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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue o item subsecutivo, relativo aos tipos de cargas e navios e
suas características.
51

A função normativa das agências reguladoras se equipara
à função regulamentar do chefe do Poder Executivo de
complementação das leis.

Acerca dos órgãos reguladores no Brasil, julgue os itens a seguir.
52

A autonomia funcional concedida por lei às agências
reguladoras resulta em processo decisório que reflete as
demandas políticas de curto prazo.

53

A condenação em ação penal com trânsito em julgado constitui
motivo para a exoneração de dirigente de agência reguladora.

No que se refere a gestão de pessoas e gestão da qualidade,
julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla
GESPUBLICA, sempre que utilizada, refere-se a Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização.
65

Nas organizações, a manutenção de padrões de qualidade gera
custos de prevenção e custos de avaliação.

66

Nas organizações, a gestão de pessoas direcionada às questões
da diversidade representa um desafio para os administradores
devido ao fato de eles terem de administrar diferentes culturas,
sexualidades, espiritualidades, linguagens e idades.
O recrutamento e a seleção são tarefas típicas da área de gestão
de pessoas, ao passo que a retenção de pessoas na organização
compete aos executivos encarregados de definir estratégias
organizacionais.

67

Com base na teoria da regulação, julgue os itens subsequentes.
54

A regulação de preço mínimo visa coibir a prática de preços
predatórios por firma regulada em detrimento de concorrentes
não regulados.

55

Padrões mínimos para a confiabilidade do serviço ou para a
segurança do produto são instrumentos de regulação de
qualidade e de entrada de novas firmas.

68

69

70

Nas avaliações de desempenho, o gestor deve utilizar recursos
que garantam o anonimato dos avaliados, sob pena de os
resultados dessa avaliação serem invalidados.
Os objetivos do GESPUBLICA incluem aumentar a qualidade
dos serviços públicos prestados no Brasil em todos os poderes
e em todas as esferas do governo.

O resultado do processo regulatório decorre da ação de grupos
de interesse que buscam maximizar seus próprios benefícios.

De acordo com o GESPUBLICA, todos os órgãos ou entidades
da administração pública federal, estadual, municipal ou do DF
que prestam serviços aos cidadãos devem implantar a carta de
serviços.

No que diz respeito à regulação do setor de transportes aquaviários
no Brasil, julgue os próximos itens.

Com relação a gestão de processos e de qualidade, julgue os itens
a seguir.

57

71

56

58

São critérios para julgamento nas licitações para a concessão
e arrendamento portuários: maior capacidade de
movimentação, menor tarifa e menor tempo de movimentação
de carga.
Empresa estrangeira que não esteja sediada no país poderá
obter autorização para prestação de serviços e exploração de
infraestrutura de transporte doméstico por meios aquaviários
desde que atenda aos requisitos técnicos, econômicos e
jurídicos estabelecidos pela ANTAQ.

72

73

74

Acerca da análise de impacto regulatório (AIR), julgue os seguintes
itens.
59

A AIR é utilizada para examinar e medir os possíveis
benefícios, custos e efeitos de regulação nova ou já existente.

60

A AIR é um instrumento que possibilita a identificação do
problema e dos objetivos que se pretende alcançar por meio
de determinada política regulatória.

A cultura de uma organização varia conforme os níveis
organizacionais nos quais estão inseridos os seus
colaboradores.

62

A cultura organizacional é formada por hábitos, crenças,
valores, tradições e normas não escritas da organização.

63

Organização é a função administrativa que define metas para
o desempenho organizacional futuro.

64

Atribuir e alocar tarefas em departamentos são ações
relacionadas à função administrativa de planejamento.

De acordo com a hierarquia organizacional, as atividades
desdobram-se em processos, que, por sua vez, geram tarefas
ou operações.
A gestão por processos é utilizada nas organizações públicas
como uma solução de integração organizacional capaz de
melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue os
itens subsequentes.
75

Na abordagem para gestão de estoques denominada
just-in-time, prioriza-se o ajuste de suprimentos à demanda, o
que permite a redução do capital empregado em estoques.

76

O retorno de capital, indicador da eficiência da gestão de
estoques de uma organização, é calculado por meio da
multiplicação do lucro anual pelo capital total em estoque.

No que diz respeito a processo administrativo nas organizações,
julgue os itens que se seguem.
61

Qualquer atividade que utilize recursos para transformar
entradas em saídas pode ser caracterizada como processo.
Em processos pautados no atendimento a cidadãos, as entradas
são determinadas pelas necessidades da organização que
realiza o processo.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de arquivologia.
77
78

79

A ANTAQ, dada a sua natureza jurídica, está dispensada de
seguir as disposições contidas na Lei de Acesso à Informação.
Ainda que tenham surgido novos suportes documentais,
principalmente os documentos natodigitais, o conceito de
arquivo mantém-se inalterado.
Em uma situação prática, o princípio de respeito aos fundos, é
utilizado para se estabelecer a destinação final dos
documentos, ou seja, se eles devem ser eliminados ou
guardados permanentemente.
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No que diz respeito à gestão de documentos, julgue os próximos
itens.

Em relação aos poderes da administração pública, julgue o item
abaixo.

80

Um documento de arquivo enviado à ANTAQ deve ser
distribuído ao setor de protocolo, onde recebe um despacho, e,
em seguida, é encaminhado ao destinatário.

94

81

O documento de arquivo é classificado como recebido ou
produzido, de acordo com seu estado de transmissão.

82

A sequência adequada para a organização do documento de
arquivo é o arquivamento, a ordenação e a classificação.

83

A classificação de documentos de arquivo é feita em
instituições públicas ou privadas, com base em um instrumento
universal de classificação.

84

Os prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário
contidos na tabela de temporalidade resultam da identificação
do valor primário nos documentos de arquivo.

85

Para preservar os documentos considerados de valor
permanente, é importante produzi-los em papel com pH neutro
e sem elementos metálicos.

86

O acesso à informação independe, para sua eficácia, da
aplicação do programa de gestão de documentos.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens
seguintes.
87

88

89

A distribuição de competências entre os órgãos de uma mesma
pessoa jurídica denomina-se desconcentração, podendo ocorrer
em razão da matéria, da hierarquia ou por critério territorial.
Para a criação de entidades da administração indireta, como
sociedades de economia mista, empresas públicas e
organizações sociais, é necessária a edição de lei formal pelo
Poder Legislativo.
As entidades administrativas, como as autarquias, são pessoas
jurídicas de direito público interno, detentoras de autonomia
política e financeira e de autorregulação.

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens a seguir.
90

A competência, um dos requisitos do ato administrativo, é
intransferível, sendo vedada a sua delegação.

91

A sanção do presidente da República é qualificada como ato
administrativo em sentido estrito, ou seja, é uma manifestação
de vontade da administração pública no exercício de
prerrogativas públicas, cujo fim imediato é a produção
de efeitos jurídicos determinados.

A respeito de licitação, julgue os itens que se seguem.
95

Em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, o edital, caracterizado como a lei interna da
licitação, vincula tanto a administração quanto os licitantes.

96

Nos casos de inexigibilidade de licitação, ainda que seja
possível a competição, a lei autoriza a não realização de
processo licitatório, com base em critérios de oportunidade
e conveniência.

No tocante ao controle da administração pública, julgue os itens
subsecutivos.
97

O controle administrativo exercido com base na hierarquia
denomina-se supervisão ministerial.

98

A análise da prestação de contas de uma autarquia federal pelo
Tribunal de Contas da União é exemplo de controle posterior
e externo.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
seguintes.
99

A lei que alterar o processo eleitoral deverá entrar em vigor na
data de sua publicação, não se aplicando os seus dispositivos
à eleição que ocorrer em até um ano da data de sua vigência.

100

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante
o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

101

O direito fundamental à razoável duração do processo só pode
ser exigido no âmbito judicial.

Acerca da organização político-administrativa e da administração
pública, julgue os próximos itens.
102

Aos estados-membros da Federação compete explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,
os portos marítimos, fluviais e lacustres.

103

Não há previsão constitucional para a iniciativa popular de leis
no processo legislativo estadual.

104

O agente público condenado por ato de improbidade
administrativa está sujeito à suspensão dos direitos políticos,
à perda da função pública, à indisponibilidade de seus bens e
ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

105

São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer
correntes de água em terrenos que sirvam de limites com
outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham.

A respeito dos agentes públicos, julgue os próximos itens.
92

93

Um dos requisitos de acessibilidade aos cargos públicos é a
nacionalidade brasileira, não sendo permitida, portanto, aos
estrangeiros a ocupação de cargo na administração pública.
Os cargos em comissão, criados por lei, destinam-se somente
às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A edição de decretos está embasada no poder regulamentar,
exclusivo do chefe do Poder Executivo.
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Com relação aos poderes da República, julgue os itens
subsequentes.
106

As comissões parlamentares de inquérito são criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, para a apuração de fato determinado e por
prazo certo, devendo suas conclusões, se for o caso, ser
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

107

O estatuto da magistratura deve ser regulado por lei
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Um técnico administrativo da ANTAQ, no exercício de
suas atribuições, viajou por dois dias, em veículo funcional, para
apoiar ação de fiscalização. Durante o percurso, o técnico pagou,
com recursos próprios, R$ 80 referentes a serviços de reparos em
um pneu que furou. No dia seguinte após o retorno do técnico a sua
sede, o ordenador de despesas concedeu um suprimento de fundos
ao funcionário, no valor da referida despesa.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com
relação ao suprimento de fundos.
114

Nesse caso, o prazo de aplicação dos recursos do suprimento
de fundos não pode exceder noventa dias da data da viagem,
bem como o período da prestação de contas não pode
ultrapassar trinta dias da data de realização das despesas.

115

A concessão de suprimento feita pelo ordenador de despesas
foi adequada, uma vez que para esse tipo de despesa, dada a
sua urgência, não seria possível aguardar o processamento
normal da execução orçamentária.

complementar, cuja proposição é de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal.
108

É de competência privativa do presidente da República a
celebração de tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

No que se refere aos princípios orçamentários e às técnicas
orçamentárias, julgue os itens que se seguem.
109

O orçamento base-zero é utilizado como um método que define
objetivos com vistas à otimização do custo-benefício,

Uma entidade pública realizou a compra de computadores
e a entrega dos equipamentos foi devidamente atestada em
31/12/2013. Em virtude de procedimentos internos, o pagamento
foi realizado trinta dias após a entrega dos bens. Considerando essa
situação hipotética, julgue os próximos itens.

entretanto a sua adoção prejudica a adequada vinculação do
orçamento ao planejamento de longo prazo.
110

116

Como a realização do pagamento ocorreu em 2014, a referida
despesa será registrada como despesa de exercícios anteriores,
uma vez que foi liquidada em 2013. Se tal despesa fosse
empenhada em 2014, ela seria registrada em restos a pagar.

117

Apesar da liquidação da despesa, o estágio do recolhimento da
despesa não foi concretizado em virtude do não pagamento ao
fornecedor.

Caso determinada entidade pública registre a receita total
arrecadada é maior que a despesa total realizada, o princípio
do equilíbrio orçamentário terá sido descumprido.
Uma empresa operou com embarcação própria sem as

condições técnicas operacionais necessárias, razão por que foi
autuada pela ANTAQ, devendo pagar multa de R$ 50 mil.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes,

Em relação a tributos, tarifas e contribuições fiscais e parafiscais,
julgue o item abaixo.
118

com base nos princípios orçamentários e na receita e despesa
públicas.
111

As multas aplicadas pela ANTAQ no exercício de suas
atividades não podem ser classificadas como tributos.

112

As disponibilidades de caixa da União deverão ser depositadas

Acerca do processo orçamentário e da receita e despesa públicas,
julgue os itens seguintes.
119

O valor de um imposto vencido e não pago no prazo legal,
apuradas a sua liquidez e certeza, poderá ser inscrito na dívida
ativa. O mesmo não ocorrerá com um aluguel devido a
determinada entidade pública, vencido e não pago no prazo
legal.

120

O projeto de lei do plano plurianual da União deve ser
encaminhado até quatro meses antes do encerramento do
primeiro exercício financeiro de cada mandato do chefe
do executivo e devolvido, para sanção, até o encerramento da
sessão legislativa. Esse prazo não é obrigatório para os demais
entes da Federação.

na Conta Única do Tesouro e a arrecadação das receitas
realizadas deverá ser feita por meio da guia de recolhimento
da União (GRU). Essa regra também é aplicável às autarquias
especiais.
113

Em razão do princípio da universalidade, o valor recebido
referente à multa aplicada pela ANTAQ somente será
registrado como receita do exercício corrente se houver
previsão dessa multa na lei orçamentária anual.

As contribuições parafiscais, assim como os impostos, são
classificadas como tributos, e sua arrecadação é destinada ao
custeio de atividade paraestatal.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando 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 será avaliado fragmento de
texto escrito em local indevido.
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.
Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993 e suas atualizações, descreva a aplicação e o funcionamento de cada uma das cinco
modalidades de licitação previstas, indicando seus limites orçamentários, quando aplicáveis.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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