GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Concurso Público
Nível Médio

CARGO: 201
TIPO

A

TÉCNICO
SOCIOEDUCATIVO

ÁREA:
ADMINISTRATIVO
Provas Objetiva e Discursiva
INSTRUÇÕES

Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A educação é a chave do progresso moral.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.
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D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.
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Duas especialistas em direitos humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) falaram sobre a
situação que atinge mais de 150 milhões de crianças de rua
no mundo. Ambas lembraram aos governos que não há
crianças descartáveis e que a vida de todas é importante.
Elas cobraram mais investimentos para garantir o total
acesso dessas crianças a direitos e serviços.
Essas crianças estão escapando da pobreza, de
moradias inadequadas, de famílias desestruturadas, da
violência doméstica, do desalojamento, de desastres
naturais, conflitos e guerras. Elas tomam as ruas porque não
há outro lugar para onde ir. Uma vez nas ruas, elas sofrem
discriminação e são estigmatizadas.
“Crianças em situação de rua, frequentemente tendo
escapado da violência, encaram um alto risco de serem
sexualmente exploradas”, disse a relatora especial da ONU
sobre venda e exploração sexual de crianças. “Esse círculo
vicioso de abuso tem que acabar através de uma abordagem
efetiva na prevenção de maus-tratos em todos os setores,
inclusive nas famílias.”
A relatora especial da ONU sobre o direito à moradia
adequada ressaltou o impacto da crise econômica global na
qualidade e quantidade de recursos disponíveis em nível
local e nacional. E acrescentou que “os Estados devem
adotar estratégias de longo prazo para a moradia baseadas
nos direitos humanos, que integrem políticas econômicas
para as famílias, para ajudar a prevenir que as crianças vão
para as ruas”.
Além disso, as especialistas em direitos humanos
convocaram os Estados a abolir qualquer lei que criminalize
moradores de rua através de proibição de mendicância e
“vadiagem”. Segundo elas, a adoção de qualquer lei neste
sentido deve ser fortemente desencorajada.
“A chave para mudar as vidas das crianças em
situação de rua é assegurar, onde for possível, com base
nos direitos humanos, sua participação em programas e
políticas que se relacionem com elas, assim como
proporcionar moradias adequadas e acesso à educação”,
disseram. “Crianças de rua são detentoras de direitos
estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, e
devem ser, portanto, reconhecidas, valorizadas e tratadas
dessa forma.”

QUESTÃO 2 ________________________________
Entende-se da leitura do texto que as especialistas em
direitos humanos da ONU
(A)

acreditam que o Estado seja o principal responsável
pelo abandono de crianças nas ruas.

(B)

defendem a adoção de leis mais severas contra a
exploração sexual de crianças de rua.

(C)

são contrárias à existência de leis que criminalizem o
morador de rua por meio da proibição da mendicância
e da “vadiagem”.

(D)

atribuem

à

crise

econômica

global

o

aumento

vertiginoso do número de crianças que vão para as
ruas.
(E)

são favoráveis ao desenvolvimento de políticas de
legalização do trabalho infantil, desde que embasadas
nos princípios dos direitos humanos.

QUESTÃO 3 ________________________________
Assinale a alternativa correta a respeito de aspectos
linguísticos do texto.
(A)

Na linha 6, a forma verbal “cobraram” está na 3.a
pessoa

do

plural

porque

concorda

com

“mais

investimentos”.
(B)

A locução verbal “estão escapando” (linha 8) tem
sentido futuro, equivalendo, no texto, a escaparão.

(C)

A palavra “estigmatizadas” (linha 13) poderia ser
substituída

por

enganadas,

ludibriadas,

sem

prejuízo do sentido original do texto.
(D)

Os vocábulos “doméstica” (linha 10) e “econômica”
(linha 22) são acentuados graficamente de acordo
com a mesma regra de acentuação.

(E)

A supressão do vocábulo “os” em “todos os setores”
(linha 19) manteria a correção gramatical do texto e

Internet: <www.nacoesunidas.org> (com adaptações).

daria sentido genérico à palavra “setores”.
QUESTÃO 1 ________________________________
Assinale a alternativa em que o período apresentado
constitui título adequado para a matéria jornalística acima.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

ONU alerta os governos mundiais acerca do perigo do
descarte de crianças nas ruas para a população dos
países desenvolvidos
Especialistas da ONU cobram dos governos mundiais
mais investimentos para a garantia de direitos e
serviços às crianças de rua
ONU adverte o mundo desenvolvido a respeito das
consequências da crise econômica que atinge países
periféricos
Especialistas
da
ONU
propõem
que
países
desenvolvidos invistam em programas sociais infantis
de países atingidos pela guerra
Especialistas da ONU lembram os governos mundiais
da importância do reconhecimento da Convenção
sobre os Direitos da Criança
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QUESTÃO 4 ________________________________
No que se refere às relações de coesão no texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

“Ambas” (linha 4) se refere a “Duas especialistas”
(linha 1) e “todas” (linha 5), a crianças (linha 5).

(B)

Na linha 12, o pronome “elas” retoma “ruas”.

(C)

“Esse círculo vicioso de abuso” (linhas 17 e 18) está
empregado em referência a “venda e exploração
sexual de crianças” (linha 17).

(D)

“que” (linha 26) tem como antecedente “os Estados”
(linha 24).

(E)

Na linha 36, “sua” tem como referente a expressão
“direitos humanos”.
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QUESTÃO 5 ________________________________

QUESTÃO 8 ________________________________

Assinale a alternativa em que há correta correspondência

De acordo com os relatórios de acompanhamento dos

entre a conjunção/locução conjuntiva extraída do texto e o

objetivos do milênio 2013, o Brasil atingiu, em 2012, uma

sentido a ela atribuído.

importante meta, fixada apenas para 2015: reduzir em dois
terços (entre 1990 e 2015) a mortalidade na infância

(A)

“porque” (linha 11) – causa

(crianças de até cinco anos de idade). Com base nessa

(B)

“Segundo” (linha 32) – tempo

informação, assinale a alternativa correta.

(C)

“assim como” (linha 37) – consequência

(D)

“e” (linha 40) – contraste

(E)

“portanto” (linha 41) – explicação

(A)

No Nordeste do Brasil, os avanços nessa área foram
muito tímidos: as taxas de mortalidade infantil caíram
menos que a metade – de índices próximos a
50/1.000 em 1990 para algo em torno de 27/1.000

QUESTÃO 6 ________________________________

em 2012.
(B)

No Brasil como um todo, as taxas de mortalidade na

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das

infância deixaram patamares altíssimos em 1990, que

ideias do texto, caso se substituísse

o colocavam próximo a países africanos muito pobres,
com índices menores que 10/1.000 em 2012.

(A)

“que” (linha 3) por onde.

(C)

(B)

“lembraram aos” (linha 4) por lembraram-se dos.

crianças

(C)

“há” (linha 4) por tem.

infantil brasileira: as mais pobres têm mais que o

(D)

“para onde” (linha 12) por aonde.

dobro de chance de morrer e as negras apresentam

(E)

“em nível” (linha 23) por à nível.

50% de chance de morrer a mais que as brancas.
(D)

As

disparidades

étnicas

interferem

e

econômicas

diretamente

na

entre

as

mortalidade

No mundo, o objetivo de reduzir a mortalidade infantil
de crianças com até cinco anos de idade em dois

QUESTÃO 7 ________________________________

terços foi igualmente atingido em 2012.
(E)

Na América Latina, entre 1990 e 2012, países com

Assinale a alternativa em que a reescrita do primeiro período

índices de desenvolvimento humano (IDHs) maiores

do terceiro parágrafo mantém a correção gramatical e a

que o brasileiro apresentaram quedas na mortalidade

coerência do texto.

infantil superiores às que o Brasil apresentou.

(A)

Falou a relatora especial da ONU sobre venda e
exploração sexual de crianças de que “Crianças
em

situação

de

rua

que

QUESTÃO 9 ________________________________

escapam

frequentemente, da violência, ficaram com um
(B)

(C)

O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos

alto risco de serem sexualmente exploradas”.

Humanos (Ceplir), ligado à Secretaria de Estado de Assistência

Sobre a venda e exploração sexual de crianças a

Social e Direitos Humanos, recebeu, em dois anos e meio, quase

relatora especial da ONU argumentou: “Tendo

mil denúncias de casos de intolerância religiosa. Os números

escapado

rua

constam de um relatório apresentado em audiência pública na

encaram um risco alto de serem exploradas

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Entre julho de

sexualmente.”

2012 e dezembro de 2014, foram registradas 948 queixas, 71%

A relatora especial da ONU sobre venda e

delas de intolerância contra religiões, segundo o relatório.

exploração

da

violência

sexual

de

as

crianças

crianças

de

disse

assim:

“Crianças que vivem na rua, frequentemente

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações).

tendo escapado da violência tem alto risco de ser
(D)

sexualmente explorada.”

No

último

mês

A relatora especial da ONU sobre venda e

amplamente o fato de que duas cidades no entorno do

exploração sexual de crianças falou que crianças

Distrito

em situação de rua, que frequentemente fugirão

segundo a polícia, provavelmente se enquadrariam no tema

da violência corriam sério risco de sofrerem

abordado na reportagem acima. Essas cidades foram

Federal

de
(DF)

setembro,

a

imprensa

experimentaram

divulgou

situações

que,

exploração sexual.
(E)

A relatora especial da ONU sobre venda e

(A)

Unaí e Formosa.

exploração

afirmou

que

(B)

Cocalzinho de Goiás e Luziânia.

rua,

que

(C)

Formosa e Planaltina de Goiás.

frequentemente escaparam da violência, correm

(D)

Cidade Ocidental e Cristalina.

sério risco de sofrerem exploração sexual.

(E)

Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás.

crianças

TECS/2015

sexual
em

de

crianças

situação

de
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QUESTÃO 10 _______________________________

QUESTÃO 14 _______________________________

Existem alguns sites que monitoram o comportamento de
seus visitantes, coletam informações referentes ao acesso e
ao tempo de visita, identificam produtos que os visitantes
desejam adquirir e repassam essas informações para outras
empresas. O programa de navegação Mozilla Firefox, em sua
versão mais recente, possui um recurso que permite
informar aos sites que o usuário visita que ele não deseja
que o seu comportamento de navegação seja monitorado e
que as suas informações sejam coletadas. Esse recurso é
conhecido como

Com relação à LODF, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extensões.
navegação privada.
do not track (não me rastreie).
bloqueador de pop-ups.
sync.

QUESTÃO 11 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta a rede social cujo foco
esteja direcionado à área profissional, tendo como principal
objetivo proporcionar aos usuários interconexão e interação
nos assuntos relacionados a negócios e trabalhos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LinkedIn
Facebook
Formspring
WhatsApp Messenger
QZone

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 _______________________________
Acerca das concepções de constituição e das normas
relativas à Administração e aos servidores, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 12 _______________________________
Infectar documentos do pacote Microsoft Office é a principal
característica do vírus
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trojan.
de boot.
de macro.
de rede.
de script.

(D)

(E)

QUESTÃO 13 _______________________________
Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.

(B)

(C)

(D)

(E)

A Câmara Legislativa do DF poderá reunir-se
ordinariamente em qualquer local do DF.
Suponha-se que Pedro tenha praticado um ato
tipificado como causa de inelegibilidade na legislação
eleitoral. Nesse caso, ele não poderá ser nomeado
para exercer cargo de administrador regional.
Um deputado distrital poderá perder o mandato
eletivo se deixar de comparecer a mais de um terço
das sessões ordinárias, salvo licença ou missão
autorizada pela maioria absoluta dos membros da
câmara legislativa.
De acordo com a LODF, associação e entidade sindical
não têm legitimidade para denunciar à Câmara
Legislativa do DF o governador do DF por crime de
responsabilidade.
O conselho de governo é o órgão superior de consulta
do governador do DF do qual não participam pessoas
estranhas à Administração Pública.
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Constituições sintéticas são as constituições que
tratam, em seu texto, de todos os assuntos relevantes
à formação, à destinação e ao funcionamento do
Estado, assim como estabelecem metas a serem
atingidas pelo legislador ordinário.
Suponha-se que João ocupe emprego de médico em
uma sociedade de economia mista federal e um cargo
de professor universitário. Nesse caso, essa
acumulação
será
ilegal,
mesmo
que
haja
compatibilidade de horários.
Considere que Maria, servidora pública detentora de
cargo efetivo do DF, tenha um decréscimo nos seus
vencimentos devido à fixação de novo subsídio do
desembargador do DF. Nesse caso, diante do princípio
da irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios,
Maria não será prejudicada pelo advento da nova lei
que fixou o subsídio dos desembargadores.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF),
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo por cargos com atribuições e
exigências semelhantes.
Suponha-se que João, que ocupava os cargos de
médico e professor, se encontre aposentado e tenha
requerido nova aposentadoria no âmbito do regime
geral de previdência. Nesse caso, o recebimento dessa
terceira aposentadoria será vedado pela CF.

QUESTÃO 16 _______________________________
No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais,
assinale a alternativa correta.
(A)

(A)

O DF é a capital do Brasil e a sede do governo do DF.
A lei disporá a respeito da participação popular no
processo de escolha dos administradores regionais.
É competência comum do DF e da União licenciar a
construção de qualquer obra.
O governador do DF poderá doar bens móveis ou
imóveis sem expressa autorização da câmara
legislativa.
Viola a LODF lei que preveja participação de
representantes dos servidores na direção superior das
empresas
públicas,
autarquias,
fundações
e
sociedades de economia mista do DF.

(B)
(C)

(D)

(E)

Qualquer cidadão é legitimado a ingressar com ação
popular ou ação civil pública que vise anular ato lesivo
ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Os tratados internacionais que forem aprovados pelo
Congresso Nacional serão equivalentes às emendas
constitucionais.
Considere que João seja jogador de futebol na
Espanha e que, após alguns anos, lhe tenha sido
imposta a naturalização pela lei espanhola para que
continuasse a trabalhar. Nesse caso, optando-se pela
nacionalidade espanhola, João perderá a nacionalidade
brasileira.
Suponha-se que Antônio seja oficial do exército há
quinze anos e pretenda se candidatar a cargo eletivo.
Nesse caso, mesmo como candidato, Antônio deverá
afastar-se da atividade.
É hipótese de perda ou suspensão dos direitos
políticos a recusa de cumprir obrigação imposta a
todos ou prestação alternativa prevista em lei.
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QUESTÃO 17 _______________________________

QUESTÃO 19 _______________________________

Em relação à segurança pública e à organização do Estado,

Acerca da polícia, do poder hierárquico e do poder de polícia,

assinale a alternativa correta.

assinale a alternativa correta.

(A)

A

Polícia

Federal

exerce,

com

exclusividade,

as

(A)

de polícia, não é possível que o Poder Judiciário venha

funções de polícia judiciária da União, sendo nula

a anulá-los.

qualquer investigação, formal ou informal, promovida
por

outros

órgãos

do

Estado

que

possa

ter

(B)

mediante

aprovação

da

genéricos,

população

diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por meio de emenda à CF.
(C)

também por meio da edição de atos normativos,

Os estados poderão ser criados, desmembrados ou
divididos

(C)

(E)

viola

a

impessoais,

tais

como

O tribunal de contas sujeitar-se-á ao chamado poder

julgar

as

contas

dos

administradores

e

demais

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.
(D)

rádio e televisão.
Não

e

hierárquico do Poder Legislativo quando, por exemplo,

Compete concorrentemente à União, aos estados, ao

efeito indicativo, de diversões públicas e programas de

abstratos

regulamentos, portarias, resoluções, entre outros.

DF e aos municípios exercer a classificação, para

(D)

O poder de polícia poderá ser exercido por meio de
atos concretos, como multas e interdições, mas

repercussão penal.
(B)

Diante da característica da discricionariedade dos atos

O ato de delegação, que decorre do poder hierárquico,
prescinde de publicação oficial.

CF

a

previsão,

contida

em

lei

(E)

O recurso hierárquico impróprio presta-se a corrigir o

complementar da União, de que os estados e o DF

ato de uma autoridade ou de um órgão subordinado

possam legislar a respeito de questões específicas de

hierarquicamente, ou seja, integrante da mesma

direito penal.

entidade, quando pratica uma ilegalidade.

São

bens

da

União

as

águas

superficiais

ou

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito.
QUESTÃO 20 _______________________________

QUESTÃO 18 _______________________________

No

que

se

refere

a

atos

administrativos

e

à

Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a alternativa
A respeito da Administração Pública e dos órgãos públicos,

correta.

assinale a alternativa correta.
(A)
(A)

alterado

A Administração Pública, no sentido objetivo, constitui
a

própria

atividade

administrativa

exercida

mandato para conceituar os órgãos administrativos,

(B)

(E)

respeito

estar

alojada

no

próprio

corpo

(C)

A posse ocorrerá no prazo improrrogável de trinta
dias, contados do ato de nomeação.

(D)

O candidato aprovado dentro do número de vagas

Compete à justiça comum estadual julgar as causas

nomeação, mas apenas expectativa de direito.
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ato

em outros processos ou em pareceres prévios.

previsto

respectivo processo judicial.

do

sendo possível a mera referência da motivação prévia

órgão.

em que as empresas públicas federais sejam parte no

de

administrativo por meio de “considerandos”, não

exteriorização da vontade do dirigente do órgão seja
bastante para consubstanciar a vontade do próprio

a

tenha

A motivação, como elemento do ato administrativo,
deverá

De acordo com a CF, os órgãos públicos deverão ser

Órgão de representação plúrima é aquele em que a

entendimento

Pública

como suas consequências jurídicas.

criados e extintos por meio de lei.
(D)

seu

Administração

para alcançar os atos administrativos já editados, bem

pois os agentes públicos agem em nome do Estado.
(C)

a

da legalidade, a nova interpretação deverá retroagir

função administrativa.
O direito administrativo brasileiro adotou a teoria do

o

que

determinada matéria. Nesse caso, diante do princípio

pelo

Estado, por seus órgãos e agentes, caracterizando a

(B)

Suponha-se

(E)

no

edital

não

terá

direito

subjetivo

à

Não é possível, no âmbito do Poder Executivo do DF,
criar cargo em comissão de jardineiro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________

QUESTÃO 24 _______________________________

Com base no que estabelece a Lei n.º 12.594/2012 a

Considerando as Regras de Beijing (regras mínimas das

respeito

Nações Unidas para a administração da justiça da infância e

do

Socioeducativo

Sistema

Nacional

(Sinase),

a

de

execução

Atendimento
das

medidas

socioeducativas reger-se-á pelo princípio da
(A)

(B)

da juventude), assinale a alternativa correta.
(A)

responsabilidade penal para jovens, o começo dessa

proporcionalidade em relação à ofensa cometida,

responsabilidade penal não deverá se fixar em uma

podendo o adolescente receber tratamento igual ou

idade demasiadamente precoce, levando-se em conta,

até mais gravoso que o conferido ao adulto, na

necessariamente, as circunstâncias que acompanham

medida da sua culpabilidade.

a maturidade física ou biológica, emocional, mental e

individualização

e

adequação

da

intelectual.

medida,

considerando-se a idade, as circunstâncias pessoais do

(B)

que possam ser processados por realizar qualquer ato

com o objetivo de prevenir reincidência em ato

concreto que não seria punível se fosse praticado por

infracional.

(D)

(E)

legalidade, priorizando-se a intervenção judicial e a

As disposições pertinentes das regras não só se
aplicarão aos jovens infratores, mas também àqueles

adolescente e o prolongamento da duração da medida

(C)

Nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito de

adultos.
(C)

As garantias processuais básicas, como a presunção

imposição de medidas de meio aberto.

de

intervenção ampla, alcançando-se efetivamente todos

acusações, a assistência judiciária, a presença dos

os aspectos necessários para a ressocialização do

pais ou tutores, a confrontação com testemunhas e o

menor infrator.

direito a interrogá-las, a publicidade do julgamento e

relação a práticas ou medidas que atendam às

o

direito

de

ser

informado

das

o direito de apelação ante uma autoridade superior,

prioridade em relação a práticas ou medidas que
sejam restaurativas e, sempre que possível, em

inocência,

serão respeitadas em todas as etapas do processo.
(D)

Toda remissão que signifique encaminhar o jovem a
instituições

necessidades das vítimas.

da

comunidade

não

dependerá

do

consentimento dele ou de seu representante legal,
sendo a decisão relativa à remissão do caso submetida
ao exame de uma autoridade competente.

QUESTÃO 22 _______________________________

(E)

Para facilitar a adoção de uma decisão justa por parte
da autoridade competente, antes da decisão definitiva,
será efetuada uma investigação completa a respeito

De acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos

do meio social, das circunstâncias de vida do jovem e

Direitos Humanos, os direitos humanos são indivisíveis e

das condições em que se deu a prática da infração,

englobam, exclusivamente, os direitos
(A)

independentemente da gravidade ou da natureza
dessa infração.

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, não
prevendo hierarquia entre eles.

(B)

civis e políticos.

(C)

coletivos e individuais, estes últimos hierarquicamente

QUESTÃO 25 _______________________________
Caio, técnico socioeducativo, foi acusado pela prática

superiores.

de crime de abuso de autoridade.

(D)

econômicos e sociais.

(E)

privados e públicos, estes últimos hierarquicamente
superiores.

Com base nesse caso hipotético e no que dispõe a
Lei n.º 4.898/1965, é correto afirmar que Caio
(A)

QUESTÃO 23 _______________________________

estará sujeito a sanções penais, como a suspensão do
cargo, por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com
perda de vencimentos e vantagens.

Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da

(B)

estará sujeito a sanções administrativas, como a

Criança, excetuando-se os casos em que, pela lei aplicável à

perda do cargo e a inabilitação para o exercício de

criança, a maioridade é antecipada, considera-se como

qualquer outra função pública, por prazo de até três

criança todo ser humano com menos de
(A)

6 anos de idade.

(B)

12 anos de idade.

(C)

15 anos de idade.

(D)

18 anos de idade.

(E)

21 anos de idade.
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anos.
(C)

terá praticado crime de abuso de autoridade caso
tenha cometido, sem competência legal, ato lesivo à
honra ou ao patrimônio de pessoa jurídica.

(D)

não estará sujeito a sanções administrativas caso seja
condenado criminalmente.

(E)

poderá ser acusado pela prática do crime de abuso de
autoridade ainda que tenha agido culposamente.
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QUESTÃO 26 _______________________________

QUESTÃO 29 _______________________________

Em relação ao que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) quanto à família substituta, assinale a
alternativa correta.

Em relação ao procedimento previsto no ECA referente à
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, assinale
a alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A adoção atribuirá a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive com os
mesmos impedimentos matrimoniais, desligando-o
totalmente de qualquer vínculo com pais e parentes
naturais.
O direito sucessório entre o adotado e os ascendentes
do adotante dependerá de consentimento destes
últimos, posto que se trate de direito personalíssimo.
A adoção é medida excepcional e irrevogável, cabível
quando esgotados os recursos de manutenção da
criança ou do adolescente na família natural ou
extensa, esta formada por parentes até o 4.º grau.
A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e se fundar em motivos
legítimos, razão pela qual não pode o tutor ou o
curador adotar o pupilo ou o curatelado, mas é
permitida a adoção pelos ascendentes do adotando
órfão.
O adotado terá direito de conhecer sua origem
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao
processo no qual a medida foi aplicada, podendo-se
deferir esse acesso ao adotado menor de dezoito anos
de idade, a seu pedido, asseguradas orientação e
assistência jurídica e psicológica.

QUESTÃO 27 _______________________________

(B)

(C)

(D)

(E)

Um brasileiro com dez anos de idade pode viajar para
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

comarca contígua a da sua residência, localizada em
outra unidade da federação, sem a necessidade de
autorização judicial ou do representante legal.
fora da comarca onde reside, sem a necessidade de
autorização
judicial,
desde
que
acompanhado
de colateral até o 3.º grau maior de idade,
comprovando-se documentalmente o parentesco.
fora da comarca onde reside, desde que acompanhado
de pessoa maior de idade, sendo necessária a
autorização judicial.
o exterior, desde que acompanhado de estrangeiro
residente em outro país, sendo necessária apenas a
autorização expressa do pai e da mãe.
o exterior, na companhia de um dos pais, sendo
necessária a autorização judicial.

QUESTÃO 28 _______________________________
Fábio, que tem onze anos de idade, foi surpreendido
praticando ato infracional correspondente ao crime de furto.
Considerando-se essa situação hipotética e o que dispõe o
ECA, poderá ser aplicada a Fábio a medida de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

advertência.
obrigação de reparar o dano.
prestação de serviços à comunidade.
colocação em família substituta.
inserção em regime de semiliberdade.
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A autoridade judiciária poderá discordar do pedido de
arquivamento dos autos feito pelo representante
do Ministério Público, hipótese em que deverá
fazer remessa dos autos, mediante despacho
fundamentado, ao procurador-geral de Justiça, que,
caso ratifique o arquivamento, fará com que o juiz
seja obrigado a homologá-lo.
O representante do Ministério Público deverá oferecer
representação, sempre por escrito, à autoridade
judiciária, propondo a instauração de procedimento
para aplicação da medida socioeducativa mais
adequada, devendo, na representação, haver o
resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e o
indispensável rol de testemunhas.
A representação dependerá de prova pré-constituída
da autoria e da materialidade em face das
peculiaridades deste procedimento, que se refere a
adolescente
supostamente
envolvido
em
ato
infracional.
Oferecida a representação, o juiz deverá designar
audiência de apresentação do adolescente, devendo
ser os pais cientificados do teor da representação e
notificados a comparecer acompanhados de advogado.
Não sendo localizados os pais, será nomeado defensor
dativo e realizada a audiência.
Oferecida a representação, o juiz deverá designar
audiência de apresentação do adolescente e
determinar a notificação para comparecimento. Não
sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária
deverá nomear curador especial e dar seguimento ao
procedimento.

QUESTÃO 30 _______________________________
Carla, genitora do menor de idade Maurício,
entregou-o para ser criado como filho de Lúcio e Ana. Lúcio
ofereceu determinada recompensa à Carla e Ana efetuou o
pagamento.
Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar
que a conduta descrita caracteriza
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

infração de Carla aos deveres decorrentes do poder
familiar, sendo essa conduta passível de pagamento
de multa administrativa e de devolução do valor
recebido.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando apenas Carla à pena de
reclusão e multa.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando Carla, Lúcio e Ana à pena de
reclusão e multa.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando Carla, Lúcio e Ana à pena de
detenção.
crime, independentemente de ter sido efetivada
mediante paga ou recompensa, sujeitando Carla e Ana
à pena de reclusão.
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QUESTÃO 31 _______________________________

QUESTÃO 34 _______________________________

Com relação aos princípios gerais da administração
estabelecidos por Henry Fayol, assinale a alternativa correta.

No que se refere à gestão de desempenho, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

Autoridade e responsabilidade devem ser equilibradas
entre si.
Na administração, o princípio da centralização
estabelece a concentração de autoridade na base da
hierarquia da organização.
A divisão do trabalho consiste na realização do maior
número de tarefas por uma única pessoa.
No que se refere ao princípio da estabilidade, a
rotatividade de pessoal é saudável para a eficiência da
organização. Quanto menos tempo a pessoa
permanecer no cargo melhor para a empresa.
A iniciativa e o espírito de equipe são princípios
relegados por Henry Fayol.

(A)

(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 32 _______________________________
Conforme Maximiano, administração é o processo de tomar
decisões acerca de objetivos e utilização de recursos. Com
relação à importância da administração, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

A administração torna-se importante somente em
grande escala de utilização de recursos, quando então
as empresas atingem um complexo processo
administrativo e necessitam de ferramentas que
possibilitem seu gerenciamento eficiente.
A administração é importante para organizações que
atuem em diferentes segmentos de mercado.
Toda
organização
necessita
de
apenas
um
administrador capaz de conduzir as mais diversas
especialidades em vários níveis e em várias áreas.
A administração tornou-se fundamental na condução
da sociedade moderna, constituindo um fim em si
mesma.
Na medida em que a administração se depara com
novas situações, que surgem no decorrer do tempo e
do espaço, as doutrinas e as teorias administrativas
precisam
perpetuar
suas
abordagens
para
continuarem úteis e aplicáveis.

QUESTÃO 33 _______________________________
O benchmarking é uma técnica organizacional cada vez mais
utilizada por instituições públicas pela necessidade de se
buscar maior eficiência nos gastos públicos ou na otimização
dos serviços prestados ao cidadão. Para Maximiano, por
meio do benchmarking, uma organização procura imitar
outras organizações, concorrentes ou não, que façam algo
de maneira particularmente bem feita, ou seja, é a busca
das melhores práticas da administração como forma de
ganhar vantagens competitivas. Considerando essas
informações, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

O uso do benchmarking restringe-se às grandes
corporações, uma vez que o investimento para sua
implementação é alto.
Somente é possível fazer benchmarking com os
melhores.
Não há um método único para obtenção de dados a
respeito das empresas que têm as melhores práticas.
Alguns dados são públicos, outros podem exigir
procedimentos de pesquisa.
Para a utilização do benchmarking, é necessário que
as empresas sejam iguais ou, no mínimo, do mesmo
ramo.
Os objetivos do benchmarking externo são a
identificação do grau de desempenho da organização e
a compilação de informações acerca da própria
organização.
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(E)

O método 360 graus é o mais indicado para a
avaliação de desempenho, uma vez que não expõe a
pessoa avaliada, trazendo maiores benefícios para a
organização e para o funcionário.
O método da escolha forçada consiste em utilizar
análises comparativas entre duas pessoas da
organização ou entre a organização e o grupo. O
confronto das avaliações fornece padrões desejáveis e
indesejáveis de desempenho.
O método dos padrões de trabalho prioriza o
estabelecimento de metas pelos próprios funcionários.
O método dos incidentes críticos utiliza uma ideia
simplista de avaliação quando avalia as atitudes das
pessoas de forma extrema, sem se preocupar com
alguns traços de personalidade. A preocupação central
é com os extremos, deixando o meio para um segundo
plano.
A avaliação de desempenho deve proporcionar
benefícios para a organização e para as pessoas,
concentrando-se em uma análise subjetiva do
desempenho atual nas atividades.

QUESTÃO 35 _______________________________
Alguns processos representam a porta de entrada nas
organizações, funcionando como um sistema de filtragem no
qual cada organização codifica as características humanas
que são importantes para o alcance dos objetivos
organizacionais. Os processos que representam a busca por
adequação entre aquilo que a organização pretende e aquilo
que as pessoas oferecem são denominados processos de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

monitorar pessoas.
manter pessoas.
desenvolver pessoas.
aplicar pessoas.
agregar pessoas.

QUESTÃO 36 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta as características do
recrutamento externo.
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Os candidatos já são conhecidos pela organização,
passaram por testes de seleção, passaram por
programas de treinamento e foram avaliados quanto
ao seu desempenho.
As oportunidades de emprego são oferecidas aos
próprios funcionários, que podem subir a postos
melhores e desenvolver sua carreira profissional
dentro da organização.
Os cargos são preenchidos por funcionários, que são
selecionados e promovidos dentro da organização.
É ideal para situações de estabilidade e pouca
mudança ambiental.
Os candidatos não são conhecidos pela organização e
precisam ser testados e avaliados pelo processo
seletivo.
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QUESTÃO 37 _______________________________

QUESTÃO 39 _______________________________

As leis definidas na CF para o processo orçamentário no
Brasil estão submetidas a regras fundamentais estabelecidas
na legislação. Essas regras, mais conhecidas como princípios
orçamentários, têm como objetivo definir parâmetros gerais
para a elaboração e a execução do orçamento. Com base
nessas informações, assinale a alternativa correta com
relação ao princípio da exclusividade.

Em relação aos créditos adicionais estabelecidos no art. 40
da Lei n.º 4.320/1964, assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Tem como objetivo evitar a existência de orçamentos
paralelos e a aprovação prioritária de orçamentos de
órgãos com mais influência política em detrimento
daqueles que não têm grande poder de pressão,
possibilitando o conhecimento, de modo abrangente e
em um único momento, da atividade financeira do
conjunto de órgãos do ente.
Orienta que não se devem estabelecer vinculações
imutáveis entre receitas e despesas. A vinculação
deve estar subordinada ao levantamento das
necessidades.
Visa evitar a inserção de dotações globais na lei
orçamentária. É também conhecido como princípio da
discriminação.
Consagrado no parágrafo oitavo do art. 165 da CF,
estabelece que a lei orçamentária não deve servir de
instrumento legal para outros fins, devendo conter
somente matéria referente à previsão da receita e à
fixação da despesa orçamentária.
Estabelece que a despesa orçamentária não pode
ultrapassar a receita orçamentária prevista para cada
exercício financeiro.

QUESTÃO 38 _______________________________
O orçamento público é o mais relevante instrumento de
gestão utilizado pelos governos para organizar seus recursos
financeiros e passa por diversas etapas até a sua completa
execução. O conjunto dessas etapas é conhecido como ciclo
orçamentário. Acerca do ciclo orçamentário, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40 _______________________________
O orçamento público é o ato administrativo que estabelece
um conjunto de ações a serem realizadas durante um
determinado período de tempo, estimando o montante das
fontes dos recursos a serem arrecadados pelos órgãos
públicos e fixando o montante dos recursos a serem
aplicados na consecução dos programas de trabalho
voltados aos serviços públicos. Considerando as técnicas
orçamentárias existentes no Brasil, assinale a alternativa
correta no que se refere ao orçamento-base zero.
(A)

(B)

(C)
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A sequência de etapas do ciclo orçamentário ocorre na
seguinte ordem: elaboração do projeto de lei
orçamentária;
execução
da
lei
orçamentária;
apreciação, votação, aprovação, sanção e publicação
da lei orçamentária; e acompanhamento e avaliação
da execução orçamentária.
Se, no desenvolvimento das etapas do ciclo
orçamentário, ocorrerem contratempos que impeçam
a disponibilização da dotação orçamentária às
unidades no início do exercício financeiro, os órgãos
poderão fazer uso do duodécimo, que é um
mecanismo estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) que possibilita a utilização
mensal de um dez avos dos valores previstos no
projeto de lei orçamentária que está sendo apreciado.
O ciclo orçamentário começa antes do início do
exercício financeiro, em função do prazo que a CF
determina para o envio do projeto de lei orçamentária
ao
Congresso
Nacional,
e
termina
após
o
encerramento desse prazo, uma vez que a avaliação
somente poderá ser finalizada após a execução do
orçamento.
O acompanhamento e a avaliação do processo de
execução orçamentária caracterizam o controle, que
deverá ser realizado exclusivamente por agentes do
próprio órgão.
A apreciação do projeto de lei orçamentária deverá ser
feita prioritariamente pela Câmara dos Deputados por
meio de comissão específica, que deverá examinar,
emitir parecer referente ao projeto e exercer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentários.
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Os créditos adicionais suplementares devem ser
destinados a despesas para as quais não há dotação
orçamentária específica.
Os créditos especiais e extraordinários terão vigência
no exercício financeiro em que forem autorizados,
salvo se o ato de autorização for promulgado nos
últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subsequente.
Os créditos adicionais ordinários devem ser destinados
a despesas urgentes e imprevistas, como casos de
guerra, comoção interna e calamidade pública.
Os créditos adicionais especiais e extraordinários
devem ser destinados a reforço na dotação
orçamentária.
Somente os créditos adicionais extraordinários exigem
novas dotações orçamentárias.

(D)

(E)

Uma das vantagens da utilização dessa técnica
orçamentária é a análise concentrada dos objetivos e
das necessidades em virtude das justificativas que
devem ser apresentadas para cada item de despesa.
É uma técnica orçamentária que se caracteriza por
produzir um documento de previsão de receita e de
autorização de despesa no qual a preocupação
principal é com a classificação das despesas por objeto
de gasto.
Essa técnica orçamentária busca verificar o que o
governo realiza, e não somente o que compra,
interligando, assim, os objetos de gasto aos objetivos
específicos das ações governamentais.
Consiste na elaboração de um programa de trabalho
que é expresso por um conjunto de ações a serem
realizadas e que identifica os recursos necessários à
sua execução.
Uma das vantagens da utilização dessa técnica é o
controle mais apurado na execução dos programas,
uma vez que é possível identificar os gastos e as
realizações por programa, comparando-os em termos
absolutos e relativos.

QUESTÃO 41 _______________________________
Um órgão da administração direta do governo estadual
infringe a Lei de Licitações e Contratos quando
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

contrata a prestação de serviço de consultoria técnica
por meio de concurso.
executa um serviço de forma indireta no regime de
empreitada por preço unitário.
inclui, no objeto da licitação, que não se tratava de
empreendimento executado e explorado sob o regime
de concessão a obtenção de recursos financeiros para
sua execução.
executa licitação de obra cujo produto dela esperado
esteja contemplado nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual (PPA).
permite que o autor do projeto básico participe, como
consultor, na função de gerenciamento, da execução
de uma obra, exclusivamente a serviço da
administração interessada.
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QUESTÃO 42 _______________________________

QUESTÃO 45 _______________________________

Com o intuito de atender aos seus principais objetivos, entre
os quais fomentar a inclusão social e profissional, promover
a cidadania e assegurar a igualdade de oportunidades aos
jovens do DF, a Subsecretaria da Juventude (SUBJUV) da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude elaborou um planejamento. O
planejamento é a primeira das funções administrativas e é
feito por meio de planos. Um plano é a colocação ordenada
daquilo que é necessário fazer para atingir os objetivos.
Considerando essas informações e os tipos de planejamento,
assinale a alternativa correta.

A partir da década de 1950, o enfoque no processo e a
preocupação com as atividades-meio passaram a ser
substituídos pelo enfoque nos resultados e pela preocupação
com os objetivos alcançados. Com isso, segundo
Chiavenato, “a ênfase em fazer corretamente o trabalho
para alcançar a eficiência passou à ênfase em fazer o
trabalho mais relevante aos objetivos da organização para
alcançar a eficácia”. Nesse contexto, surge a administração
por objetivos (APO). A respeito da APO, assinale a
alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O planejamento realizado pela SUBJUV é estratégico,
visto que é macro-orientado e abrange a organização
como um todo.
O planejamento realizado pela SUBJUV é tático, uma
vez que aborda uma unidade organizacional da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, sendo,
portanto, menos genérico e em nível organizacional
intermediário.
O planejamento realizado pela SUBJUV é operacional,
visto que seu conteúdo é sintético e previsto para
longo prazo.
O planejamento realizado pela SUBJUV é tático, uma
vez que seu conteúdo é detalhado, analítico e previsto
para curto prazo.
O planejamento realizado pela SUBJUV é estratégico,
pois aborda cada operação separadamente, de forma
analítica, e está voltado para curto prazo.

(A)

(B)

(C)

(D)
QUESTÃO 43 _______________________________
A organização é parte do processo administrativo. Para
Chiavenato, a organização, como função administrativa, visa
estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de
sua administração e estabelecer relações entre eles e suas
atribuições. Em relação à organização, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

Cadeia de comando é o direito formal e legítimo de
tomar decisões, dar ordens e alocar recursos para
alcançar objetivos organizacionais desejados.
Uma estrutura organizacional achatada tem uma
amplitude geral estreita e poucos níveis hierárquicos.
Hierarquia administrativa é o número de empregados
que se devem reportar a um administrador.
Define-se estrutura organizacional como as relações
de subordinação, incluindo linhas de autoridade,
responsabilidade pelas decisões, número de níveis
hierárquicos e amplitude de controle administrativo.
Delegação é o processo por meio do qual o
administrador transfere autoridade e responsabilidade
aos seus superiores na hierarquia.

(E)

QUESTÃO 46 _______________________________
Conforme esclarecem Brandão e Guimarães, a gestão por
competências tem por objetivo orientar esforços para
planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis
da organização, as competências necessárias à consecução
dos objetivos. Acerca da gestão por competências, assinale
a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 44 _______________________________

(B)

Conforme Max Weber, as organizações formais baseiam-se
em leis racionais. Para Weber, qualquer sociedade,
organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma
burocracia. As organizações burocráticas apresentam três
características que as distinguem dos grupos informais.
Essas características formam o que Weber denominou o tipo
ideal de burocracia. Considerando essas informações,
assinale a alternativa que apresenta as três características
das organizações burocráticas.

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coercitividade, utilitarismo e normatividade.
Regulamentarismo, formalidade e despersonalização
das relações humanas.
Eficiência, eficácia e efetividade.
Mecanização, individualismo e hierarquização.
Formalidade, impessoalidade e profissionalismo.
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A APO é um modelo administrativo, com o espírito
pragmático e democrático da teoria neoclássica, que
surgiu em 1954, quando Peter Drucker publicou um
livro a respeito de administração por objetivos, sendo,
por este motivo, considerado o pai da APO.
Os dois princípios mais importantes da APO são: a
eliminação de desperdícios e a fabricação com
qualidade. O primeiro princípio fez nascer a produção
enxuta, que consiste em fabricar com o máximo de
economia de recursos. O princípio da fabricação com
qualidade tem por objetivo produzir virtualmente sem
defeitos.
A APO surgiu nos Estados Unidos como consequência
da experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton
Mayo e colaboradores.
A APO é marcada pelos estudos de Taylor acerca da
organização racional do trabalho e dos tempos e
movimentos.
A APO tem como base a proposição de que as
atividades dos gerentes estão classificadas em dez
papéis. O estudo de Henry Mintzberg a respeito dos
papéis gerenciais contribuiu para a disseminação
dessa teoria.

(D)

(E)

O mais indicado é descrever as competências
profissionais sob a forma de referenciais de
desempenho, ou seja, de comportamentos subjetivos
e passíveis de observação no ambiente de trabalho.
Além da identificação das competências necessárias à
estratégia
organizacional,
o
mapeamento
de
competências pressupõe inventariar as competências
internas já disponíveis na organização com o propósito
de identificar a lacuna entre elas.
Na descrição de competências, deve-se incentivar a
construção de textos longos e a utilização de termos
técnicos.
O processo de mapear e identificar continuamente as
competências segue a seguinte ordem: descrição das
competências; elaboração de uma matriz de
competências para cada área da empresa; diagnóstico
de competências; e definição dos objetivos e dos
indicadores de desempenho organizacional.
As competências são imutáveis e, portanto, não
exigem atualização.
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QUESTÃO 47 _______________________________

QUESTÃO 49 _______________________________

Cada vez mais, as organizações, tanto públicas quanto
privadas, precisam se tornar inovadoras. Para tanto, o
treinamento e o desenvolvimento de pessoas constituem um
diferencial. As organizações necessitam de pessoas
dinâmicas e empreendedoras para, assim, ultrapassarem os
desafios e se consolidarem. Em relação ao treinamento e ao
desenvolvimento de pessoas nas organizações, assinale a
alternativa correta.

Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa
correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Enquanto o desenvolvimento é orientado para o
presente, com foco no cargo atual e buscando
melhorar as habilidades e competências relacionadas
ao desempenho imediato do cargo, o treinamento tem
foco nos cargos a serem ocupados futuramente na
organização.
Desenvolvimento é o processo de aprimoramento das
qualidades nos recursos humanos para habilitar o
profissional a ser mais produtivo, contribuindo para o
alcance dos objetivos organizacionais. O propósito do
desenvolvimento é aumentar a produtividade dos
indivíduos em seus cargos, influenciando seus
comportamentos.
Os dois tipos de método de desenvolvimento de
pessoas fora do cargo são a tutoria e o
aconselhamento.
Existe uma distinção entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito. Enquanto o primeiro é
objetivo, claramente descritível e passível de ser
codificado em documentos, práticas e treinamento, o
segundo é altamente subjetivo, difícil de comunicar,
registrar, documentar ou ensinar aos outros, pois está
no indivíduo e na maneira como ele interpreta a
realidade.
A atribuição em comissões é um método de
desenvolvimento da pessoa fora do cargo atual. Nesse
método, a pessoa participa da tomada de decisões,
aprende pela observação dos outros e pesquisa
problemas específicos da organização.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 50 _______________________________
A Lei n.º 8.666/1993 apresenta, na sessão III do capítulo
III, as possibilidades de alteração dos contratos. Acerca
dessas possibilidades, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 48 _______________________________
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência aos bens e
serviços produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País em detrimento dos bens produzidos
por empresas brasileiras.
O processo licitatório deverá ser sigiloso.
São considerados serviços técnicos especializados,
entre outros: pareceres, perícias e avaliações em
geral;
execução,
fiscalização,
supervisão
ou
gerenciamento de obras ou serviços; e treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal.
A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes
de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou
como elemento de justificação de dispensa ou
inexigibilidade de licitação ficará obrigada a garantir
que os referidos integrantes realizem pessoal e
diretamente os serviços objeto do contrato.
Mediante
prévia
justificativa
da
autoridade
competente, as compras poderão ser feitas sem a
indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento, contudo é obrigatória a adequada
caracterização de seu objeto, sob pena de nulidade do
ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado
causa.
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A indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica do crédito pelo qual correrá a
despesa não constitui cláusula obrigatória do contrato.
Os prazos de vigência dos contratos poderão ser
indeterminados, desde que mantidas as demais
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de
seu
equilíbrio
econômico-financeiro,
mediante
justificativa da autoridade competente.
Nos contratos celebrados pela Administração Pública
com pessoas físicas ou jurídicas, excetuando-se
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o
foro da sede da Administração para dirimir qualquer
questão contratual.
A critério da autoridade competente, em cada caso,
mesmo que não prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.
Como modalidade de garantia, o contratado poderá
optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

(B)

(C)

(D)

(E)

Os contratos administrativos poderão ser alterados,
por acordo entre as partes, quando necessária a
modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de
bens ou execução de obra ou serviço.
O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou as supressões
que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas
compras, até o limite de 50% do valor inicial
atualizado do contrato.
No caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, o contratado ficará obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que
se fizerem, até o limite de 100%.
No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o
contratado já houver adquirido e depositado os
materiais no local dos trabalhos, estes deverão ser
retirados pelo contratado, sem custos ou indenizações
para a Administração.
A variação do valor contratual em detrimento do
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, as compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido caracterizarão alteração do contrato,
necessitando da celebração de aditamento contratual.
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QUESTÃO 51 _______________________________

QUESTÃO 54 _______________________________

Segundo a Lei n.° 8.666/1993, o contrato é um ajuste entre

Conforme estabelece a Lei n.º 8.666/1993, constitui motivo

órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares,

para a rescisão contratual o(a)

estabelecendo acordo de vontades, vínculo e obrigações
recíprocas. Quanto à execução dos contratos, assinale a
alternativa correta.
(A)

(A)

serviço ou do fornecimento.

Será dispensado o recebimento definitivo na aquisição

(B)
(C)

contratação de serviços profissionais.

local ou objeto para execução de obra, serviço ou

fiscalizada por um representante da Administração

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
A

contratante

trabalhistas,
(D)

não liberação, por parte da Administração, de área,

A execução do contrato deverá ser acompanhada e
especialmente designado, permitida a contratação de

(C)

alteração social da finalidade ou da estrutura da
empresa que não prejudique a execução do contrato.

de gêneros alimentícios e alimentação preparada e na
(B)

atraso de qualquer natureza no início da obra, do

será

responsável

previdenciários,

pelos

fiscais

e

encargos
comerciais

fontes de materiais naturais especificadas no projeto.
(D)

suspensão da execução do contrato, por ordem escrita
da Administração, por prazo de até sessenta dias.

(E)

atraso, em até trinta dias, nos pagamentos devidos

resultantes da execução do contrato.

pela Administração em decorrência de obras, serviços

Será facultado ao contratado manter preposto, aceito

ou fornecimento já recebidos ou executados.

pela Administração, no local da obra ou do serviço,
para representá-lo na execução do contrato.
(E)

Em se tratando de obras e serviços, executado o

QUESTÃO 55 _______________________________

contrato, seu objeto será recebido, provisoriamente,
pelo responsável por seu acompanhamento e por sua
fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes em até trinta dias da comunicação escrita

No

que

se

refere

a

recurso

administrativo,

a

Lei n.º 9.784/1999 determina que o

do contratado.
(A)

recurso não seja conhecido quando interposto fora do
prazo e perante órgão incompetente.

QUESTÃO 52 _______________________________

(B)

prazo para interposição de recurso administrativo seja
de vinte dias, contados a partir da ciência ou

Em razão de circunstâncias de índole técnica em um

divulgação

processo administrativo, a Secretaria de Estado de Políticas
para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF decidiu
delegar parte da sua competência a outro órgão.

(C)

recorrida,

salvo

prazo para decisão quanto ao recurso administrativo

legal com prazo distinto.

(A)

delegou a edição de ato de caráter normativo.

(B)

delegou

competência

decisão

dos autos pelo órgão competente, salvo disposição

determinações da Lei n.º 9.784/1999 quando

de

da

seja de, no máximo, 45 dias, a partir do recebimento

Com base nesse caso hipotético, a Secretaria atendeu às

matéria

oficial

disposição legal específica.

exclusiva

(D)

recurso tenha efeito suspensivo.

(E)

órgão competente para decidir acerca do recurso

da

possa confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,

parcialmente, a decisão recorrida, mesmo que a

Adolescentes e Juventude.
(C)

não publicou o ato de delegação no meio oficial.

(D)

revogou a delegação concedida a outro órgão.

(E)

delegou a decisão de recurso administrativo.

matéria não seja de sua competência.

QUESTÃO 56 _______________________________
A cultura organizacional constitui-se, entre outros, de

QUESTÃO 53 _______________________________

elementos que delimitem formalmente o trabalho das
De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, está apto(a) a atuar

pessoas no âmbito organizacional. Esses elementos são

em processo administrativo o servidor ou a autoridade que

os(as)

(A)

tenha interesse direto na matéria.

(B)

tenha participado como testemunha.

(C)

esteja

(A)

mitos organizacionais.

(B)

rituais.

interessado.

(C)

regras e os regulamentos.

(D)

tenha participado como perito.

(D)

ambientes organizacionais.

(E)

não tenha interesse direto ou indireto na matéria.

(E)

microculturas.
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QUESTÃO 57 _______________________________

QUESTÃO 59 _______________________________

O

Acerca do PPA, assinale a alternativa correta.

processo

administrativo

administrativos

que

é

tendem

uma
a

sequência

um

de

resultado

atos

final

e

conclusivo. Para que se tenha o processo administrativo, é

(A)

necessário que ocorra uma série de atos relacionados entre

Tem como objetivo principal estimar as receitas e fixar
as despesas.

si e colocados em uma ordenada sucessão, visando a um ato

(B)

Representa o planejamento tático.

final. O processo administrativo resguarda os administrados

(C)

É elaborado no período compreendido entre 18 de

e concorre para uma atuação administrativa mais clara,
principalmente no que se refere à fixação de prazos para

julho e 31 de dezembro de cada ano.
(D)

cumprimento dos atos. Em relação aos prazos estabelecidos

período compreendido entre 16 de abril e 17 de julho

na Lei n.º 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

de cada ano.
(E)

(A)

É aprovado, no âmbito do Poder Legislativo, no

Os prazos começarão a correr a partir da data de

Suas metas físicas e financeiras abrangem um período
de quatro anos.

envio da documentação oficial.
(B)

Os prazos fixados em meses ou anos serão contados
de data a data.

(C)

QUESTÃO 60 _______________________________

Na contagem dos prazos, incluir-se-á o dia do começo
e excluir-se-á o dia do vencimento.

(D)

Em

Se o vencimento cair em dia em que não haja

relação

à

classificação

orçamentária,

assinale

a

alternativa correta.

expediente, considerar-se-á prorrogado o prazo até o
segundo dia útil seguinte.
(E)

Os

prazos

serão

suspensos

sempre

que

a

(A)

A classificação econômica é de suma importância e
deve ser dominada completamente, uma vez que toda

Administração julgar necessário.

a contabilização da receita orçamentária é efetuada
com a utilização de suas denominações.
QUESTÃO 58 _______________________________

(B)

Receitas orçamentárias originárias são os recursos
financeiros provenientes do poder que o Estado tem
de

O processo de mudança em uma organização pode sofrer

(C)

se

sobressaem

às

forças

sobre

o

O critério da classificação econômica tem a finalidade

à

disposição por outros órgãos arrecadadores.

positivas,

perpetuam-se as antigas práticas e o processo de mudança

pecuniária

por órgão e unidade orçamentária ou postos

negativas, a mudança é bem-sucedida. Contudo, quando as
negativas

prestação

de apresentar o montante dos recursos arrecadados

Quando as forças positivas são maiores que as forças

forças

uma

patrimônio, a renda e o lucro dos particulares.

pressões positivas e negativas. Enquanto as primeiras são
de apoio e impulso, as últimas são de oposição e resistência.

exigir

(D)

Quanto à natureza, as receitas de capital são, entre

não ocorre. Com base nessas informações, classifica-se

outras,

as

receitas

tributárias,

de

contribuições,

como força positiva no processo de mudança a

patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços e
provenientes de recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado.

(A)

cultura organizacional conservadora.

(B)

falta de percepção do ambiente.

(C)

dificuldade de aprender novas técnicas.

utilização ou da exploração do patrimônio público por

(D)

concorrência feroz.

meio da prestação de serviços a terceiros e de outras

(E)

acomodação dos funcionários.

rendas arrecadadas de modo espontâneo.
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá a para avaliação de seu texto.

Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral
administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Cada agente administrativo é investido da
necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições. Esse poder deve ser usado
normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio da pessoa que o exerce. O
Brasil, que é um Estado de direito e democrático, não reconhece privilégios pessoais; só admite
prerrogativas funcionais (Constituição Federal, art. 5.º, caput). Poder administrativo é atribuído à
autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o
poder de agir se converte no dever de agir. O poder tem para o agente público o significado de dever para
com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na obrigação
de exercitá-lo.

Internet:<www.portaleducacao.com.br> (com adaptações).

Segundo a coordenadora estadual do Programa de Educação nas Unidades de Socioeducação no
Paraná, que possui dezoito unidades e atende 1.080 jovens, o maior desafio nas unidades é resgatar o
gosto dos adolescentes pelos estudos. Para isso, a estratégia é criar vínculos, formando turmas bem
pequenas, de seis a oito alunos. Segundo ela, o maior sinal de sucesso é o número de formandos. “No ano
passado, um dos nossos alunos recebeu o certificado de conclusão do ensino médio por sua boa
classificação no Exame Nacional do Ensino Médio e outros dois passaram no vestibular.”

Internet:<www.revistaescolapublica.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os textos acima apresentados como meramente motivadores, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema:

Responsabilidade do servidor público perante a sociedade
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

a) conscientização da condição de servidor do público;
b) eficiência e qualidade na prestação do serviço; e
c) trato responsável da coisa pública.
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