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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, com relação à ética no setor público.
51

Julgue os itens subsecutivos, com base nas disposições da Lei
n.º 8.429/1992.

O servidor público, em situações específicas, poderá restringir
a publicidade de ato administrativo sem que se caracterize

61

O pagamento de despesa sem prévio empenho caracteriza ato
de improbidade administrativa, da mesma forma que
o pagamento de despesa antes da sua liquidação.

62

Servidor público que possibilita o uso de patrimônio público
sem as formalidades necessárias, ainda que, com esse ato, não
tenha obtido ganho pessoal nem causado dano ao erário, não
comete improbidade administrativa.

63

Organização privada que não possua a maior parte do seu
patrimônio formada por capital público poderá ser vítima de
improbidade administrativa, caracterizando-se como sujeito
passivo.

comprometimento ético insanável.
52

Em função do espírito de solidariedade, pressuposto emanado
pelo código de ética profissional do servidor público, erro
cometido por colega de trabalho, desde que passível de
reparação, poderá não ser comunicado.

53

Servidor público que tenha sido capacitado na área de análise
e melhoria de processos, em função de curso particular
realizado em universidade onde estuda à noite, terá a obrigação
ética de utilizar essa nova técnica para otimizar sua atividade

54

profissional.

Julgue os próximos itens, a respeito de processo administrativo.

A conduta do servidor público no exercício de sua atividade

64

Em um processo administrativo, a fase de instrução
é o momento em que se conclui o processo e se passam as
orientações finais que deverão ser consideradas pela
administração pública.

65

Em função do princípio da publicidade, impõe-se que a
administração pública prove a inexistência dos fatos alegados
pelo servidor público no processo administrativo.

66

Se um supervisor, um gerente e um diretor, em graus
hierarquicamente crescentes, estiverem envolvidos em um
mesmo processo administrativo, desde que não exista
competência legal específica, a decisão do processo se iniciará
pelo supervisor.

profissional, durante o horário de expediente, não é afetada por
atos e fatos ocorridos em sua vida privada, uma vez que esses
atos e fatos não impactam no conceito de sua vida funcional.
Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores
públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue os itens que se
seguem.
55

Servidor público aposentado poderá ter a sua aposentadoria
cassada em função de condenação por infração vinculada ao
cargo público anteriormente ocupado.

56

Considere que determinado servidor público tenha sido
investido em novo cargo, compatível com as suas limitações

Com base nas disposições do Estatuto e do Regimento Geral da
Universidade de Brasília (UnB), julgue os itens subsequentes.

decorrentes de acidente de trânsito. Nessa situação, é correto
afirmar que o referido servidor está em provimento originário.
57

67

Caso um servidor técnico-administrativo de um departamento
da universidade não se conforme com decisão prolatada pelo
chefe desse departamento, caberá recurso ao diretor da
faculdade a que ele esteja vinculado e, posteriormente, em
casos específicos, ao reitor.

68

Deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
poderá ser vetada pelo reitor, todavia esse veto poderá ser
revogado pelo Conselho Universitário por maioria de três
quintos dos seus membros.

69

A competência para apreciar recursos contra atos do reitor, nos
casos e na forma definidos no Regimento Geral, é do Conselho
de Administração, órgão máximo da UnB.

70

O colegiado dos departamentos não contará com a participação
de docentes que estiverem licenciados ou aposentados, bem
como não terá representação discente e técnico-administrativa
na mesma proporção dos docentes.

A remoção de servidor público pode ocorrer com ou
sem mudança de sede e, algumas vezes, pode se dar
independentemente do interesse da administração.

58

Se um servidor público estiver em estágio probatório, o seu
cargo não poderá ser extinto, já que isso resultaria na perda da
função pública desse servidor.

59

Servidor público aposentado em cargo técnico de determinado
ministério poderá acumular cargo em comissão de gestor em
outro ministério, mesmo que esse servidor não seja das áreas
de saúde ou de ensino.

60

Mesmo em estágio probatório, o servidor público tem direito
a licença para tratar de interesses particulares, desde que sem
remuneração.
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Julgue os itens a seguir, a respeito da Constituição Federal de 1988
(CF) e dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
71

De acordo com a CF, o poder emana do povo, mas é dividido
em três funções — executiva, legislativa e judiciária —, que,
bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas
das outras.

72

A livre iniciativa, fundamento da República Federativa do
Brasil, possui valor social que transcende o interesse do
empreendedor, merecendo proteção constitucional apenas
quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano.
Por isso, não se coaduna com a CF empreitada que deixe de
assegurar os direitos sociais dos trabalhadores.

73

O pluralismo político, fundamento da República Federativa
do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas,
o que exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade
de manifestação do pensamento.
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Paulo, de trinta e cinco anos de idade, exerce o segundo
mandato consecutivo de prefeito do município X. Pretendendo
candidatar-se ao cargo de governador do estado no pleito seguinte,
Paulo renunciou ao mandato seis meses antes das eleições,
assumindo o cargo o então vice-prefeito, Marcos, de trinta e dois
anos de idade, marido de Maria, de vinte anos de idade.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens
subsequentes, a respeito das condições de elegibilidade.
81

Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia,
nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia,
candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de
vice-prefeito do município X.

82

Marcos poderá candidatar-se e ser validamente eleito para
o mandato de deputado estadual nas eleições imediatamente
seguintes à sua investidura no cargo de prefeito.

83

Maria poderá candidatar-se e ser validamente eleita para o
mandato de deputada estadual nas eleições imediatamente
seguintes à investidura de Marcos no cargo de prefeito, desde
que em estado diverso daquele em que se situa o município X.

Julgue os itens seguintes, acerca dos remédios constitucionais.
74

75

76

Será extinto por ilegitimidade superveniente o mandado de
segurança coletivo impetrado por partido político que, embora
possua representante no Congresso Nacional no momento
da impetração, venha a perder essa representação no
curso da ação.
A legitimidade para impetração de habeas corpus é universal,
abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não
possuem capacidade civil plena.
Deverá ser concedida a ordem em mandado de segurança
quando, na fase de produção de provas, o impetrante
demonstrar a existência de direito líquido e certo, ainda que
inexistam elementos fáticos para convencimento da existência
do direito no momento inicial da impetração.

77

O mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato
dispensa autorização prévia de sindicalizados.

78

Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há
apenas seis meses não possui, por essa razão, legitimidade para
impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de
interesse de seus membros.

Julgue os próximos itens, acerca da responsabilidade do Estado
perante a CF.
84

O Estado é civilmente responsável por danos decorrentes de lei
declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.

85

A responsabilidade objetiva do Estado dispensa
a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do
agente administrativo e o dano sofrido pela vítima.

86

O erro judiciário consistente na prisão por prazo superior ao da
condenação atrai a responsabilidade civil do Estado.

A administração pública é regida por princípios fundamentais que
atingem todos os entes da Federação: União, estados, municípios e
o Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue os itens
subsecutivos.
87

A pretexto de atuar eficientemente, é possível que
a administração pratique atos não previstos na legislação.

88

O princípio da legalidade limita a atuação do Estado
à legislação existente.

89

De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos
devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada
pela promoção pessoal.

90

Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da
administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se
a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão.

91

Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais
importante é o princípio da legalidade, o primeiro a ser citado
na CF.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens que se seguem.
79

80

O princípio da razoável duração do processo e dos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação não alcança
o inquérito policial em razão das peculiaridades que envolvem
o trabalho investigativo.
O direito à razoável duração do processo deve observar tanto
a segurança jurídica quanto o direito de acesso à jurisdição
efetiva, prevenindo, com isso, que, a pretexto de maior
celeridade, seja inviabilizada a tutela jurisdicional do direito
material.
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No que diz respeito à administração pública federal, sua estrutura,
características e descrição, julgue os próximos itens.
92

Com relação à administração de recursos humanos (RH) nas
organizações, julgue os itens que se seguem.

Órgãos como o SESC, o SENAI e o SESI são autarquias que
colaboram com o Estado no desempenho de atividades de

93
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105

interesse público.

como principal fonte o contexto interno da estrutura

As agências reguladoras, por estarem subordinadas aos

organizacional, haja vista que o fornecimento de pessoal

ministérios, pertencem à administração direta.
94

96

qualificado é o resultado de maior valor para o setor de RH.

Com exceção das empresas públicas, os órgãos da
administração pública indireta não possuem fins lucrativos.

95

No planejamento de RH nas organizações, deve-se considerar

106

As competências mobilizadas pelas pessoas nas organizações
agregam valor social e econômico a indivíduos, equipes

As fundações, públicas e privadas, são entidades pertencentes
à administração indireta.

e organização, já que os conhecimentos, as habilidades e as

As secretarias, dentro da administração direta, executam suas

atitudes, incorporados às experiências profissionais, são os

tarefas de forma centralizada.

elementos que garantem o bom desempenho de tarefas,

Com relação aos ministérios e aos poderes e deveres do

atividades e processos.

administrador público, julgue os itens subsequentes.
107
97

Para o administrador público, a ação é um dever, não sendo
administradores de RH nas organizações e visam à composição

possível a renúncia de seus poderes administrativos.
98

de melhores quadros profissionais no futuro das empresas.

O dever de prestar contas confere ao administrador público
a obrigatoriedade de agir com moralidade e honestidade no

108

desempenho de suas funções. Já o dever de probidade é aquele

legislação pertinente.

de salários e demais benefícios percebidos pelas pessoas nas

O Ministério da Fazenda é o órgão da administração direta que

organizações.

trata dos seguros privados e previdências privadas abertas.

109

Julgue os itens a seguir, referentes a orçamento.
100

Em uma organização, as pessoas participam da vida
organizacional em diferentes níveis hierárquicos e são

O Plano Plurianual (PPA) garante a continuidade de ações

consideradas o único ativo vivo e dinâmico, uma vez que

de um governo para o governo seguinte.
101

A auditoria de RH visa identificar e propor a mitigação de
inconformidades nas ações e procedimentos financeiros acerca

em que o administrador público não deve agir fora da

99

Planos de carreira são resultados da função estratégica de

apenas os recursos humanos têm a capacidade de aprender

A lei orçamentária não pode conter qualquer dispositivo

e mobilizar os demais recursos organizacionais em prol do

estranho à previsão da receita e fixação da despesa: deve
alcance dos objetivos estratégicos.

conter apenas matéria financeira.
102

De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve valer
para uma unidade de tempo, isto é, para o período de um ano.

103

O princípio que estabelece que todas as receitas e despesas

110

Para que a atuação estratégica do administrador de RH seja
realizada em totalidade e gere resultados de alto valor para a
organização, é necessário que ele tenha conhecimentos

devem ser obrigatoriamente consideradas é o denominado
princípio da obrigatoriedade.
104

As despesas, dentro do orçamento, devem aparecer em seus
valores brutos, sem deduções.
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Com relação a recrutamento, seleção, treinamento
e desenvolvimento de pessoas e benefícios sociais, julgue os itens
de 111 a 117.
111

112

113

114

115

Os programas de preparação para aposentadoria, que consistem
no desenvolvimento de habilidades pessoais relacionadas aos
novos desafios que as pessoas irão enfrentar ao se aposentar,
correspondem a uma das principais práticas relacionadas
aos benefícios sociais praticados pelas organizações
contemporâneas.
Durante a execução de programas de treinamento nas
organizações, devem ser apresentados os objetivos
instrucionais e de aprendizagem, que nortearão a motivação
dos treinandos, desde a definição de metas de aprendizagem
até a modelagem de comportamentos no trabalho.
A busca por profissionais qualificados que atuam em cargos
ou postos de trabalho mais sofisticados e especializados no
mercado, por meio de sítios de empregos, anúncios em jornais,
headhunter, entre outras estratégias, exemplifica como as
organizações fazem uso do recrutamento geral de pessoas.
Durante o processo de seleção de pessoas, o profissional de
RH utiliza a entrevista de triagem inicial para mensurar as
habilidades de um candidato para o trabalho, bem como
a capacidade que ele tem de aprender trabalhando.
A avaliação de aprendizagem será empregada em uma
organização caso os profissionais de RH realizem avaliações
periódicas dos programas de treinamento, utilizando
instrumentos que medem como as condições disponibilizadas
para realização das ações foram percebidas por treinandos.
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Os programas bem-sucedidos de benefícios sociais das
organizações são embasados no aprimoramento da satisfação
dos funcionários no trabalho, no atendimento aos requisitos de
saúde e segurança no trabalho, na retenção de pessoas com alto
nível de desempenho e na manutenção da competitividade
flexível na estrutura de benefícios.

117

A análise organizacional para fins de levantamento de
necessidades de treinamento de pessoal na organização avalia
a eficácia da organização e o seu sucesso em alcançar
objetivos, com o propósito de determinar quais habilidades,
conhecimentos, experiências e comportamentos são
apropriados para a realização do trabalho e a consecução de
desempenhos de excelência.

No que diz respeito às organizações contemporâneas, julgue os
itens a seguir.
118

Em uma organização com estrutura matricial, um empregado,
na realização de suas atribuições de atendimento, responde
hierarquicamente aos seus superiores de unidades distintas, de
modo simultâneo, para que as demandas de atendimento sejam
cumpridas.

119

É considerada multifuncional para cumprimento de tarefas
específicas a equipe em que as pessoas realizam trabalhos
muito relacionados ou interdependentes e assumem as
responsabilidades de seus chefes anteriores.

120

Dividir a carga total de trabalho em tarefas que possam ser
realizadas de modo lógico, encadeado e confortável por parte
das pessoas é exemplo de departamentalização, que é um
elemento da estrutura organizacional.
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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 que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito no local especificamente determinado.
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).

Além de buzinaços e mau humor, o trânsito está provocando um prejuízo explosivo ao meio
ambiente. O Banco Mundial acaba de alertar que o tráfego de veículos poderá responder por metade das
emissões de gases-estufa do planeta daqui a vinte anos. É um crescimento expressivo comparado ao
cenário atual, em que os sinais fechados respondem por 15% da liberação de poluentes para a atmosfera.
Enquanto isso, os engarrafamentos são cada vez mais visíveis nas metrópoles. Em um grupo que reúne
setenta entre as maiores cidades do mundo, cerca de cinquenta já traçaram novos planos para melhorias
nesse aspecto. Como o crescimento das cidades depende do deslocamento das pessoas, a demanda por
petróleo deve crescer de 84,7 milhões para 105 milhões de barris por dia entre 2008 e 2030. E a
dependência de combustíveis fósseis é a chave para o aquecimento global.
O Globo. 26/1/2015, p.20 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:
A EXPANSÃO URBANA E O MEIO AMBIENTE

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<
<
<

expansão da vida urbana na sociedade contemporânea; [valor: 6,00 pontos]
efeitos da urbanização desenfreada: trânsito caótico e poluição; [valor: 6,50 pontos]
medidas para enfrentamento dos problemas de trânsito urbano. [valor: 6,50 pontos]
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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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