De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 110 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 rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Apesar dos cerca de 10 mil quilômetros que

1

4

A omissão do sinal indicativo de crase em “à população”
( R.7) e em “à Europa” ( R.13) acarretaria prejuízo à correção

encontrar poeira do deserto do Saara na Amazônia e

gramatical do texto.

partículas do deserto de Gobi, localizado na China, nas
Montanhas Rochosas, no oeste dos Estados Unidos da

7

2

separam a América do continente africano, é possível

3

Nas linhas 9 e 10, o trecho “em menos de uma semana” tem

América e até na Flórida. O fenômeno, que passa

a função de complemento da forma verbal “chegam”, e

despercebido à população, tem sido registrado por imagens

“essas gigantescas formações” é o sujeito da oração.

de satélite. Viajando a cerca de 3 quilômetros acima do nível

4

Nas linhas 20 e 21, “uma espécie de fungo trazida por

do mar, essas gigantescas formações cruzam o Atlântico e
10

nuvens vindas da África” exerce a função de sujeito da

chegam ao Brasil em menos de uma semana. Também há

oração cujo verbo é “destruiu”.

nuvens semelhantes que saem do deserto de Gobi, na China,
e voam até a América do Norte. Grãos do Saara também
13

5

cruzam o Mediterrâneo e chegam à Europa.

linguagem objetiva e clara, poderiam, com propriedade, ser

A intensidade dessas nuvens pode ter aumentado
na
16

última

década.

Pesquisadores

suspeitam

que

parte de relatório elaborado por técnicos da ANTAQ.

o

desmatamento, a mineração e a drenagem de rios aumentem

6

o solo exposto, potencializando a ação dos ventos.

podem pegar uma carona nas nuvens de poeira. Na região do

7

A declaração, citada no texto ( R.30-33), do estudioso da
Universidade de São Paulo tem o objetivo de explicar a

Caribe, uma doença causada por uma espécie de fungo

22

Os travessões das linhas 27 e 29 podem ser corretamente
substituídos por vírgulas.

Microrganismos como vírus, bactérias e fungos
19

O segundo e o terceiro parágrafos do texto, por apresentarem

trazida por nuvens vindas da África destruiu corais entre as

relação entre a poeira vinda da África e a fertilidade do solo

décadas de 70 e 90 do século passado, justamente o período

da Amazônia a longo prazo.

mais intenso de desertificação naquele continente.

8

O objetivo do texto é informar o leitor acerca dos caminhos

A chegada de partículas do Saara à costa nordeste
25

que percorre cada uma das nuvens de poeira que saem da

do Brasil e à região da Amazônia acontece durante o ano

África.

todo, mas é mais significativa entre os meses de fevereiro e
abril. Alguns pesquisadores especulam que o fósforo — um
28

9

dos componentes dessa poeira, assim como o silício, o

fatores, entre eles, o desmatamento, a mineração, a drenagem

alumínio, o cálcio, o manganês e o ferro — teria papel

de rios e a proximidade entre as regiões de origem e as de

fundamental na sobrevivência da floresta. “Não que a poeira
31

chegada dessas nuvens.

do deserto do Saara fertilize a Amazônia em dez anos, mas
ela tem um papel importante para a circulação de nutrientes

10

em uma escala de tempo da ordem de mil a 3 mil anos”,
34

esclarece

o

coordenador

do

Laboratório

de

A trajetória das nuvens de poeira é definida por diversos

Para alguns estudiosos, as nuvens de poeira têm função
essencial para a sobrevivência da Amazônia.

Física

Atmosférica do Instituto de Física da Universidade de São

11

Paulo.

Segundo o texto, no Caribe, ocorreu um processo de
desertificação na época em que corais foram infectados por

Época, 25/4/2005, p. 100 (com adaptações).

um fungo trazido para essa região pelas nuvens de poeira.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao texto acima.
1

12

Formada por diferentes elementos químicos, a poeira a que

O pronome o qual pode corretamente substituir “que”, nas

se refere o texto é responsável por fenômenos que ocorrem

ocorrências nas linhas 6 e 15.

em diversas partes do mundo.
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Julgue os trechos transcritos nos próximos itens quanto à

18

Sabe-se que o principal agente de poluição nas áreas rurais
é o despejo direto de lixo residencial em rios, lagos e demais

correção gramatical.

fontes hídricas.
13

14

As nuvens de poeira podem influenciar o clima, já que os

19

urbanos que no meio rural devido, entre outros fatores, à

e refletem a radiação solar, o que causa o resfriamento da

industrialização e à grande quantidade de veículos em

superfície terrestre.

circulação.

A grande quantidade de aerossóis em suspensão torna o

20

Assoreamento é um fenômeno que torna os cursos d’água
mais volumosos, o que ocasiona freqüentes cheias, que

vapor d’água disponível na atmosfera insuficiente para que

arrastam casas e plantações.

as nuvens atinjam o tamanho necessário para que haja chuva.
21
15

A poluição do ar tende a ser mais pronunciada nos centros

aerossóis (partículas em suspensão na atmosfera) absorvem

O que os pesquisadores querem conhecer agora é a

Matas

ciliares,

atualmente

em

franco

processo

de

degradação, são aquelas que margeiam os cursos dos rios e

influência que essas nuvens podem ter sobre o aquecimento

são essenciais para a proteção das águas do excesso de calor,

global. Supoem-se que o fenômeno poderia atrazar a

para a alimentação dos peixes e para a barragem de

precipitação em algumas regiões, pois interferem no

materiais carregados pelas enchentes.

processo de formação de nuvens.

22

mais importantes agentes de poluição, degrada o meio

A água está no centro dos problemas ambientais do

ambiente e espalha doenças.

planeta. No Brasil não é diferente, apesar de ser o maior
reservatório do mundo. Aqui, a culpa é, principalmente, da falta

Infere-se do texto que o despejo de esgoto in natura, um dos

23

Na atualidade, países que dispõem de água em abundância
estão entre as economias mais ricas do mundo, a exemplo

de saneamento e das ações predatórias. Quase quatro em cada dez

dos Estados árabes e de Israel.
municípios brasileiros, onde vivem 68% da população, tinham,
em 2002, fontes de água poluída, principalmente por causa do

24

A denominada agricultura orgânica é considerada pouco
prejudicial ao ambiente e à saúde porque, nela, os

esgoto jogado em rios e lagos. O assoreamento e a poluição dos

agrotóxicos são utilizados de forma moderada, ou seja, em

recursos hídricos são os dois prejuízos ao meio ambiente mais

menor quantidade.

citados pelos prefeitos que responderam à pesquisa do IBGE.
25
Contaminação do solo, poluição do ar e degradação de áreas

outros fatores, da dispersão dos agrotóxicos e fertilizantes

legalmente protegidas são os outros três impactos negativos mais
citados pelos prefeitos.

Citada no texto, a contaminação do solo decorre, entre

usados na agricultura.
26

A mortalidade infantil tende a ser menor em domicílios
servidos por rede de água tratada e por adequado

Correio Braziliense, 14/5/2005, p. 8 (com adaptações).

esgotamento sanitário.
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os

27

múltiplos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue
os itens seguintes.
16

De maneira geral, o Brasil ainda apresenta um quadro de
acentuadas carências quanto a saneamento básico.

28

No Brasil, diz o texto, a existência de lei de proteção
ambiental por si só garante a preservação da área a ser

Por “ações predatórias”, mencionadas no texto, pode-se

protegida pela demarcação.

entender a exploração desordenada e intensa sobre a
natureza, desprezando-se a importância do meio ambiente

29

No Brasil, a escassez de água mata muito mais do que os
fatores ambientais que afetam as condições de vida da

para a vida.
17

população, como esgoto a céu aberto.

No Brasil, ao contrário do que ocorre em outras partes do

30

Os especialistas são unânimes na defesa dos lixões a céu

mundo, o principal problema envolvendo a água decorre da

aberto como a melhor alternativa para o combate à poluição

presença relativamente reduzida de recursos hídricos no país.

e para a melhoria geral das condições sanitárias das cidades.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos métodos de arquivamento adotados pela arquivística,

43

Na busca pela maximização dos seus lucros, uma
organização deve considerar, além do seu fluxo de caixa, o
risco inerente às decisões financeiras tomadas. O risco é a
possibilidade de que os resultados realizados possam diferir
daqueles esperados.

44

Uma tendência constante na administração financeira é a
manutenção de um relacionamento positivo com os
stakeholders. Os stakeholders, também denominados
acionistas, são os verdadeiros donos da empresa, em vista de
seu patrimônio na forma de ações ordinárias e preferenciais.

45

Uma empresa líquida é uma empresa que pode satisfazer
suas obrigações de curto prazo na data do vencimento dessas
obrigações.

46

As entradas e saídas de valores do caixa diretamente
relacionados com a compra e a venda de ativos imobilizados
e participações societárias podem ser corretamente
entendidas como fluxo operacional.

47

Mercado de capitais, também denominado mercado
monetário, origina-se do relacionamento financeiro
estabelecido entre fornecedores e tomadores de fundos de
curto prazo.

julgue os itens que se seguem.
31

Uma das vantagens do método de arquivamento duplex é
que ele possibilita a criação de uma infinidade de classes.

32

No método de arquivamento alfabético, adota-se a consulta
de índices para a localização dos documentos.

33

Os métodos de arquivamento decimal e duplex necessitam
da adoção de um índice alfabético.

34

O método numérico simples é de consulta indireta pelo fato
de adotar um índice onomástico para as atividades de
arquivamento.

35

No método alfabético dicionário, os temas obedecem a uma
rigorosa ordem alfabética e apresentam-se de maneira
hierarquizada, obedecendo a um título genérico.

Com base no conhecimento arquivístico sistematizado, julgue os
itens a seguir.
36

Nas organizações, os serviços de protocolo devem ser os
responsáveis pelo controle do trâmite dos documentos.

37

Os documentos considerados de valor secundário são
eliminados na segunda fase do ciclo vital, a fase
intermediária.

38

O plano de classificação é o instrumento que determina
prazos para transferência, recolhimento, eliminação e
mudança de suporte de documentos.

39

Uma organização produz e distribui, para uma grande
rede varejista no Brasil, alimentos em conserva como milho,
ervilha, ameixa e pêssego. Na sede da empresa, além da unidade
produtiva, existem dois depósitos de grande capacidade
separados, um para a guarda de insumos ao processo produtivo
e o outro para estocar os produtos prontos.

Os documentos arquivísticos que apresentem grau de sigilo

A partir da situação hipotética acima e acerca de noções de
administração de materiais, julgue os itens a seguir.
48

Como a organização possui depósitos separados para as
matérias-primas e para os produtos acabados, o controle de
estoques das matérias-primas e dos produtos deve ser feito
de maneira independente, pois trata-se de conteúdos
diferenciados quanto à dimensão da produção.

49

Considere que o estoque mínimo da matéria-prima milho foi
calculado de modo a suprir as possíveis oscilações no
consumo, os possíveis sinistros na sua distribuição e a
variação na qualidade, entre outros fatores. Nessa situação,
é correto afirmar que o estoque mínimo influencia
diretamente na definição do período de tempo relativo ao
ressuprimento desse estoque.

50

Sabendo que o processo de produção da conserva de ameixa
possui um estágio em que a fruta deve ser curada, é correto
afirmar que essa etapa corresponde ao estágio de estoque de
matéria-prima, pois constitui material básico e necessário
para a produção do produto acabado.

51

Considere que a empresa tenha decidido aumentar o estoque
de matéria-prima de pêssego de 500 quilos para 1.000 quilos
ao mês. Nesse caso, é correto afirmar que essa decisão
implica necessariamente a ampliação do espaço para
estocagem desse produto, de modo a não permitir que faltem
produtos para o atendimento aos clientes.

secreto e ultra-secreto deverão ser armazenados em arquivos
de segurança.
40

Para identificação das caixas nos arquivos devem ser
evitadas as tintas hidrográficas e esferográficas, pois
esmaecem com rapidez.

Administrar um negócio envolve muitas atividades diferentes.
Não somente o marketing e o atendimento aos clientes são pontos
críticos para o sucesso de uma empresa, mas também as finanças,
entre outros. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se
seguem.
41

Considere que um tomador de fundos decida obter recursos
de curto prazo, pois necessita de financiamento sazonal ou
temporário. Nesse caso, é correto afirmar que esse tomador
de fundos integra o mercado monetário.

42

Para que uma empresa tenha sucesso, as decisões financeiras
devem ser orientadas por um objetivo básico: o valor da
empresa no longo prazo, independentemente das questões de
financiamento e outros aspectos de curto prazo.
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52

Estudos iniciais acerca dos estoques fundamentam-se na previsão do consumo do material. Caso o produto pêssego em conserva
possua consumo caracterizado por oscilações regulares, tanto positivas quanto negativas, é correto afirmar que tal perfil de
consumo é caracterizado pelo modelo de evolução de consumo sujeito a tendências.

53

Considere que, após grande aumento de demanda de ameixa em conserva no mercado brasileiro, a organização tenha decidido
ampliar o lote de matéria-prima de uma tonelada para 1.500 quilos de ameixa ao mês. Nesse caso, é correto afirmar que a
capacidade máxima necessária de armazenamento do estoque desse produto deve ser de 1.500 quilos.

54

O custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio, pois, quando a quantidade em estoque é máxima, o custo de
armazenagem é máximo e, quando o estoque é zero, o custo de armazenagem é também zero.

55

Considere que, durante a estruturação inicial do setor de controle de estoques, a organização tenha verificado que, devido à
demanda, determinado produto teria seu lote consumido em 20 dias. Nesse caso, é correto afirmar que a determinação da
periodicidade de estoque do referido produto é um dos princípios do controle de seu estoque.

56

Quando a ervilha estiver enlatada, etiquetada e encaixotada, é considerada produto acabado, pois trata-se de itens que já foram
produzidos, mas ainda não foram vendidos.

57

Considere que, durante 2 meses, a organização tenha tido seu estoque de ameixa em conserva totalmente vendido. Nesse caso,
é correto afirmar que pode ter havido nesse período uma ruptura do estoque.

data

documento

3
8
10
11

nf. 01
nf. 02
of. 10
nf. 03

quant.
200
120
–
100

avaliação de estoque do produto alfa
entradas
saídas
saldos
valor
valor
valor total
valor total
valor total
unitário
quant. unitário
quant.
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
15,00
3.000,00
–
–
–
200
3.000,00
16,00
1.920,00
–
–
–
320
4.920,00
–
–
150
X
Y
170
W
20,00
3.000,00
–
–
–
270
Z

Considerando a tabela acima, julgue os próximos itens.
58

Pelo método PEPS, o valor de X deve ser igual a R$ 16,00, enquanto o valor de W deve ser igual a R$ 2.520,00.

59

Pelo método UEPS, o valor de X deve ser igual a R$ 20,00, enquanto o valor de W deve ser igual a R$ 3.400,00.

R A SC U N H O
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Acerca de controle patrimonial e inventário rotativo, julgue os
itens a seguir.
60

61

O controle patrimonial de uma organização é feito com
relação a seus bens tangíveis, ou seja, aqueles que têm forma
e que podem ser tocados, como também os intangíveis, como
as marcas e patentes.

Julgue os itens seguintes, acerca de administração de recursos
humanos.
66

O trabalho em equipe difere do trabalho em grupo pois,
enquanto

neste

último

os

componentes

executam

separadamente as tarefas que lhe foram designadas pelo
líder, responsabilizando-se isoladamente pelo que cada um

O inventário rotativo é feito no decorrer do ano fiscal da
empresa, sem qualquer tipo de parada no processo
operacional, geralmente concentrando-se em cada grupo de
itens em determinados períodos, que podem ser semanas ou
meses.

realiza, no trabalho em equipe, todos trabalham em conjunto,
envolvidos cada um na tarefa de todos, fazendo que haja um
comprometimento total nos resultados gerais.
67

Em cada um dos itens que se sucedem, é apresentada uma
situação hipotética relativa à administração de recursos humanos,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

A rotatividade de pessoal em uma organização relaciona-se
com o contingente de empregados demitidos e(ou)
demissionários da organização em determinado período. Os
casos de transferência de um setor, departamento ou filial

62

63

Jonas é um analista judiciário de um órgão público com
especialidade de execução de mandados. No seu cargo,
Jonas realiza atividades de nível superior que possibilitam o
cumprimento de ordens judiciais, análise de processos,
realização de diligências externas relacionadas à prática de
atos de comunicação processual e de execução, entre outras
atividades de mesma natureza e alto grau de complexidade.
Nessa situação, tais atividades são denominadas atribuições
do cargo.

parte da organização não se incluem no conceito de
rotatividade.
68

A divulgação das necessidades organizacionais (vagas em
aberto) por memorando ou cartazes em todos os quadros de
aviso de uma organização é um exemplo de divulgação
utilizada no recrutamento interno.

69

A

entrevista de seleção

objetiva detectar dados e

João, que é um empregado dedicado e competente de uma

informações dos candidatos a emprego, subsidiando a

firma de computadores, tem obtido alto índice nas avaliações

avaliação do processo seletivo.

de desempenho aplicadas pela empresa. No entanto, no

70

No processo de recrutamento interno, a margem de erro na

último ano, o resultado da sua avaliação sofreu forte queda,

identificação dos valores, habilidades e competências do

o que foi justificado pelo seu superior da seguinte forma:

candidato é reduzida, graças ao volume de informações que

“seu avaliador soube da sua participação em uma briga no

a organização reúne a respeito de seus empregados.

estádio de futebol e da acalorada discussão ocorrida no

A respeito de cidadania, julgue os itens a seguir.

trânsito entre você e um condutor de ônibus”. Nessa
situação, é correto afirmar que a avaliação de desempenho

64

71

de João foi adequada pois seu avaliador levou em conta os

entendida como sendo apenas a expressão da concordância

acontecimentos mais recentes acerca do comportamento de

da população com os modelos apresentados pelos entes

João.

governamentais.

Marcelo, vendedor da Calçados & Cia., está participando de

72

Dirigentes Logistas de sua cidade sobre novas técnicas de

A participação social é aprendida e aprimorada na prática;
ela não é um mero aprendizado teórico.

um conjunto de encontros promovidos pela Câmara dos

65

A participação cidadã nas políticas públicas deve ser

73

O processo de participação social pode propiciar, aos

pós-venda. Nessa situação, é correto afirmar que Marcelo

indivíduos e à comunidade, uma reflexão sobre sua própria

está sendo submetido a uma ação de treinamento.

realidade e impulsionar a capacitação individual e coletiva
para o exercício dos seus direitos.

Samuel, técnico em enfermagem de um hospital, decidiu
freqüentar um curso de instrumentação cirúrgica oferecido

74

O processo de mobilização social voltada para a participação

por uma escola reconhecida no mercado. Nessa situação,

social consciente nas decisões que interessam à própria

devido ao interesse do empregado de arcar com os custos de

comunidade deve levar em conta seus valores socioculturais.

cursos que contribuirão para a melhoria do seu desempenho

75

O acesso da população aos benefícios oferecidos pela

no cargo, é correto afirmar que Samuel está participando de

sociedade é um indicador do grau de desenvolvimento de um

um treinamento externo.

país.
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A Constituição brasileira de 1988 atribuiu significado
ímpar aos direitos individuais. A colocação do catálogo dos
direitos fundamentais no início do texto constitucional e a
amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e sete
incisos e dois parágrafos (art. 5.º), reforça a impressão sobre a
posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses
direitos.

Julgue os itens a seguir, a respeito do servidor público federal em
estágio probatório.
84

Servidor público federal em estágio probatório pode ser
exonerado sem prévio processo administrativo.

85

Considere a seguinte situação hipotética.
Jorge, servidor estável investido em cargo público federal

Gilmar Ferreira Mendes. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade:
estudos de direito constitucional. 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004 (com adaptações).

inacumulável, em virtude de habilitação em concurso público
público para outro cargo público federal, solicitou sua

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, tema do fragmento
de texto acima, julgue os itens que se seguem.

exoneração e foi atendido. Durante o estágio probatório,
Jorge mudou de opinião.

76

77

78

79

80

81

Os direitos fundamentais são elementos inerentes à
identidade e à continuidade da Constituição, tanto que são
gravados por cláusula que garante a sua não supressão.
O ensino religioso pode ser ministrado nas escolas públicas
ou privadas de ensino fundamental, desde que a matrícula
seja facultativa.
Considere que Luís foi fotografado sem o seu consentimento
e que sua imagem tenha sido utilizada por uma empresa com
fins lucrativos, em anúncio comercial. Nessa situação, Luís
pode requerer indenização, invocando o direito à proteção da
própria imagem.
O regime jurídico dos direitos fundamentais só se aplica às
pessoas naturais. Essa proteção não se estende à pessoa
jurídica.
Quando a utilização de critério tiver como finalidade
diferenciar o homem da mulher, com o propósito de
desnivelá-los materialmente ou mesmo para atenuar a
diferença social existente entre os sexos, a discriminação é
inaceitável.
A instituição de recurso contra decisão tomada por tribunal
do júri conflita com a garantia da soberania de seus
veredictos, prevista constitucionalmente.

A constituinte de 1988 curvou-se aos anseios da
sociedade e ao enorme trabalho dos órgãos e entidades de defesa
do consumidor, incluindo, entre os deveres impostos ao Estado
brasileiro, o de promover, na forma da lei, a defesa do
consumidor.
Cristian de Sales Von Rondow. Proteção constitucional do
consumidor. Jus Navigandi, Teresina, a.6, n.º 54, fev./2002.
Internet: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2694>.
Acesso
em
23/5/2005
(co m adaptações).

Nessa situação, Jorge pode desistir do estágio probatório e
ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado
a pedido.
86

de chefia ou assessoramento no órgão de sua lotação.
Situação I
Fábio, servidor público de uma fundação federal,
afastou-se, a serviço, da cidade em que tinha lotação; porém, não
necessitou pernoitar na outra localidade, pois retornou no mesmo
dia.
Situação II
Lucas, servidor público de uma autarquia federal, fez
uma viagem a serviço para outro estado da Federação. A União
custeou, por outro meio que não o pagamento de diárias, a
alimentação, a pousada e a locomoção urbana de Lucas.
Julgue os itens a seguir, a respeito da percepção de diárias nas
situações hipotéticas I e II acima descritas.
87

83

Foi atribuída competência concorrente à União, aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios para legislar sobre os
direitos do consumidor.
O ordenamento jurídico brasileiro, ao considerar o
consumidor como sendo a parte vulnerável da relação,
atribuiu algumas garantias específicas que aumentam o poder
do consumidor na luta pela proteção dos seus direitos.
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Lucas tem direito ao recebimento de metade da diária que
lhe seria devida, uma vez que a União custeou, por meios
diversos, outras despesas indicadas na situação descrita.

88

Fábio não tem direito ao recebimento de diárias.

A respeito do regime dos servidores públicos e das normas a eles
aplicáveis, julgue os próximos itens.
89

Já não existe obrigatoriedade de adoção de um regime
jurídico único para regulamentar o exercício do cargo

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens seguintes,
acerca do Código de Defesa do Consumidor.
82

O servidor em estágio probatório não pode exercer função

público pelo servidor público civil.
90

Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração,
mas a exigência da prévia aprovação em concurso público é
a eles aplicável.

91

Para o preenchimento de vagas de cargo para o qual seja
requisito

determinada

qualificação

profissional,

a

administração pode fazer exigências adicionais às previstas
na Lei n.º 8.112/1990.
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A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar

A execução descentralizada de programa de trabalho a cargo de

o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem,

órgãos e entidades da administração pública federal, direta e

previu a existência dos poderes do Estado e do Ministério

indireta, que envolva a transferência de recursos financeiros

Público, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre

oriundos de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da

eles as funções estatais e prevendo prerrogativas e imunidades

seguridade social, objetivando a realização de programas de

para que bem pudessem exercê-las, bem como criando
mecanismos de controle recíprocos, sempre como garantia da

de

Moraes.

relação a convênios e a termos similares, julgue os itens a seguir.
Direito

constitucional.

São Paulo: Atlas, 11.ª ed., 2002 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, julgue os seguintes itens,
a respeito da organização dos poderes.
92

93

será efetivada mediante a celebração de convênios ou destinação
por portaria ministerial, nos termos da legislação pertinente. Com

perpetuidade do estado democrático de direito.
Alexandre

trabalho, projeto, atividade, ou de eventos com duração certa,

101 A celebração de instrumentos visando a realização de
serviços ou a execução de obras a serem custeadas integral
ou parcialmente com recursos externos não exige que haja
prévia contratação da operação de crédito.

O critério funcional de distinção entre as funções estatais

102 Para valores inferiores a R$ 15.000,00, cabe o convênio

brasileiras seguiu a célebre separação dos poderes que

verbal com a União ou com entidade da administração

obedece à divisão tripartite.

pública federal.

A garantia de prerrogativas a membros do Poder Judiciário

103 Denomina-se concedente o órgão da administração pública

e do Ministério Público, tais como o foro privilegiado, não

federal direta, autárquica, fundacional, empresa pública ou
sociedade de economia mista responsável pela transferência

conflita com o princípio constitucional da igualdade.

dos recursos financeiros ou pela descentralização dos
94

O

M inistério

Público

é

um

extra-poder

ligado

funcionalmente ao Poder Executivo.

créditos orçamentários destinados à execução do objeto do
convênio.

Com relação às licitações públicas, julgue os itens a seguir.

104 O processo que contém o termo de convênio e seus aditivos,
bem como

95

96

97

A modalidade licitatória denominada concorrência não é

o

plano de trabalho

e suas eventuais

reformulações, deve ser encaminhado ao respectivo órgão de

cabível em licitações internacionais.

contabilidade analítica, no prazo de 5 dias, a contar da data

Caso um estado da Federação resolva construir uma ponte e

da assinatura dos instrumentos e da aprovação da

abra seleção para a escolha do melhor trabalho artístico,

reformulação pelo concedente.

mediante instituição de prêmio ao vencedor, conforme os

105 A obrigatoriedade de celebração de convênio também se

critérios constantes de edital, a modalidade licitatória

aplica aos casos em que lei específica discipline a

adequada a ser aplicada será a concorrência.

transferência de recursos para a execução de programas do

Convite é uma modalidade de licitação na qual é permitida
a participação de interessados do ramo pertinente ao objeto
do futuro contrato, estejam eles cadastrados ou não junto ao

governo federal em parceria com governos estaduais e
municipais, que regulamente critérios de habilitação,
transferência de montante, forma de transferência e forma de
aplicação dos recursos recebidos.

órgão licitante.
No Brasil, o orçamento público deve
98

99

O leilão, por ser uma modalidade licitatória especializada, só
pode ser cometido a leiloeiro oficial, devidamente registrado

106 obedecer ao princípio da universalidade.

em órgão de classe.

107 estar adstrito a princípios de respeito à disciplina fiscal

A inexigibilidade de licitação se concretiza quando, embora
exista competitividade entre os interessados, determinadas
situações previstas taxativamente na lei permitirem a
contratação direta.

agregada.
108 estar desvinculado formalmente do planejamento de médio
e longo prazos.
109 manter periodicidade bianual.

100 É inexigível a licitação para a restauração de obras de arte de

110 abrigar os investimentos das empresas nas quais o poder

valor histórico, ainda que sua autenticidade esteja em

público é titular da maioria do capital votante, bem como

processo de certificação.

discriminar as receitas que financiam esses investimentos.
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