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•

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, 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
Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética:... seguida de Assertiva:..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

•

•
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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O conceito de planejamento surgiu no final do século
XIX, na Inglaterra, como um conceito vinculado ao
planejamento de cidades. Data dessa época, por exemplo,
o conceito de “cidade-jardim” (Howard, 1902), segundo o qual
se poderia planejar uma cidade, distribuindo-se espacialmente
suas funções, a fim de tornar o espaço mais agradável a todos.
Esse conceito gerou forte impacto na área de urbanismo do
século passado, com o aparecimento de várias cidades-jardim
ao redor do mundo. Até essa época, planejamento era função
estritamente técnica do urbanista ou do arquiteto, considerados
uma espécie de visionários. Com a criação da União Soviética,
no início da década de 20 do século passado, outra vertente de
planejamento apareceu: o planejamento econômico
centralizado. Sob essa ótica, o Estado teria completo controle
sobre os recursos e os distribuiria de acordo com planos
e metas determinados por políticos ou burocratas. Já a partir da
década de 70 do século passado, o conceito de planejamento
não era mais tão visto como um instrumento técnico e, sim,
como um instrumento político capaz de moldar e de articular
os diversos interesses envolvidos no processo de intervenção
de políticas públicas. O planejador deveria ser o mediador dos
interesses da sociedade no processo, e o resultado final deveria
ser encontrado preferivelmente em consenso.
José Antônio Puppim de Oliveira. Desafios do
planejamento em políticas públicas: diferentes visões
e práticas. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto
anterior — Desafios do planejamento em políticas públicas:
diferentes visões e práticas —, julgue os próximos itens.
1
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Infere-se do texto que o conceito de planejamento sempre
esteve relacionado à construção de cidades planejadas.
Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do
texto, seu segundo período poderia ser assim reescrito: O
conceito de cidade-jardim, por exemplo, proposto por Howard
(1902), data dessa época. De acordo com esse conceito, uma
cidade poderia ser planejada por meio da distribuição espacial
de suas funções, com a finalidade de tornar o espaço mais
aprazível para as pessoas.
A locução “capaz de” (R.19) poderia, sem prejuízo do sentido
original do texto, ser substituída por para.
A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho
“Com a criação (...) apareceu” (R. 11 a 13) fosse assim
reescrito: No início da década de 20 do século passado, outra
vertente de planejamento apareceu, relacionada a criação da
União Soviética.
Depreende-se do texto que, após 1970, o Estado planejador
passou a agir, considerando como premissa o fato de que a
técnica propicia o consenso necessário à consecução de
políticas públicas.
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As mudanças políticas, sociais e culturais, nos últimos
vinte anos, fizeram-se sentir no âmbito do direito
administrativo e, mais especificamente, na forma de
administrar a coisa pública. Diante dessa nova realidade, para
atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma
eficaz e com o menor custo possível, a administração pública
precisou aperfeiçoar sua atuação, afastando-se da
administração burocrática e adotando uma administração
gerencial.
A antiga forma de administrar empregada pela
administração pública calcava-se essencialmente em
uma gestão eivada de processos burocráticos, criados
para evitar desvios de recursos públicos, o que a tornava
pouco ágil, pouco econômica e ineficiente. A nova
administração gerencial tende a simplificar a atividade do
gestor público sem afastá-lo, porém, da legalidade absoluta,
uma vez que dispõe de valores públicos que devem ser bem
empregados para garantir que os direitos fundamentais dos
cidadãos sejam atendidos.
Assim, implementou-se a administração gerencial e,
para isso, foi necessário que os agentes públicos mudassem
suas posturas e se adequassem para desenvolver a nova gestão
pública. O novo gestor público precisou lançar mão de técnicas
de gestão utilizadas pela iniciativa privada e verificou,
ainda, que era necessário o acompanhamento constante da
execução das atividades propostas, para que efetivamente se
chegasse a uma gestão eficiente, uma gestão por resultados.
Para levar a cabo o novo modelo de gestão pública,
será preciso adotar novas tecnologias e promover condições
de trabalho adequadas, assim como mudanças culturais,
desenvolvimento pessoal dos agentes públicos, planejamento
de ações e controle de resultados.
Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. A gestão
pública adaptada ao novo paradigma da eficiência.
Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto A gestão pública adaptada ao
novo paradigma da eficiência,
6

7

8

há relação de causa e efeito entre as transformações políticas,
sociais e culturais e as mudanças ocorridas no âmbito da
administração pública.
a concepção de administração gerencial apresenta aspectos
positivos e negativos: por um lado, abre espaço para a
desburocratização dos processos e, por outro, pode provocar
o desrespeito à legalidade no atendimento das demandas da
população pelo gestor estatal.
o conceito de gestão pública eficiente relaciona-se ao emprego
de técnicas de administração consagradas pelas empresas do
setor privado e ao controle constante dos processos e dos
resultados.
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Acerca das estruturas linguísticas do texto A gestão
pública adaptada ao novo paradigma da eficiência, julgue os
itens subsecutivos.
9

10

A respeito das reformas administrativas no Brasil e da organização
administrativa da União, julgue os itens a seguir.
22

Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos
originais do texto, o vocábulo “eivada” (R.12) poderia ser
substituído por repleta.
Na linha 28, a correção gramatical do trecho seria mantida,
caso se inserisse acento indicativo de crase no vocábulo “a”
que compõe a locução “a cabo”.

11

As vírgulas empregadas nas linhas 4 e 6 isolam segmento de
natureza adverbial: “para atender (...) custo possível”.

12

A correção gramatical do período seria preservada ao se
substituir “implementou-se” (R.20) por foi implementada.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os itens a seguir, relativos ao formato e à linguagem das
correspondências oficiais.

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço
à descentralização do poder público, uma vez que
acrescentou poderes à administração indireta por meio
da flexibilização de suas normas operacionais.

23

A administração federal foi o foco do Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado, que também incluiu
as administrações estaduais e municipais.

24

A reforma administrativa de 1967, realizada por meio do
Decreto-lei n.º 200, ampliou a administração indireta,
transferindo atividades para fundações e empresas públicas.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal (Decreto n.º 1.171/1994), da Lei n.º 8.112/1990
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A concisão é um princípio da redação oficial que tem
por finalidade dar objetividade ao trabalho da administração
pública.
Na redação de um documento oficial subscrito por funcionário
público de um ministério e endereçado ao ministro desse
órgão, deve-se empregar o fecho “Cordialmente,”, por se tratar
de destinatário detentor de cargo hierarquicamente superior ao
do remetente.
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Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público
comete ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública.

26

As competências da comissão de ética não incluem aplicar
penalidade a servidor público que esteja na condição de
contratado temporariamente.

O relatório é um documento que contém informações sobre
tarefas executadas e(ou) sobre fatos ou ocorrências no serviço
público.
Em uma correspondência oficial, dirigida ao presidente da
Câmara dos Deputados, o vocativo a ser usado deve ser
“Excelentíssimo Senhor Presidente”.
Em correspondências encaminhadas pelo presidente da
República, é facultativa a apresentação de identificação de
cargo ou nome do emissor.

Com relação ao sistema político brasileiro e às relações entre
Estado, governo e administração pública, julgue os itens seguintes.
18

e alterações e da Lei n.º 8.429/1992, julgue os próximos itens.

O Conselho Nacional de Defesa Civil, assim como outros
conselhos do Estado, conta com representantes de vários
ministérios e órgãos do governo.
São formas de governo a federação, a confederação
e o governo único.

27

terá o direito de negar-se a atualizar seus dados cadastrais.
28

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será
aplicada a penalidade de advertência.

29

As sanções decorrentes de prejuízos ao erário causados por
servidor que se tenha enriquecido ilicitamente podem recair a
seu sucessor, até o limite do valor da herança.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades
a um país normalmente são resultado de relações cordiais
entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço
de se manter a cordialidade das relações. Julgue os itens a
seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente
americano.
30

Ao instituir um teto para o preço dos medicamentos, aumentar
a taxa de juros ou determinar a diminuição de impostos, o
governo estabelece um controle indireto na economia.
O Brasil é uma república federativa presidencialista, uma vez
que o seu chefe de Estado e de governo, o presidente da
República, é eleito democraticamente e por tempo limitado.

Na situação em que se sentir prejudicado, o servidor público

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o
papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos
indígenas durante a chamada Conquista da América.

31

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,
o presidente Obama declarou que, para o seu governo,
o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.
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Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;
algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias. Julgue os
itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.
32

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta
os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza
para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos
setores, contribuindo para a redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera.

33

Após treze anos de uso contínuo, a Estação Espacial
Internacional, uma iniciativa multinacional, foi desativada
porque suas estruturas alcançaram o limite da vida útil.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise
financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com
economias mais frágeis. Considerando esse contexto, julgue os
próximos itens.
34

A figura acima ilustra uma pasta de trabalho aberta em uma janela

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

do programa Excel 2010, em um computador com o sistema

cíclicas e, em geral, também se globalizam.
35

Uma das consequências da crise financeira grega foi o retorno
da moeda nacional, o dracma, para as contas públicas, ao passo

operacional Windows 7. A respeito dessa figura e do Excel 2010,
julgue os itens que se seguem.

que o euro foi mantido para uso comercial.
38

O resultado apresentado na célula G3 pode ter sido
obtido mediante a execução da seguinte sequência de
operações: selecionar a célula G3; digitar a fórmula
=SE(E3<$E$12;$G$11;SE(E3<$E$13;$G$12;$G$13));

pressionar

a tecla «.
39

Os valores contidos nas células de E3 a E8 podem ter sido
obtidos mediante a execução do seguinte procedimento: clicar
na célula E3; digitar =MÉDIA(B3:D3); teclar

«;

clicar na

célula E3; arrastar o canto inferior direito da célula E3 até a
célula E8.

A figura acima ilustra uma janela do Word 2010 em um
computador com o sistema operacional Windows 7, na qual foi
aberto o documento Dicas do Word 2010. Com relação a essa figura

40

Os resultados apresentados nas células do segmento

e ao programa Word 2010, julgue os próximos itens.

de coluna de F3 a F8 podem ter sido obtidos mediante

36

O Word 2010 tem vários modos de exibição, e o documento

a execução da seguinte sequência de operações: selecionar

em questão está aberto no modo de exibição Layout de

a região F3:F8 (deixando a célula F3 ativa); digitar a

Impressão.
37

fórmula =PROCV(E3;$A$11:$C$15;3;FALSO); pressionar e

Na situação mostrada, se o documento denominado Dicas do
Word 2010

tiver sido o único aberto no programa Word, ao se

clicar no botão

, no canto superior direito da janela, esse

documento será fechado e o Word permanecerá aberto.

manter pressionada a tecla
tecla «.

§; em seguida, pressionar

a
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A partir dos argumentos apresentados pelo personagem Calvin na
tirinha acima mostrada, julgue os seguintes itens.

47

Considerando o sentido da proposição “Os ignorantes é que
são felizes”, utilizada por Calvin no segundo quadrinho, é
correto afirmar que a negação dessa proposição pode ser
expressa por “Não só os ignorantes são felizes”.

A respeito da figura acima apresentada, do Internet Explorer 11 e
de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

48

Considere que o argumento enunciado por Calvin na tirinha
seja representado na forma: “P: Se for ignorante, serei feliz;

41

Para ativar o recurso Filtro SmartScreen do Internet Explorer 11,

Q: Se assistir à aula, não serei ignorante; R: Serei feliz;

na barra de comandos, o usuário deve clicar o botão
S: Logo, não assistirei à aula”, em que P, Q e R sejam as

, apontar para Filtro SmartScreen no menu

premissas e S seja a conclusão, é correto afirmar que essa

apresentado e clicar em Ativar Filtro SmartScreen.

representação constitui um argumento válido.
42

Trackwares são programas que rastreiam a atividade do
sistema, reúnem informações do sistema ou rastreiam os

Determinado órgão público é composto por uma diretoria

hábitos do usuário, retransmitindo essas informações a

geral e quatro secretarias; cada secretaria é formada por três

organizações de terceiros.
Considerando a proposição P: “Se João se esforçar o bastante, então
João conseguirá o que desejar”, julgue os itens a seguir.
43

coordenação é constituída por cinco divisões, com um chefe e sete
funcionários subalternos em cada divisão.

A proposição “João não se esforça o bastante ou João
conseguirá o que desejar” é logicamente equivalente à
proposição P.

44

diretorias; cada diretoria tem quatro coordenações; cada

A proposição “Se João não conseguiu o que desejava, então
João não se esforçou o bastante” é logicamente equivalente à

A respeito desse órgão público, julgue os itens seguintes, sabendo
que cada executivo e cada funcionário subalterno só pode ocupar
um cargo nesse órgão.

49

O referido órgão possui mais de 2.000 servidores.

50

Se, entre onze servidores previamente selecionados, forem

proposição P.
45

46

Se a proposição “João desejava ir à Lua, mas não conseguiu”
for verdadeira, então a proposição P será necessariamente

escolhidos: sete para compor determinada divisão, um para

falsa.

chefiar essa divisão, um para a chefia da coordenação

A negação da proposição P pode ser corretamente expressa

correspondente, um para a diretoria e um para a secretaria,

por “João não se esforçou o bastante, mas, mesmo assim,

haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer

conseguiu o que desejava”.

essas escolhas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da evolução da administração, julgue os itens seguintes.
51

52

53

54

Para a administração científica, o princípio do controle envolve
a certificação de que as ações são praticadas conforme o plano
previsto e as normas estabelecidas; devendo trabalhadores e
gerência cooperar entre si para a obtenção eficiente dos
resultados.
Em relação ao processo de planejamento estratégico,
usualmente rejeitam-se as questões relativas à aquisição e à
alocação de recursos como fator relevante, sendo essa etapa
um subproduto do planejamento, mas não um elemento
integrante do plano propriamente dito.
É correto considerar que as primeiras tentativas de implantação
da administração gerencial no Brasil remontam à década
de 1960.
Uma das principais diferenças entre a abordagem clássica
da administração e a contingencial diz respeito às hipóteses
de racionalidade do ser humano, de forma que, na primeira,
prevalece o Homo economicus, e, na segunda, predomina
o que pode ser chamado de homem complexo.

Julgue os itens a seguir, a respeito de gastos públicos.
63

desenvolvendo uma inovação considerada de grande interesse
pelo governo, razão pela qual este propôs a celebração de um
convênio. Assertiva: Nessa situação, por sua natureza peculiar,
a empresa poderá ser dispensada da prestação de contas.
64

56

57

58

Situação hipotética: Deslocados para uma importante missão
em localidade remota do país, servidores do Ministério do
Planejamento receberam adiantamento de valores, na forma de
suprimento de fundos. Assertiva: De acordo com o enfoque
patrimonial, tal operação não é considerada despesa, pois não
há alteração no patrimônio líquido.
Situação hipotética: Devido a novas demandas para
a qualificação do servidor público, a ENAP adquiriu, no dia
23 de outubro de 2014, novas cadeiras, que foram entregues
apenas em janeiro de 2015. Assertiva: Nessa situação, a
despesa deve ser, no orçamento de 2015, classificada como
restos a pagar processados.
A vinculação legal entre recurso e objeto é restrita ao exercício
de ingresso do recurso, sendo desfeita no exercício
subsequente.
Distinguir a perenidade da fonte de recurso é fundamental ao
planejamento orçamentário, por isso a norma vigente, para
operacionalizar o indicador de resultado primário, classifica a
receita em periódica ou extraordinária.

o início de processo licitatório para contratação de empresa
especializada em mudança. O servidor responsável pelo
processo julgou ser a forma de licitar mais adequada, nesse
caso, a combinação entre as modalidades concorrência e
tomada de preços. Por isso, foi decidido realizar um pregão
com a combinação de ambas as modalidades. Assertiva: Nessa
situação, é correto afirmar que o processo licitatório adotado
foi adequado para o caso.
65

60

61

62

Em uma cultura inerente, a capacidade de inovação da
estrutura administrativa governamental é comprometida, a
ponto de prejudicar sua eficiência quando se observa que a
estrutura hierárquica legalmente estabelecida para órgãos da
administração pública resulta em um modelo caracterizado
pela baixa valorização de gestores de nível inferior e o
intermediário.
Ao se analisarem os motivos para o desenvolvimento de
estruturas hierárquicas, fatores ligados a dificuldades de
estímulo e de coordenação são elementos decisivos no
surgimento e no desenvolvimento da hierarquia.
Considerando-se que o desenvolvimento de expectativas
estáveis por parte dos servidores seja visto como um elemento
fundamental ao bom desempenho de organizações públicas,
fica evidente que a divisão organizacional de órgãos públicos
deve ser desenvolvida por meio da estrutura matricial.
Por serem criadas e estruturadas mediante leis e decretos,
estruturas organizacionais públicas são imunes à formação
de organizações informais.

Situação hipotética: Uma organização busca contratar os
serviços de uma consultoria especializada e sem concorrentes
no mercado. Assertiva: Nessa situação, a modalidade correta
para a contratação é a licitação mediante pregão.

66

Para a instrução apropriada do processo licitatório, faz-se
necessária a caracterização adequada do objeto a ser
comprado, assim como a indicação dos recursos orçamentários
necessários ao seu pagamento.

No que se refere a gerenciamento de processos e projetos, julgue os
itens que se seguem.
67

Em relação a organizações e seus conceitos, julgue os itens
subsequentes.
59

Situação hipotética: Determinado órgão público está em
processo de mudança para novas instalações, o que justificou

Julgue os próximos itens, a respeito de orçamento público.
55

Situação hipotética: Uma empresa nacional de tecnologia está

O escopo de um projeto, segundo o PMBOK, deve definir, de
maneira clara, os processos estritamente necessários à
conclusão bem-sucedida do projeto.

68

Situação hipotética: Após uma ampla reforma administrativa
que incluiu a revisão de todos os processos que tramitam em
determinado ministério, a unidade responsável pela análise do
novo modelo iniciou um estudo sobre a eficiência dos novos
procedimentos, contudo nessa reformulação não houve
preocupação com a definição de metas e objetivos. Assertiva:
Nessa situação, o trabalho não deve ser considerado como
prejudicado, pois esses são aspectos de baixa relevância nas
técnicas de avaliação de processos.

69

A definição de um cronograma de projeto permite o uso
da análise de variação, a qual pode ser caracterizada pela
comparação entre os índices de desempenho observados e os
planejados.
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A organização administrativa do Estado é de fundamental
importância à capacidade do poder público de responder às
demandas da sociedade de maneira eficiente. No que diz respeito
à administração, julgue os itens subsecutivos.
70

71

72

A requisição de servidor público federal é caracterizada por ser
ato irrecusável, que implica a transferência do servidor em
exercício.
Situação hipotética: Necessidades operacionais fizeram que
o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de
lei específico que autorizasse a criação de uma nova agência
reguladora, sob a forma de autarquia. Assertiva: Nessa
situação, após a aprovação, o Poder Executivo deverá realocar
temporariamente servidores de outros órgãos para que possa,
por meio de decreto, criar, então, a autarquia em questão.
O fato administrativo trata de ações que não representam uma
vontade, mas puramente a necessidade executória, ao passo
que um ato administrativo pode ser considerado uma
manifestação de vontade e uma declaração do Estado com
produção imediata de efeitos.
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Julgue os itens subsequentes, relacionados a programação e
execução orçamentária e financeira.
83

84

85

No que diz respeito a receita e despesas públicas, julgue os itens
subsecutivos.
86

Acerca de noções básicas de administração financeira e
orçamentária, julgue os itens que se seguem.

87

73

Se a proposta orçamentária de determinado órgão público
discriminar a despesa apenas até o nível de modalidade de
aplicação, então estará sendo descumprido o princípio da
programação.

88

74

Durante o processo de elaboração orçamentária, a revisão da
estrutura programática do orçamento depende da definição
prévia das macrodiretrizes.

75

A transformação do Estado provedor em regulador implica a
modificação da cultura burocrática, de modo a estabelecer
padrões de gerenciamento das políticas públicas próprios à
nova função.

89

76

A função econômica do orçamento corresponde ao controle do
fluxo financeiro gerado pelas entradas de recursos obtidos com
a arrecadação da receita e pelos dispêndios gerados com as
saídas de recursos para as despesas.

90

77

Os recursos obtidos por meio de operações de crédito por
antecipação da receita integram o cômputo geral das receitas
orçamentárias demonstradas no balanço financeiro.

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens a
seguir.
78

Compete ao órgão setorial de planejamento e orçamento
estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da
despesa das unidades orçamentárias sob sua jurisdição.

79

No âmbito do plano plurianual, a iniciativa expressa o que
deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela
implementação de um conjunto de ações, com desdobramento
no território.

80

O orçamento-programa, introduzido na legislação brasileira a
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, tem
como preocupação básica a identificação dos custos dos
programas.

81

O campo destinado à esfera orçamentária é composto de dois
dígitos e deve ser associado à ação orçamentária.

82

Todo crédito adicional constitui um crédito orçamentário, mas
nem todo crédito orçamentário é também um crédito adicional.

No âmbito do sistema integrado de planejamento e orçamento,
as reservas de contingências devem estar vinculadas à ação
geradora da despesa e são identificadas por um dígito
específico.
Se o Ministério do Planejamento decidir transferir ao
Ministério da Fazenda a execução de determinada ação
relacionada com servidores públicos federais lotados no
exterior, deverá realizar um destaque antes de a despesa ser
feita.
O acompanhamento e controle da execução orçamentária
objetivam garantir o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias mediante a
utilização de mecanismos de elevação da receita e diminuição
da despesa.

O mecanismo de classificação de recursos por fonte tem por
objetivo identificar a destinação dos recursos arrecadados.
Sob o enfoque patrimonial, a despesa pública é definida como
um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos
ou incremento em passivos que resulte em decréscimo do
patrimônio líquido.
O controle e a avaliação constituem o último estágio da
despesa pública previsto pela legislação e têm por objetivo a
avaliação da ação governamental, da gestão dos
administradores públicos e da aplicação de recursos públicos.
Se o Ministério da Saúde precisar conceder suprimento de
fundos para determinada ação de assistência à saúde indígena,
então a concessão e a aplicação desse suprimento obedecerão
ao regime especial de execução.
Se determinada entidade da administração pública realizar
venda de mercadorias inerentes à sua atividade principal, então
o produto da venda deverá ser classificado como receita de
serviços.

Com relação aos aspectos mais relevantes da Lei de
Responsabilidade Fiscal, julgue os próximos itens.
91

92

93

94

O relatório de gestão fiscal deve conter demonstrativo das
despesas e receitas previdenciárias efetivamente realizadas no
quadrimestre de referência.
Os recursos transferidos pela União ao Distrito Federal,
quando destinados à assistência financeira para a execução de
serviços públicos das polícias civil e militar e do corpo de
bombeiros, não integram o conceito de receita corrente líquida,
ainda que sejam utilizados para pagamento de pessoal.
O plano plurianual deve ser integrado por um anexo de política
fiscal, em que serão estabelecidos os objetivos e as metas
plurianuais de política fiscal a serem alcançados durante o
período de vigência do plano, demonstrando isso a
compatibilidade deste com as premissas e os objetivos das
políticas econômica nacional e de desenvolvimento social.
Um ente da Federação que possua dívida com instituição
financeira privada poderá refinanciar tal dívida por meio de
operação de crédito contratada com instituição financeira
estatal, desde que a instituição financeira concedente do
crédito esteja sob controle de ente da Federação diverso do
tomador do empréstimo.
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Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres
individuais e coletivos, julgue os itens a seguir.
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A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma
entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União.
Considerando essas informações, julgue os próximos itens.

95

Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil
é regida pelo princípio da concessão de asilo político.

96

O direito do cidadão de receber dos órgãos públicos
informações de interesse coletivo inclui também aquelas
imprescindíveis à segurança da sociedade.

110

No âmbito do tribunal do júri, que tem competência para
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, são
assegurados ao acusado a plenitude de defesa, o sigilo das
votações e a soberania dos vereditos.

A criação da ENAP constitui típica descentralização de
competência por meio de delegação do serviço a um ente
colaborador.

111

A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da
administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos
constitutivos no registro público competente, desde que haja
autorização legal.

112

Por meio da técnica denominada desconcentração, poderá
o presidente da República, utilizando-se de decreto, criar dois
novos ministérios e repartir entre eles as competências do MP,
desde que não haja aumento de despesa.

97

98

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

99

A ação popular deve ser proposta somente por partido político
com representação no Congresso Nacional.

No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue
os seguintes itens.
100

A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor
na data de sua publicação e ser aplicada à eleição seguinte,
independentemente de quando esta ocorrer.

João, agente administrativo de uma empresa estatal
prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou
prejuízo a terceiro, não usuário do serviço.

101

Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração,
ou dimensão, dos direitos fundamentais.

Nessa situação hipotética,

102

A cláusula de reserva do possível não pode ser alegada pelo
Estado como obstáculo à total implementação dos direitos
sociais.

A respeito da organização político-administrativa do Estado e da
administração pública, julgue os próximos itens.
103

O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve
dos servidores públicos.

104

A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum, é permitido
aos estados, por intermédio de lei complementar, instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.

105

Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar
com as igrejas quando demonstrado o interesse público,
na forma da lei.

No que se refere ao Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.
106

Os atos praticados pelo presidente da República que atentem
contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais
configuram crime de responsabilidade.

113

o indivíduo prejudicado deve provar a culpa de João para
exigir da empresa estatal a reparação dos danos que lhe foram
causados.

114

a prévia aprovação de João em concurso público foi condição
necessária à sua contratação como empregado público, a não
ser que seu vínculo seja de natureza precária.

De acordo com a Lei de Licitações, julgue os itens que se seguem.
115

A realização de audiência pública concedida pela autoridade
responsável é exigência obrigatória nos casos em que
a modalidade de licitação adotada for a concorrência.

116

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço
constante do quadro geral de registro de preços em razão de
incompatibilidade do preço disposto no quadro geral com o
vigente no mercado.

117

O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para
as compras efetuadas pela administração pública.

Em relação ao controle administrativo, julgue os itens subsequentes.

Na Constituição Federal, as competências privativas
do presidente da República são elencadas em rol taxativo.

118

O controle interno deriva do poder de autotutela que a
administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A respeito das noções de Estado, governo e administração pública,
julgue os itens a seguir.

119

O controle interno pode ser definido como o exercido no
âmbito do mesmo Poder, ainda que por órgão diverso daquele
que sofra a correição.

120

O direito de a administração anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, implica
a desnecessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa
ao terceiro prejudicado.

107

108

109

Administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício
da função política e da função administrativa, estando ambas
as atividades subordinadas à lei.
Povo, território e governo compõem os três elementos
constitutivos do conceito de Estado.

