Assinatura do Candidato

Concurso Público

002. Prova discursiva I
Procurador de Universidade
Assistente – Nível I
� Você recebeu este caderno contendo 4 questões dissertativas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
� Assine apenas no local indicado na capa.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se
apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
� Redija a resposta de cada questão com caneta de tinta azul ou preta, no
espaço reservado para tal. Os rascunhos não serão considerados na correção.
� A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para a transcrição das
respostas definitivas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos
75% do tempo de duração da prova.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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� Ao sair, você entregará ao fiscal este caderno.

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO
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NÃO escreva nESTA PÁGINA

Nota

QUESTÃO   1 - Direito ADMINISTRATIVO
Considerando as atividades de controle da Administração Pública previstas na Constituição Federal de 1988, discorra sobre as
sanções e demais providências que, em caso de constatação de irregularidades, podem ser impostas e/ou adotadas pelo Tribunal de
Contas competente.
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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QUESTÃO   2 - Direito ADMINISTRATIVO
Área técnica da Universidade Estadual de Campinas prepara aquisição de equipamentos e suprimentos de informática por dispensa de licitação, por conta de o valor total da compra estar dentro do limite em que a licitação é dispensável, nos termos do art. 24,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. O processo de aquisição aporta para manifestação da Procuradoria da Universidade e, verificando-se
as aquisições anteriores da mesma espécie de material, é possível constatar que o mesmo setor da Universidade realizou 4 (quatro)
aquisições de mesmo valor e produtos, nos últimos 6 (seis) meses. Como Procurador Assistente da Universidade, examine a proposta
formulada, dando parecer que subsidie a conduta da área técnica proponente.
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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QUESTÃO   3 - DIREITO CONSTITUCIONAL
Mencione e explique, sucintamente, quatro princípios constitucionais orçamentários.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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QUESTÃO   4 - DIREITO CONSTITUCIONAL
Ateneu Santos praticou ilícito considerado como ato de improbidade administrativa que causou prejuízo aos cofres públicos de
uma autarquia estadual. Considerando o disposto na Constituição Federal, é certo que Ateneu terá que ressarcir os prejuízos por
ele causados. Assim sendo, qual seria o prazo que a autarquia teria para postular o ressarcimento dos referidos danos? Além disso,
considerando que Ateneu não é agente público, quais outros tipos de penalidades a Constituição prevê para ele em virtude do ato
praticado?

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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