Federal de 1988
tem-se que: “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito [...]”. Um dos seus
fundamentos é:
A)
B)
C)
D)
E)

o pluralismo político.
a independência nacional.
a inviolabilidade dos domicílios.
o respeito à propriedade individual.
a prevalência dos direitos humanos.
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Questão 48

Questão 47
O artigo 20, caput, do Decreto Federal nº 6.944/2009
reza que: “Ficam organizadas sob a forma de
sistema, com a designação de Sistema de
Organização e Inovação Institucional do Governo
Federal - SIORG, as atividades de desenvolvimento
organizacional dos órgãos e entidades da
administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo Federal, com as seguintes
finalidades.”
São integrantes do SIORG:

A Lei de Orçamentos deve:
A) compreender todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas em lei e as
operações de crédito por antecipação da receita,
as emissões de papel moeda e outras entradas
compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
B) compreender todas as despesas próprias dos
órgãos da administração centralizada, ou que, por
intermédio deles se devam realizar e as
operações de crédito por antecipação da receita,
as emissões de papel moeda e outras entradas
compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
C) consignar dotações globais destinadas a atender
indiferentemente a despesas de pessoal,
material, serviços de terceiros, transferências ou
quaisquer outras, mas não as operações de
crédito por antecipação da receita, as emissões
de papel moeda e outras entradas
compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
D) compreender todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas em lei, mas
excetuando-se as operações de crédito por
antecipação da receita, as emissões de papel
moeda e outras entradas compensatórias, no
ativo e passivo financeiros.
E) consignar dotações globais destinadas a atender
de formas diferentes as despesas de pessoal,
material, serviços de terceiros, transferências ou
quaisquer outras, e mais as operações de crédito
por antecipação da receita, as emissões de papel
moeda e outras entradas compensatórias, no
ativo e passivo financeiros.

A) todas as entidades administrativas incumbidas de
atividades de ensino, pesquisa e extensão da
estrutura dos Ministérios da Educação e da
Ciência, Tecnologia e Inovação.
B) todos os órgãos administrativos incumbidos de
atividades de gestão financeira e de controle
fazendário integrantes da estrutura dos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
C) todas as autoridades administrativas incumbidas
de atividades de gestão de recursos humanos
integrantes da estrutura dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da
Previdência Social.
D) todos os órgãos administrativos incumbidos de
atividades de organização e inovação institucional
subordinados diretamente à Presidência da
República.
E) todas as unidades administrativas incumbidas de
atividades de organização e inovação institucional
da Administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo federal.

Questão 49
De acordo com o Decreto-Lei Federal nº 200/1967, a
Presidência da República é constituída
essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete
Militar, fazendo parte dela também, como órgãos de
assessoramento imediato ao Presidente da
República, EXCETO o:
A)
B)
C)
D)
E)
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Serviço Nacional de Informações.
Conselho de Segurança Nacional.
Conselho Nacional de Combate à Fome.
Conselho de Desenvolvimento Econômico.
Conselho Nacional de Informática e Automação.
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Questão 50

Questão 53

De acordo com a Lei Complementar Federal
nº 101/2000, a destinação de recursos públicos para
o setor privado é:

O pregão eletrônico, regulamentado pelo Decreto
Federal nº 5.450/2005, deve ser conduzido pelo
órgão ou entidade promotora da licitação, com apoio
técnico e operacional do(a):

A) permitida, desde que autorizada por lei específica.
B) é vedada em qualquer hipótese e sob qualquer
circunstância.
C) permitida, desde que aprovada pelo Conselho
Monetário Nacional.
D) é vedada, exceto em se tratando de situações de
calamidade pública.
E) permitida somente nos casos de socorrer
instituições do Sistema Financeiro.

A) Serviço Federal de Processamento de Dados.
B) Serviço Nacional de Informações da Presidência
da República.
C) Conselho Nacional de Informática e Automação
da Presidência da República.
D) Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da
Informação do Tribunal de Contas da União.
E) Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Questão 51
De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 é
dispensável a licitação:

Questão 54
Sobre as modalidades de licitação para registro de
preços, no âmbito do Sistema de Registro de Preços,
é correto afirmar que ela será realizada como:

I. nos casos de emergência ou de calamidade
pública.
II. para obras e serviços de engenharia com valor de
20 (vinte) mil reais.
III. q u a n d o h o u v e r p o s s i b i l i d a d e d e
comprometimento da segurança nacional.

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

concurso ou pregão.
convite ou concurso.
concorrência ou leilão.
concorrência ou pregão.
tomada de preço ou leilão.

I e III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
II, apenas.

Questão 52
De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, está
impedido de participar da licitação ou da execução da
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários, EXCETO:
A) membros da comissão de licitação.
B) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa
física ou jurídica.
C) parente de dirigente de órgão ou entidade
responsável pela licitação.
D) empresa responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo.
E) servidor de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
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Questão 55

Questão 57

Das alternativas a seguir, a que apresenta uma
definição correta para orçamento público é:

O kaizen é uma maneira de pensar e agir baseada
nos seguintes princípios, EXCETO:

A) o orçamento é um ato pelo qual o Poder
Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um
certo período e em pormenor, a realização das
despesas destinadas ao funcionamento dos
serviços públicos e outros fins adotados pela
política econômica e geral do país, assim como a
arrecadação das receitas criadas em lei.
B) o orçamento público (estimativas da receita e
fixação da despesa) deve ser elaborado por um
período determinado de tempo (geralmente um
ano), podendo este coincidir ou não com o ano
civil.
C) a Lei Orçamentária deve ser estruturada por meio
de categorias e elementos que facilitem sua
compreensão até mesmo por pessoas de limitado
conhecimento técnico no campo das finanças
públicas.
D) as estimativas orçamentárias devem ser tão
exatas quanto possível, a fim de dotar o
Orçamento da consistência necessária para que
esse possa ser empregado como instrumento de
gerência, de programação e de controle.
E) o orçamento de cada pessoa jurídica de direito
público, de cada esfera de governo (União,
Estados ou Municípios), deve ser elaborado com
base numa mesma política orçamentária,
estruturado de modo uniforme e contido num só
documento, condenáveis todas as formas de
orçamentos paralelos.

A)
B)
C)
D)
E)

enfatizar os clientes.
promover aprimoramentos contínuos.
criar e incentivar equipes de trabalho.
reconhecer os problemas abertamente.
promover o debate especificamente entre as
lideranças.

Questão 58
Para alguns autores, a reengenharia é o reprojeto dos
processos de trabalho e a implementação de novos
projetos, enquanto para outros é o repensar
fundamental e a reestruturação radical dos
processos empresariais visando alcançar enormes
melhorias no desempenho de:
A)
B)
C)
D)
E)

produto, serviço, fabricação e manufatura.
organizacional, pessoas, gestão e logística.
custos, qualidade, atendimento e velocidade.
atendimento, fabricação, operações e logística.
alocação de recursos, custos, gerenciamento de
pedidos e planejamento.

Questão 59
Classificam-se como Despesas de Custeio:
A) as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas.
B) as que se destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa.
C) as dotações para despesas as quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços, inclusive para contribuições e
subvenções destinadas a atender à manifestação
de outras entidades de direito público ou privado.
D) as dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados, inclusive as destinadas a
atender a obras de conservação e adaptação de
bens imóveis.
E) as dotações para o planejamento e a execução de
obras, inclusive as destinadas à aquisição de
imóveis considerados necessários à realização
destas últimas, bem como para os programas
especiais de trabalho, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento do capital de empresas
que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

Questão 56
Das assertivas a seguir, a que define corretamente
crédito orçamentário é:
A) dotações orçamentárias ou créditos adicionais
supervenientes.
B) superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
C) recursos decorrentes de vetos, de emendas ou
rejeição do projeto de lei orçamentária anual.
D) saldo positivo das diferenças acumuladas
mensalmente entre a receita arrecadada e a
receita prevista.
E) autorização dada pela Lei Orçamentária Anual
para aplicação de determinada soma de recursos,
discriminada conforme as classificações.
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Questão 60
Com relação ao artigo 43 da Lei nº 4.320/1964,
consideram-se recursos, desde que não
comprometidos, EXCETO:
A) os provenientes de excesso de arrecadação.
B) suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária.
C) o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
D) os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei.
E) o produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las.
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