CONCURSO PÚBLICO

Gestor Público
Data: 19/07/2015 - Manhã
Duração: 4 horas
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo, e a
proposta de tema para a Prova Discursiva:
Português

Conhecimentos Específicos

Discursiva

01 a 10

11 a 50

Tema

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
c) Um Caderno de Prova Discursiva.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 3 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.

www.ceperj.rj.gov.br
sac@ceperj.rj.gov.br

Gestor Público

PORTUGUÊS
A ERA DAS GRANDES TRANSFORMAÇÕES
Vivemos na era das Grandes Transformações. Entre tantas,
destaco apenas duas: a primeira no campo da economia e a segunda no campo da consciência.
A primeira na economia: começou partir de 1834 quando se consolidou a revolução industrial na Inglaterra. Consiste na passagem
de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado.
Mercado sempre existiu na história da humanidade, mas nunca
uma sociedade só de mercado. Quer dizer, a economia é o que
conta, o resto deve servir a ela.
Diz-se que mercado deve ser livre e o Estado é visto como seu
grande empecilho. Missão deste, na verdade, é ordenar com leis
e normas a sociedade, também o campo econômico e coordenar
a busca comum do bem comum. A Grande Transformação postula
um Estado mínimo, limitado praticamente às questões ligadas à
infraestrutura da sociedade, ao fisco e à segurança. Tudo o mais
pertence e é regulado pelo mercado.
Tudo pode ser levado ao mercado como água potável, sementes,
alimentos e até órgãos humanos. Esta mercantilização penetrou em
todos os setores da sociedade: a saúde, a educação, o esporte, o
mundo das artes e do entretenimento e até nos grupos importantes
das religiões e das igrejas com seus programas de TV e de rádio.
Essa forma de organizar a sociedade unicamente ao redor dos interesses econômicos do mercado cindiu a humanidade de cima a baixo:
um fosso enorme se criou entre os poucos ricos e os muitos pobres.
Essa voracidade encontrou o limite da própria Terra. Ela não
possui todos os bens e serviços suficientes e renováveis. Não é
um baú sem fundo. Tal fato dificulta senão impede a reprodução
do sistema produtivista/capitalista. É sua crise.
Essa Transformação, por sua lógica interna, está se tornando
biocida, ecocida e geocida. A vida corre risco e a Terra poderá não nos
querer mais sobre ela, porque somos demasiadamente destruitivos.
A segunda Grande Transformação está se dando no campo da
consciência. Na medida em que crescem os danos à natureza que
afetam a qualidade de vida, cresce simultaneamente a consciência
de que, na ordem de 90%, tais danos se devem à atividade irresponsável e irracional dos seres humanos, mais especificamente,
daquelas elites de poder econômico, político, cultural e mediático
que se constituem em grandes corporações multilaterais e que
assumiram os rumos do mundo.
Temos, com urgência, que fazer alguma coisa que interrompa
o percurso para o precipício. O primeiro estudo global foi feito em
1972. Revelou-se que ela está doente. A causa principal é o tipo
de desenvolvimento que as sociedades assumiram. Ele acaba
ultrapassando os limites de suportabilidade da natureza e da Terra. Temos que produzir, sim, para alimentar a humanidade. Mas
de outro jeito, respeitando os ritmos da natureza e seus limites,
permitindo que ela descanse e se refaça.
A reflexão ecológica se complexificou. Não se pode reduzi-la apenas
à preservação do meio ambiente. A totalidade do sistema mundo está
em jogo. Assim surgiu uma ecologia ambiental que tem como meta a
qualidade de vida; uma ecologia social que visa um modo sustentável
de vida (produção, distribuição, consumo e tratamento dos dejetos);
uma ecologia mental que se propõe criticar preconceitos e visões de
mundo hostis à vida e formular um novo design civilizatório, à base de
princípios e de valores para uma nova forma de habitar a Casa Comum;
e por fim uma ecologia integral que se dá conta de que a Terra é parte
de um universo em evolução e que devemos viver em harmonia com
o Todo, uno, complexo e carregado de propósito. Daí resulta a paz.
Se triunfar a consciência do cuidado e da nossa responsabilidade coletiva pela Terra e por nossa civilização, seguramente
teremos ainda futuro.
Leonardo Boff
(http://cartamaior.com.br/?/Coluna/A-era-das-grandes-transformacoes/33427)

01. A frase que melhor sintetiza a primeira grande transformação
apresentada pelo autor é:
A) “Missão deste, na verdade, é ordenar com leis e normas a sociedade, também o campo econômico e coordenar a busca comum
do bem comum” (3º parágrafo)
B) “Tudo pode ser levado ao mercado como água potável, sementes,
alimentos e até órgãos humanos” (4º parágrafo)
C) “Temos, com urgência, que fazer alguma coisa que interrompa o
percurso para o precipício” (9º parágrafo)
D) “Temos que produzir, sim, para alimentar a humanidade”
(9º parágrafo)
E) “Não se pode reduzi-la apenas à preservação do meio ambiente.
A totalidade do sistema mundo está em jogo” (10º parágrafo)

02. O autor cria as palavras “biocida, ecocida e geocida”. Apresentadas nessa sequência, elas ressaltam a seguinte ideia:
A)
B)
C)
D)
E)

restauração dos ecossistemas
esperança de renovação em gerações futuras
gradação da cadeia destrutiva dos indivíduos à Terra
autogestão geológica das transformações climáticas
transformações positivas ocorridas no meio ambiente

03. “Entre tantas, destaco apenas duas: a primeira no campo da
economia e a segunda no campo da consciência”. O emprego dos
dois-pontos marca a seguinte relação:
A)
B)
C)
D)
E)

negação da tese desenvolvida
especificação de ideia anterior
adição de um comentário pessoal
exemplificação de ideias contraditórias
restrição de condições para uma opinião

04. Em “Consiste na passagem de uma economia de mercado para
uma sociedade de mercado” (2º parágrafo), observa-se a repetição
de uma estrutura semelhante, com a substituição de uma palavra
por outra. Essa substituição ressalta a seguinte ideia do parágrafo:
A)
B)
C)
D)
E)

o mercado tornou-se paradigma para as relações sociais
a economia foi definida pela sociedade liberal e capitalista
a sociedade em geral fracassou em sua estrutura econômica
o mercado quebrou com o avanço das sociedades capitalistas
a formação em economia substituiu os estudos em ciências sociais

05. Em “a primeira, no campo da economia”, o emprego da vírgula
justifica-se por se tratar de:
A)
B)
C)
D)
E)

separar vocativo
destacar relação causal
isolar termos intercalados
introduzir advérbio de tempo
marcar elipse do verbo “ocorrer”

06. Em “Diz-se que mercado deve ser livre e o Estado é visto como
seu grande empecilho” (3º parágrafo), o emprego do verbo “dizer” e
da palavra “se” contribuem para marcar a seguinte relação entre
o autor e a ideia citada na sequência:
A)
B)
C)
D)
E)

concordância integral
adesão irônica
distanciamento crítico
aproximação absoluta
adesão integral

07.

A expressão “na verdade” (3º parágrafo) marca a seguinte
relação com a frase anterior:
A)
B)
C)
D)
E)

correção
neutralidade
passividade
concordância
reforço positivo
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08. Um exemplo de pronome que estabelece relação coesiva

13. Todo município integra a união indissolúvel da República

com elementos que se apresentam posteriormente a ele está em:

Federativa do Brasil. A referência à federativa significa que:

A) “Tudo pode ser levado ao mercado como água potável, sementes,
alimentos e até órgãos humanos” (4º parágrafo)
B) “Essa forma de organizar a sociedade unicamente ao redor dos
interesses econômicos do mercado cindiu a humanidade de cima
a baixo” (5º parágrafo)
C) “Tal fato dificulta senão impede a reprodução do sistema produtivista/capitalista” (6º parágrafo)
D) “A vida corre risco e a Terra poderá não nos querer mais sobre
ela, porque somos demasiadamente destrutivos” (7º parágrafo)
E) “Ele acaba ultrapassando os limites de suportabilidade da natureza
e da Terra” (9º parágrafo)

A) o município faz parte da confederação brasileira, subordinandose apenas ao Rio de Janeiro
B) o Brasil é um país que adota o unitarismo
C) há, no Brasil, a aceitação de uma constituição que subordina
os membros da União
D) a República é centralizada na União, não dizendo respeito a
Estados e Municípios
E) o Brasil foi criado como uma república federativa e assim também seus municípios

09. “Essa voracidade encontrou o limite da própria Terra. Ela não
possui todos os bens e serviços suficientes e renováveis”. O conectivo
que melhor apresenta a relação entre as duas frases anteriores é:
A)
B)
C)
D)
E)

caso
porque
todavia
enquanto
conquanto

10.

Em “Se triunfar a consciência do cuidado e da nossa responsabilidade coletiva pela Terra e por nossa civilização, seguramente
teremos ainda futuro”, o emprego de “ainda” explicita o seguinte
pressuposto:
A)
B)
C)
D)
E)

é certo não termos futuro
é possível não termos futuro
não é possível termos futuro
é provável o triunfo da consciência
não é possível o triunfo da consciência

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Lei Orgânica do Município de Saquarema, seguindo uma
prática usual nos municípios, tratando dos vereadores, diz que:
A) será suspenso do seu mandato por um ano aquele vereador
que fixar residência fora do município
B) será suspenso por dois anos o vereador que fixar residência
fora da Região dos Lagos
C) perderá o mandato o vereador que fixar residência fora do
município
D) é livre a fixação de residência do vereador, cabendo-lhe apenas
o cumprimento do expediente normal
E) perderá o mandato o vereador que fixar residência fora do
estado

12.

O estado, ao longo dos séculos, vem ampliando seu papel
funcional. Com o desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer
que contemporaneamente o Estado é essencialmente :
A) um instrumento destinado a promover a contenção da violência
pública
B) um ente voltado para a assistência social
C) uma representação diplomática usada para negócios internacionais
D) um ente ordenador da economia e garantidor da reprodução
do capital
E) um ente repressor dos mais pobres

14. O Estado de Bem-Estar Social é um tipo de Estado que
enfrenta os problemas criados pelo sistema capitalista, principalmente as desigualdades, com políticas de proteção social. A maior
amplitude da proteção social se encontra no modelo de Estado de
Bem-Estar Social mais praticado na Europa. Trata-se do modelo:
A)
B)
C)
D)
E)

universalista
meritocrático
liberal
neoliberal
residual

15. Na Lei Orgânica de Saquarema, quando se trata de competências comuns do Município, do Estado e da União, assegura-se cobertura apenas ao seguinte segmento com necessidades especiais:
A)
B)
C)
D)
E)

as pessoas portadoras de deficiência
os obesos
os cidadãos de baixa estatura
os doentes crônicos
os soropositivos

16. Um dos efeitos da reforma do Estado no Brasil foi a adoção
de práticas da gestão privada no ambiente público. Um conhecido
escritor de obra referenciada nas indicações bibliográficas deste
concurso, buscando o equilíbrio na análise sobre o Estado no
mundo contemporâneo, diz a propósito que:
A) “o uso de métodos da gestão privada resulta em êxito total no
serviço público, porque o parâmetro agora é o mesmo de uma
empresa que gera lucros”
B) “o melhor mecanismo de controle da administração pública é
o mercado”
C) “nunca se deve perder a perspectiva de que o setor privado visa
ao lucro, enquanto a Administração Pública busca realizar sua
função social”
D) “a administração privada tem pouco a oferecer à Administração
Pública, porque a ambição pelo lucro distorce toda atividade
humana e social”
E) “a mentalidade dos empresários criou métodos desumanos de
exploração do trabalho e estes métodos adotados no serviço
público adoecem os trabalhadores”

17. Um princípio que é considerado “princípio geral de direito
inerente a qualquer sociedade” não está incluído nem se radica em
nenhum dispositivo da carta maior da república. É este princípio
aquele que dá suporte, por exemplo, à função social da propriedade.
Este princípio é o:
A)
B)
C)
D)
E)

da ordem pública
do planejamento das ações públicas
da legalidade
da supremacia do interesse público sobre o privado
da necessidade superior de harmonia social
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18. A licitação pública é um certame que órgãos e entes do

22. Quando se planeja estrategicamente, fazem-se sempre aná-

governo realizam para firmar determinadas relações de conteúdo
patrimonial. Essencialmente, a licitação, do ponto de vista da administração pública, visa:

lises internas e externas. No primeiro caso, para se ter uma visão
de como se encontra a organização em relação a vários aspectos
da gestão; no segundo caso, para se ter uma visão de onde se
encontra e em que ambiente opera a organização. Um dos modelos de análise bastante conhecido considera que essencialmente:

A) realizar a aquisição de menor custo
B) escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas
C) viabilizar um serviço necessário à sociedade e impraticável pelo
Estado
D) firmar contratos de exclusividade com fornecedores
E) efetivar atividades que não podem ou não devem ser geridas
diretamente pelo Estado

19. O Decreto-Lei nº 200, de 1967, que se destinou a regular a
estrutura administrativa da organização federal do Brasil, divide a
administração pública em direta e indireta. A administração indireta
compreende:
A) autarquias, empresas públicas e fundações
B) empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista
C) autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
e concessionárias
D) sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias,
fundações e agências reguladoras
E) autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações públicas

20. As Organizações Sociais, OS, são entidades privadas, qualificadas livremente pelo titular do órgão supervisor ou regulador
de uma determinada área social do governo, sem fins lucrativos,
contratadas para gerir atividades que vão do ensino à saúde. Uma
vez qualificada, a OS pode:
A) receber bens públicos em permissão de uso, sem licitação,
ser beneficiária de recursos orçamentários e até de servidores
públicos que lhe serão cedidos às custas do município
B) podem receber bens públicos para gerir, porém precedido de
licitação, e todos os demais custos serão cobertos pela receita
própria da OS, uma vez que se trata de entidade privada
C) podem, em certas condições especiais, receber bens públicos,
inclusive imóveis, sem licitação, mas não recursos orçamentários e servidores públicos, dado que são entidades privadas
D) receber bens públicos, em permissão de uso, com licitação, ser
beneficiárias de recursos do orçamento fiscal, porém manter seu
quadro de pessoal próprio, não podendo dispor de funcionários
públicos às custas do município
E) como entidades de direito privado, as OS são constituídas e
mantêm relação com o Estado nos mesmos termos de qualquer
concessionária de serviço público

21. As organizações públicas têm aprimorado o exercício de
algumas funções da gestão. Neste caso se inclui o planejamento.
Crescentemente, com a mutabilidade ambiental, o planejamento
público tem recorrido ao modelo estratégico de planejar. Três aspectos interligados do planejamento estratégico são especialmente
importantes:
A) o longo prazo de todas as atividades públicas, o controle de
custos e a baixa precificação como decorrente de custos controlados
B) considerar o ambiente como referência, tê-lo como em constante
mudança e tratá-lo como um todo, interligado e mutuamente
influente
C) a exigência de cálculos precisos na formulação do plano, a
importância dos indicadores e a adoção obrigatória do Balanced
Scorecard
D) os fatores-chave de sucesso de toda organização pública, a
necessidade de líderes para motivar as equipes e a lisura no
trato dos negócios
E) levar em conta a necessidade de investimentos públicos, considerar os cenários e garantir a redistribuição de renda

A) no ambiente interno, há pontos fracos, pontos fortes, pontos
medianos e pontos nulos; no ambiente externo, igualmente se
verificam os mesmos pontos
B) no ambiente interno, há problemas, crises e conflitos; no ambiente externo, há conflitos e ameaças
C) no ambiente interno, há pontos fracos e pontos fortes; no ambiente externo, há ameaças e oportunidades
D) no ambiente interno, há problemas e soluções; no ambiente
externo, há situações positivas e negativas
E) no ambiente interno, há pontos fracos e pontos fortes; no ambiente externo, há bons e maus negócios

23. O Instituto Ethos publicou um Manual dos Primeiros Passos
em Ética e Responsabilidade Social em que são dados 5 conselhos aos administradores. Dentre estes conselhos está presente a
seguinte providência para impulsionar a ética no trabalho:
A) submeta os concursados à entrevista rigorosa sobre o seu
comportamento pregresso
B) amplie o período probatório em mais um ano, dedicado exclusivamente a examinar o funcionário quanto a aspectos éticos
C) organize um curso de filosofia e ética para os seus funcionários,
condicionando sua efetivação ao bom aprendizado
D) incorpore a ética às avaliações de desempenho
E) crie um código de ética e faça sabatinas mensais com os funcionários

24. A moderna administração pública, principalmente com o
advento da República, trata com muito rigor o que é bem público
e o que é bem privado. O servidor público não pode usar qualquer
recurso público sob seu controle para atender sua necessidade
privada. Isto tem relação direta com uma característica da burocracia, em especial:
A)
B)
C)
D)
E)

a imparcialidade no trato com as pessoas
a publicidade de tudo que constitui ato administrativo
a formalidade exigida no trato dos bens públicos
a hierarquia entre os dirigentes e os auxiliares
a separação entre a propriedade e a gestão

25. As organizações do terceiro setor são assim designadas porque:
A) prestam serviço e atuam em áreas sociais, mas não são do
Estado, primeiro setor, nem são empresas privadas, segundo
setor
B) prestam serviço e atuam em áreas sociais, mas não são produtoras de bens, primeiro setor, nem fornecedoras de alimentos,
segundo setor
C) prestam serviço e produzem bens, mas não são empresas,
primeiro setor, nem órgãos públicos, segundo setor
D) atuam em várias áreas econômicas e sociais, mas não se enquadram nem como órgãos públicos, primeiro setor, nem como
empresas públicas, segundo setor
E) não atuam no setor primário, nem no setor secundário da economia
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26. A participação no processo decisório público, principalmente

31. Observa-se na atualidade o crescente uso dos meios eletrô-

das políticas públicas, do planejamento e do orçamento varia de
acordo com:

nicos para transações, tais como contratos e compras governamentais. Um dos recursos usados é:

A) a consciência democrática das autoridades públicas, as leis
que regem estes fatos e atos administrativos e a cultura dos
cidadãos do município
B) quem pode participar do processo decisório, como são compartilhadas as informações e as tomadas de decisão e qual o
grau de influência que as discussões têm sobre as decisões
C) qual o partido que está no poder, qual a formação dos burocratas
e o grau de interesse dos cidadãos
D) como são compartilhadas as informações, como se estruturam
os processos decisórios e qual o grau de democratização existente na sociedade local e global
E) quem dirige a prefeitura, qual a cultura democrática da sociedade local e qual o nível de renda prevalecente para que os
cidadãos disponham de tempo para a participação

A)
B)
C)
D)
E)

27. No âmbito da teoria sobre a democracia, a poliarquia é um
conceito criado por um teórico, Robert Dahl, que ganhou muita
notoriedade. A poliarquia pretende expressar:
A) uma quantidade elevada de governos existentes em dado
estado da federação
B) um grau de democratização existente em dada sociedade
C) a pluralidade de governos que se verifica em situação de guerra
civil em um país
D) um número superior a dois, de agentes que influenciam o governo em suas decisões
E) a pluralidade hierárquica que se constitui nas organizações
públicas das democracias modernas

28.

No orçamento público há projetos a serem desenvolvidos.
Esses projetos têm que seguir o modelo de elaboração de projetos
com todos os seus itens. Dentre eles, o cronograma. O cronograma é:
A)
B)
C)
D)

a apresentação em cores dos principais dados do projeto
a ordenação em gráfico das etapas realizadas
a apresentação das etapas de um projeto
a discriminação das etapas do trabalho com seus respectivos
prazos
E) a listagem das etapas de um trabalho com seus respectivos
responsáveis

29.

Após a execução de um projeto previsto no orçamento, é
comum fazer-se um relatório do projeto. Neste caso, dentre outros
itens, devemos fazer constar como último item do relatório:
A)
B)
C)
D)
E)

críticas e conclusões
resultados
sugestões e recomendações
críticas e autocríticas
bibliografia

30. Em seu artigo 2º, a Lei Orgânica do Município de Saquarema
anuncia a relação entre os poderes. Neste sentido:
A) são poderes municipais, independentes e colaborativos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
B) são poderes municipais, independentes e colaborativos entre
si, o poder político, o poder econômico e o poder religioso
C) são poderes municipais, independentes e colaborativos entre
si, o poder econômico, o poder do Estado e o poder político
D) são poderes municipais, independentes e colaborativos entre
si, o Legislativo, o Executivo Municipal, o Executivo Estadual
e a Confederação
E) são poderes municipais, independentes e colaborativos entre
si, o Legislativo e o Executivo

o ensino à distância
o concurso eletrônico
a vídeo-conferência
o pregão eletrônico
a TI

32. O gestor público é frequentemente obrigado a produzir atos
administrativos. Isto porque, em relação aos atos administrativos,
ele é:
A)
B)
C)
D)
E)

agente exclusivo
dirigente
coordenador
executivo
sujeito

33. Ao se promover a divulgação dos atos do prefeito, o município,
além de cumprir a Lei de Reponsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso,
está correspondendo a um princípio constitucional. Este princípio é o:
A)
B)
C)
D)
E)

da transparência governamental
do acesso à informação
da moralidade
da eficiência
da publicidade

34. O moderno conceito de cidadania plena é constituído por três
tipos de direitos. São eles os direitos:
A) de família, os de hereditariedade e os de expressão do pensamento
B) civis, políticos e sociais
C) civis, políticos e ambientais
D) políticos, de família e trabalhistas
E) sociais, trabalhistas e políticos

35. Os estudiosos da reforma do Estado consideram que várias
reformas se realizaram na história do Brasil e as dividem em períodos. O período correspondente ao gerencialismo é:
A)
B)
C)
D)
E)

1990 a 2002
1964 a 1989
1945 a 1964
1988 a 2000
1995 a 2002

36. O órgão responsável pela reforma administrativa brasileira
inspirada no modelo weberiano de burocracia foi:
A)
B)
C)
D)
E)

BNDES
DIP
DASP
DENOCS
DAP

37. Um aspecto sempre referido quando se trata da reforma do
Estado é a consideração de que a reforma estaria associada a
um movimento internacional que, nas Américas, faria parte do que
ficou conhecido como
A)
B)
C)
D)
E)

Acordo MEC-USAID
Doutrina Truman
Linha Maginot
New Deal
Consenso de Washington
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38. Os chamados princípios constitucionais da administração
pública, segundo a redação dada pela EC 19/1998, são muito
referenciados na burocracia weberiana. Eles se aplicam
A)
B)
C)
D)
E)

apenas à administração direta
à administração direta e indireta
à administração indireta
à administração direta e parte da indireta
à administração indireta, à direta às empresas e às sociedades
de economia mista

39. Considerando o que dispõem os textos constitucionais, o
prazo de validade do concurso público será de:
A)
B)
C)
D)
E)

três anos
exatamente dois anos, improrrogáveis
dois anos, prorrogáveis por igual período
até dois anos, prorrogável por igual período
até dois anos, prorrogáveis tantas vezes quanto necessárias
ao preenchimento de todas as vagas

40. A delegação de serviços públicos a terceiros não se realiza
sem a subordinação à lei. Esta lei disporá, segundo a Constituição
Federal, dentre outras coisas, sobre:
A)
B)
C)
D)
E)

direitos dos usuários e política tarifária
direitos dos usuários e taxa de lucro
política tarifária e preços
direitos dos usuários e processo decisório participativo
designação do presidente da concessionária e do conselho
consultivo

41. Um texto legal acelerou a descentralização entre os níveis
de governo, deu autonomia e redefiniu o papel dos municípios.
Este texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

a Lei das Diretrizes Orçamentárias
a Constituição Federal de 1988
o Orçamento Participativo
a Lei Orgânica dos Municípios
o Decreto-Lei 200/1967

42. Dentre as várias mudanças introduzidas na gestão pública
nos últimos 20 anos, uma delas diz respeito à limitação de gastos
dos municípios com pessoal. Esta referência diz respeito:
A)
B)
C)
D)
E)

ao plano de contingenciamento das despesas públicas
ao Plano Bresser
à Lei de Diretrizes e Bases
à Lei de Responsabilidade Fiscal
ao corte de custos linear do Ministro Levy

43. Estudo realizado pelo IPEA e indicado na bibliografia revelou
que varia o tipo de vínculo das pessoas ocupadas nas prefeituras.
O estudo designa esses tipos como:
A) estatutário, celetista, comissionado e sem vínculo permanente
B) estatutário, celetista, contratado e sem vínculo permanente
C) estatutário, estagiário, comissionado e sem vínculo permanente
D) terceirizado, celetista, comissionado e sem vínculo permanente
E) celetista, comissionado, eleitos e terceirizados

44. A participação da sociedade na gestão pública é um tema
que não perde atualidade. O mesmo estudo do IPEA referido na
questão anterior, tratando do Rio de Janeiro, informou o percentual
de municípios que afirmaram haver participação da população na
escolha dos investimentos da prefeitura. Pelo percentual informado,
pode-se afirmar que:
A) praticamente não existe participação da população na escolha
dos investimentos das prefeituras
B) existe participação da população na escolha dos investimentos
das prefeituras, mas apenas nas grandes prefeituras
C) é grande o número de prefeituras em que se afirma existir
participação da população na escolha dos investimentos
D) existe participação da população na escolha dos investimentos
nas pequenas prefeituras
E) metade das prefeituras do Rio de Janeiro registra participação
da população na escolha dos investimentos

45. As agências reguladoras são destinadas a disciplinar e controlar certas atividades. Neste caso, elas fiscalizam:
A) apenas serviços públicos
B) apenas serviços públicos concedidos, mas não atividade privada
C) serviços públicos concedidos e atividade privada desenvolvida
em grandes cidades
D) serviços públicos e também atividade privada
E) todas as atividades públicas ou privadas, exercidas por autoridades públicas

46. As parcerias público-privadas, muito usadas nos governos
recentes, é uma criação do:
A)
B)
C)
D)
E)

governo Lula
governo Dilma
FMI
governo de Barak Obama, nos Estados Unidos
governo de Margareth Tatcher, na Inglaterra

47. As Agências Executivas são autarquias ou fundações que,
com esta qualificação, realizada por ato do próprio Presidente da
República, ampliam o seu limite de isenção ao dever de licitar. Para
obter esta qualificação é necessário que a autarquia ou fundação:
A) tenha a aprovação do Congresso Nacional
B) constitua capital próprio no mercado de ações
C) alcance resultados positivos, no percentual igual ou superior a
80% do programado, nos seus planos de ação, por três anos
consecutivos
D) seja beneficiada com investimentos estrangeiros autorizados
constitucionalmente
E) tenha um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento e celebre contrato de gestão com o respectivo ministério
supervisor

48. O keynesianismo, corrente teórica que volta a ser referida na
discussão sobre desenvolvimento, entende que:
A) é necessária a atuação do Estado para assegurar o pleno emprego, garantir investimentos e monitorar a poupança e o consumo
B) não é necessária a atuação do Estado no âmbito econômico, porque o mercado é capaz de regular satisfatoriamente a economia
C) é necessária a atuação do Estado, porém não na economia,
mas no âmbito das políticas sociais
D) é necessária a atuação do Estado apenas para assegurar o
pleno emprego, por meio da oferta de vagas no setor público
E) não é necessária a atuação do Estado, senão no caso dos
municípios pequenos, em que a economia ainda é frágil
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49. O desenvolvimento da economia capitalista vem exigindo cada

PROVA DISCURSIVA

vez mais atenção para com as necessidades sociais em alguns
países das Américas. Com base na Constituição Federal de 1988,
é possível dizer que esta atenção, constitucionalmente, no Brasil:

Utilize o espaço disponível para rascunho neste Caderno de Questões e transcreva o seu texto para o local indicado no Caderno de
Prova Discursiva.

A) se tornou menor, com a adoção de restrições de despesas
públicas
B) se tornou maior, visto que os direitos de cidadania aumentaram
com a Constituição Federal de 1988
C) permaneceu nas mesmas condições anteriores a 1988, dado
que os direitos já estavam garantidos pela CLT
D) diminuiu, porque a Constituição foi emendada neste sentido
pelo governos posteriores a 1988
E) diminuiu entre 1990 e 2002, mas voltou a aumentar, de 2003 a
2014, com emendas constitucionais retificadoras das emendas
ocorridas entre 1990 e 2002

50. O neoliberalismo é muito associado à valorização do mer-

Produza um texto, utilizando o mínimo de 30 (trinta) e o máximo de
40 (quarenta) linhas, que atenda a proposta apresentada a seguir.

Tema
P é eleito vereador no município T e pretende obter informações
sobre as normas aplicáveis à Câmara incluídas na lei orgânica
municipal. Para isso, solicita parecer sobre o tema à assessoria
jurídica que lhe apresenta estudo indicando:
a) período de reunião;
b) situações para convocações extraordinárias;
c) recinto, quorum e votação do projeto de lei orçamentária.

cado. Neste sentido, sob o neoliberalismo destacam-se algumas
características na administração pública brasileira, em especial nos
municípios. Dentre estas características estão:

Responder segundo os itens indicados observando a Lei Orgânica
do Município de Saquarema.

A) fixação de preço dos serviços públicos pelo mercado e venda
de serviços de saúde e educação pelos postos de saúde e
universidades
B) liberalização das compras no serviço público sem licitação
e suspensão dos concursos públicos, para o provimento de
pessoal, preferencialmente via CLT
C) privatização de estatais e terceirização de serviços públicos
D) colocação de títulos de autarquias públicas no mercado mobiliário
E) contratação de serviços públicos a agências internacionais no
mercado globalizado

GRADE DE AVALIAÇÃO
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Qualidade do texto

0 a 10

B- Conteúdo

0 a 20

C- Clareza, coesão e coerência

0a5

D- Correção gramatical

0a5
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