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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Com relação à organização administrativa, assinale a opção correta.
A As empresas públicas podem adotar diversas formas
societárias.
B O princípio da impessoalidade aplica-se às sociedades de
economia mista.
C A distribuição de competências realizada internamente em
cada órgão caracteriza a descentralização.
D A desconcentração envolve duas ou mais pessoas jurídicas.
E As autarquias podem ser criadas por meio do ato
administrativo denominado licença.
QUESTÃO 22

Assinale a opção correta, no que diz respeito aos atos
administrativos.
A Motivo e motivação equivalem-se juridicamente.
B Ordem de serviço é o ato por meio do qual um órgão
consultivo manifesta opinião.
C Licença é o ato pelo qual a administração concorda com um
ato jurídico já praticado.
D A lei pode atribuir efeitos ao silêncio administrativo, inclusive
para deferir pretensão ao administrado.
E Se um ato administrativo for perfeito e eficaz, será também
válido.
QUESTÃO 23

Relativamente aos agentes públicos, assinale a opção correta.
A Assegurada a vitaliciedade, a perda do cargo pode se dar
mediante processo administrativo ou judicial em que seja
assegurada a ampla defesa.
B Os membros de mesa receptora ou apuradora de votos nas
eleições são considerados agentes públicos, da espécie
particulares em colaboração com a administração.
C O ato de provimento perde o efeito se o servidor deixar de
tomar posse em até dois anos da respectiva publicação.
D É ilícita a exigência de prévia inspeção médica oficial, por
violação a preceitos legais, para a posse do servidor em cargo
público.
E Servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo podem
adquirir estabilidade ordinária após favorável avaliação de
desempenho de comissão competente, independentemente do
decurso de tempo.
QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta acerca de controle interno e externo no
direito administrativo.
A O esgotamento da via administrativa, de regra, é exigível para
o ajuizamento de ação judicial.
B O Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle
externo tanto dos atos administrativos quanto dos atos judiciais
do Poder Judiciário.
C Sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades aos
tribunais de contas.
D Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao Poder
Judiciário.
E É lícito condicionar a admissibilidade de recurso
administrativo a prévio depósito.
QUESTÃO 26

No tocante à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção
correta.
A A previsão constitucional que estabelece a responsabilidade
objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros refere-se à responsabilidade contratual e
extracontratual do Estado.
B Tratando-se de responsabilidade por dano nuclear, é
inaplicável a excludente que consiste na culpa exclusiva da
vítima para afastar o dever de indenizar.
C Em se tratando de responsabilidade fundada no risco
administrativo, para a configuração do nexo causal, devem ser
investigados os elementos subjetivos do dolo ou da culpa do
agente público.
D Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de transporte coletivo responde de forma subjetiva por
eventuais danos causados a terceiros não usuários do serviço.
E A clássica diferenciação entre fortuito externo e interno perde
relevância para a teoria do risco administrativo, já que não
configuram excludentes de responsabilidade.
QUESTÃO 27

Com relação ao regime jurídico-administrativo, assinale a opção
correta.

Assinale a opção correta quanto aos poderes administrativos.
A Decorre do exercício do poder disciplinar dirimir conflitos de
competência, positivos ou negativos, entre subordinados.
B A discricionariedade é característica fundamental do exercício
do poder de polícia.
C No exercício do poder regulamentar, é vedado restringir
preceitos da lei regulamentada.
D A execução de medidas de coação administrativa, decorrentes
do exercício do poder de polícia, depende de prévia
autorização judicial.
E É vedado limitar a discricionariedade administrativa por meio
do exercício do poder regulamentar.

A O princípio da segurança jurídica informa a atividade
jurisdicional, mas é irrelevante à atividade administrativa.
B O princípio da autotutela da administração dispensa o
contraditório, ainda que tenham decorrido efeitos concretos do
ato a revogar.
C O interesse privado sobrepõe-se ao interesse público.
D À administração é assegurada a livre disponibilidade dos
interesses públicos.
E A legalidade na administração significa conformidade com a
lei e autorização da lei como condição da ação administrativa.

||210TREMT_006_01N543753||
QUESTÃO 28

Assinale a opção correta acerca dos princípios expressos e
implícitos da administração pública.
A Para a aplicação do princípio da eficiência, exige-se expressa
disposição na legislação infraconstitucional.
B O princípio da finalidade decorre do expresso princípio
constitucional da publicidade.
C O princípio da razoabilidade diz respeito à atividade
legislativa, não se aplicando à atividade administrativa.
D O princípio da impessoalidade é conceituado como o dever de
motivação dos atos administrativos.
E Os princípios da lealdade e da boa-fé estão compreendidos no
princípio da moralidade administrativa.
QUESTÃO 29

Assinale a opção correta acerca da Constituição Federal de 1988
(CF) e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos.
A O princípio do pluralismo político expresso na CF refere-se
não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a
uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa
humana e à liberdade.
B O poder constituinte derivado decorrente refere-se à
capacidade de modificar a CF, por meio de procedimento
específico, estabelecido pelo poder constituinte originário e
proveniente deste.
C Quanto à sua origem, a CF classifica-se como híbrida, pois tem
elementos tanto de constituição outorgada, em razão da
ausência do exercício direto de escolha do povo sobre o novo
texto constitucional, como de promulgada, por ter sido
elaborada por uma assembleia constituinte.
D Embora possua um núcleo intangível denominado de cláusulas
pétreas, a CF é classificada, quanto à estabilidade, como
semirrígida, o que justifica o grande quantitativo de emendas
ao seu texto.
E Nos termos da CF, em casos de crise institucional ou por
decisão da população diretamente interessada, é garantido ao
ente federativo o direito de secessão, ou seja, de desagregar-se
da Federação.
QUESTÃO 30

Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata, a ser
implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida
por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito
constitucional à educação é classificado como norma constitucional
de eficácia
A
B
C
D
E

plena.
plena com efeito limitado.
limitada de princípio programático.
limitada.
contida.
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QUESTÃO 31

Com base no que dispõe a CF acerca dos direitos políticos, assinale
a opção correta.
A A capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se
tornar candidato a cargo eletivo, e se traduz no direito de ser
votado.
B De acordo com a CF, os cargos de senador da República e de
deputado federal são privativos de brasileiros natos.
C O analfabeto, embora possua o direito facultativo ao voto, não
poderá ser eleito para o exercício de nenhum mandato eletivo
previsto na CF.
D Além de se manifestar no direito ao sufrágio universal e ao
voto direto e secreto, a soberania popular pode ser exercida
por instrumentos como o habeas corpus e o mandado de
segurança.
E A condenação por improbidade administrativa transitada em
julgado resulta na cassação dos direitos políticos, enquanto
durarem seus efeitos.
QUESTÃO 32

Acerca da organização político-administrativa e da administração
pública, assinale a opção correta.
A Por uma questão de soberania nacional, a CF veda o acesso a
cargos, empregos e funções públicas a estrangeiros.
B A organização político-administrativa da República Federativa
do Brasil compreende a União, os estados e o Distrito Federal,
entes autônomos, excluídos os municípios, por não possuírem
constituição.
C Segundo a CF, lei complementar federal poderá autorizar os
estados-membros a legislarem em matéria de competência
privativa da União.
D Os princípios explícitos da administração pública previstos na
CF não se aplicam às sociedades de economia mista, em razão
da natureza eminentemente empresarial desempenhada por
essas entidades.
E O indivíduo que tenha exclusivamente ocupado, por mais de
dez anos, um cargo em comissão no TRE/MT, caso possua os
requisitos de idade e contribuição, tem direito à aposentadoria
estatutária.
QUESTÃO 33

Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, assinale a opção
correta.
A Na hipótese de, ao editar decreto, o presidente da República
extrapolar o poder regulamentar, a sustação de seu ato
dependerá de decisão da maioria absoluta dos membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em votação
separada.
B Segundo a CF, as competências privativas do presidente da
República não poderão ser objeto de delegação.
C Ocorrendo, a qualquer momento, a vacância dos cargos de
presidente e de vice-presidente da República no decorrer do
mandato, deverá ser convocada eleição no âmbito do
Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos.
D Ao contrário do que ocorre quando da assunção do cargo de
ministro de Estado, o deputado federal que se investir no cargo
de secretário de Estado perderá o seu mandato.
E Nos termos da CF, as comissões parlamentares de inquérito,
comissões temporárias destinadas a investigar fato certo e
determinado, possuem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais.
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QUESTÃO 34

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os órgãos
responsáveis pela admissão de acusação contra o presidente da
República e pelo seu processo e julgamento no caso de
cometimento de crime de responsabilidade.
A
B
C
D
E

Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal
Senado Federal e Congresso Nacional
Câmara dos Deputados e Senado Federal
Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional
Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal

QUESTÃO 35
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QUESTÃO 38

No que se refere ao alistamento eleitoral, assinale a opção correta.
A A competência exclusiva para requerer o cancelamento do
título eleitoral de um cidadão e a consequente exclusão desse
eleitor é do delegado de partido que verificar a ocorrência de
uma das causas legais de cancelamento do título ou que for
dela informado por qualquer interessado.
B Se houver indícios de fraude no alistamento de uma zona
eleitoral, caberá ao TSE, em razão da sua competência

Assinale a opção correta em relação ao Poder Judiciário.

exclusiva, realizar a correição, e, caso sejam constatadas

A Apesar de sua natureza exclusivamente administrativa, o
Conselho Nacional de Justiça foi arrolado na CF como um dos
órgãos do Poder Judiciário.
B Mandado de segurança impetrado contra ato de ministro de
Estado consistente no lançamento de edital para concurso
púbico com notório conteúdo discriminatório deverá ser
julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
C Os tribunais regionais eleitorais distribuem-se por região,
assim como acontece com os tribunais regionais federais.
D Os juízes eleitorais servirão por prazo indeterminado, devendo
ser substituídos, em caso de vacância, por outros magistrados,
obedecendo-se a ordem de antiguidade.
E Eventual conflito de competência entre um tribunal regional
federal e um tribunal regional eleitoral deve ser decidido pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

irregularidades, determinar a imediata revisão do eleitorado.

QUESTÃO 36

Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), caso
pretenda verificar o cumprimento das normas legais sobre a
contratação decorrente de licitação para a aquisição de
computadores para determinado ministério, o administrador deverá
submeter o referido procedimento
A
B
C
D
E

à Advocacia-Geral da União.
ao Ministério Público Federal.
ao Congresso Nacional.
ao Tribunal de Contas da União.
à Defensoria Pública da União.

QUESTÃO 37

Acerca dos órgãos da justiça eleitoral, assinale a opção correta.
A Deve haver, em cada estado e no Distrito Federal, um tribunal
regional eleitoral (TRE), formado por sete membros, sendo
dois deles advogados indicados pela Ordem dos Advogados do
Brasil e nomeados pelo governador do respectivo estado.
B Caso ocorra conflito de jurisdição entre tribunais regionais e
juízes eleitorais de estados diferentes, o processamento e o
julgamento desse conflito caberão originariamente ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
C A jurisdição de cada uma das zonas eleitorais deve ser
atribuída a um juiz eleitoral da circunscrição, responsável por
constituir as juntas, que são divididas em zonas eleitorais.
D As juntas eleitorais, compostas de um juiz eleitoral e de dois
ou quatro cidadãos de notória idoneidade, têm a atribuição de
expedir títulos eleitorais e conceder transferências de eleitor.
E Em princípio, as decisões dos tribunais regionais eleitorais são
irrecorríveis, mas admite-se recurso, excepcionalmente, caso
a decisão seja contrária a dispositivo expresso na CF e em lei
federal.

C A seção eleitoral indicada no título vincula permanentemente
o eleitor, salvo se houver transferência de zona ou de
município ou se, até o prazo legal antes da eleição, o eleitor
provar ao juiz eleitoral que mudou de residência dentro do
mesmo município, de um distrito para outro ou para outro
lugar muito distante da seção em que estava inscrito.
D Caso o juiz eleitoral competente, em despacho fundamentado,
indefira o requerimento de alistamento, o alistado e o delegado
de partido poderão interpor recurso junto ao TRE do estado
com o fim de obter a reforma da decisão.
E Um eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral deve ir ao
município de sua zona eleitoral para requerer a segunda via do
seu título eleitoral e poder exercer seu direito de voto.
QUESTÃO 39

Com relação às condições de elegibilidade e aos partidos políticos,
assinale a opção correta.
A O pleno exercício dos direitos políticos do cidadão
corresponde à sua capacidade eleitoral ativa e passiva, e esses
direitos podem ser suspensos se esse eleitor for condenado
por decisão criminal transitada em julgado, suspensão essa que
se manterá enquanto durarem os efeitos da condenação.
B O cidadão que deseje se candidatar a cargo político eletivo
deve ter domicílio eleitoral na circunscrição da candidatura,
sendo que, no caso de eleição para prefeito e governador, essa
circunscrição corresponde ao estado em que ocorre o pleito.
C Para que possa concorrer em um pleito eleitoral, a cidadã deve
estar filiada a um partido político no mínimo seis meses antes
da data da eleição, sendo vedada a fixação, nos estatutos dos
partidos, de prazos superiores de filiação partidária.
D O partido político adquirirá a sua personalidade jurídica na
forma da lei civil, após o registro de seu estatuto no TSE.
E Tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados têm
capacidade eleitoral passiva para concorrer aos cargos de
deputado federal, senador e presidente da República.
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QUESTÃO 40

Em cada uma das próximas opções a seguir é apresentada uma
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale
a opção em que a assertiva está correta no que se refere à
inelegibilidade.
A Situação hipotética: Em outubro de 2015, o Tribunal de
Contas da União (TCU) rejeitou, por irregularidades que
considerou insanáveis, as contas relativas ao exercício 2012
apresentadas por Hector, ocupante de cargo público.
Assertiva: Nessa situação, Hector ficará inelegível para as
eleições que se realizarem até 2020, mas poderá ser candidato
a senador em 2022.
B Situação hipotética: Carla, eleita vereadora em 2012, foi
condenada pelo TRE em outubro de 2014, já em grau de
recurso, por captação ilícita de sufrágio. Assertiva: Nessa
situação, Carla ficará inelegível para as eleições que se
realizarem até 2022, podendo, em 2024, ser candidata
novamente a vereadora.
C Situação hipotética: Sônia foi eleita governadora de estado
em 2014, mas renunciou ao seu mandato em outubro de 2015,
após ofertada representação que autorizou a abertura de
processo por fraude eleitoral, que foi reconhecida
posteriormente pela justiça eleitoral. Assertiva: Nessa
situação, Sônia ficará inelegível para as eleições que se
realizarem até 2026, podendo candidatar-se à prefeitura do seu
município somente em 2028.
D Situação hipotética: Humberto foi eleito deputado federal em
2014. Em abril de 2015, o seu procedimento perante a Casa foi
declarado incompatível com o decoro parlamentar. Assertiva:
Nessa situação, Humberto ficará inelegível para as eleições que
se realizarem até 2023, podendo ser candidato a prefeito em
2014.
E Situação hipotética: Em agosto de 2010, Paula foi condenada
a quatro anos de reclusão por crime contra o meio ambiente,
por uma das turmas do tribunal de justiça de um estado da
Federação. Assertiva: Nessa situação, Paula ficará inelegível
para as eleições que se realizarem até 2018, podendo concorrer
como candidata a deputada estadual em 2022.
QUESTÃO 41

De acordo com a legislação que rege os partidos políticos, assinale
a opção correta.
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QUESTÃO 42

A respeito dos sistemas eleitorais, assinale a opção correta.
A Serão eleitos para o cargo de vereador os candidatos
registrados por um partido ou coligação, conforme quociente
eleitoral, na ordem da votação nominal que cada um tenha
recebido.
B Nas eleições municipais, o número de eleitores determina tanto
a realização de eleição de dois turnos no município quanto o
número de vagas para a composição da câmara de vereadores.
C Os senadores devem ser eleitos pelo sistema proporcional para
mandatos de oito anos, havendo renovação dos membros da
casa a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
D Para que um candidato ao cargo de presidente da República ou
de governador de estado seja eleito, deve obter a maioria
absoluta dos votos válidos nas eleições.
E Os ocupantes de cargos eletivos das casas do Congresso
Nacional são eleitos pelo sistema proporcional, cuja finalidade
é propiciar a representatividade de algumas minorias.
QUESTÃO 43

Com relação a coligações, convenções e registro de candidatura,
assinale a opção correta.
A Os partidos políticos ou as coligações, ao solicitarem à justiça
eleitoral o registro de seus candidatos ao cargo majoritário,
devem instruir o pedido de registro com as propostas
defendidas pelos candidatos.
B Uma cidadã que deseja concorrer a uma eleição deve respeitar
dois prazos mínimos de idêntica duração: o de domicílio
eleitoral na circunscrição onde ocorrerá a eleição de seu
interesse e o de filiação deferida pelo partido.
C Para assumir o mandato de vereador, o cidadão deve completar
dezoito anos de idade até a data da posse.
D A legislação em vigor permite que os partidos políticos
componham uma coligação partidária com denominação
formada pela junção das siglas dos partidos envolvidos ou que
coincida com o número do candidato da coligação ao cargo do
Poder Executivo.
E No processo eleitoral brasileiro, vigora o princípio da
candidatura nata, que assegura aos que exercem mandato
eletivo o registro de suas candidaturas para o mesmo cargo
pelo partido a que já estejam filiados.
QUESTÃO 44

A Aos partidos políticos registrados no TSE, mesmo aos que não
contam com representantes no Congresso Nacional, é
assegurada a realização de pelo menos um programa de
propaganda partidária a cada semestre.
B O TSE determinará, após decisão transitada em julgado, o
cancelamento do registro civil e do estatuto de um partido se
não lhe forem prestadas contas pelo órgão nacional desse
partido.
C Seria admissível, em termos legais, a fusão, em 2015, de um
partido político criado em 2014 com outros partidos se os
órgãos de direção dos partidos envolvidos deliberassem sobre
o processo de fusão por votação em reunião individual e
elaborassem projeto comum de estatuto e programa.
D Caso o diretório estadual de um partido político pratique atos
que resultem na violação dos direitos de um cidadão e lhe
causem danos, o diretório nacional responderá solidariamente
em eventual ação para apuração de responsabilidade civil.
E Seria ilegal uma determinação feita por um partido político, em
seu estatuto, que obrigasse um de seus membros, ocupante de
cargo eletivo, a subordinar suas ações às diretrizes
estabelecidas pelos órgãos de direção do partido.

Assinale a opção correta no que se refere a propaganda eleitoral,
votação, apuração, nulidades da votação e garantias eleitorais.
A Os mesários e secretários, quando for composta a mesa
receptora e durante o exercício de suas funções, só poderão ser
presos ou detidos em caso de flagrante delito, não se
estendendo essa norma aos fiscais de partido.
B As emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de difundir,
em sua programação normal e em seus noticiários, opinião
favorável ou contrária a partido político a partir do prazo final
para o registro de candidaturas junto à justiça eleitoral.
C Ao juiz eleitoral cabe, com exclusividade, intervir no
funcionamento das mesas receptoras e exercer o poder de
polícia durante os trabalhos eleitorais.
D É anulável, por sentença de juiz eleitoral, uma votação em que
não se obedeçam as formalidades essenciais ao sigilo do
sufrágio, de acordo com as regras eleitorais.
E Cabem ao TRE, na apuração, tanto a resolução de dúvidas não
decididas sobre eleições federais e estaduais, quanto a
apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente
da República.
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QUESTÃO 45

A respeito das características básicas das organizações formais
modernas, assinale a opção correta.
A As cinco configurações estruturais que as organizações podem
assumir, segundo Henry Mintzberg, são: estrutura simples,
burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma
divisionalizada e adhocracia.
B Descentralização é o processo de transferência de determinado
nível de autoridade de um chefe para seu subordinado, criando
o correspondente compromisso pela execução da tarefa
delegada.
C Entre os modernos tipos de departamentalização, a estrutura
matricial possibilita a harmonização dos princípios clássicos da
unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade
e autoridade.
D Segundo Henry Mintzberg, os mecanismos de coordenação das
organizações eficazes são denominados cúpula estratégica,
tecnoestrutura, assessoria de apoio, linha intermediária e
núcleo operacional.
E O design organizacional denominado Adhocracia pode ser
considerado a negação da estrutura, pois evita usar todos os
instrumentos formais de estruturação e minimiza a dependência
de especialistas de assessoria, que são contratados quando
necessário e não ficam permanentemente a disposição da
organização.
QUESTÃO 46

A cultura é um fenômeno coletivo, pois é compartilhada pelas
pessoas que vivem ou viveram no mesmo ambiente social onde ela
foi aprendida. Portanto, ela deriva do ambiente social e não dos
nossos genes. Um dos modelos utilizados para ilustrar o construto
cultura tem a forma de anéis concêntricos, em que cada anel
corresponde a uma manifestação de cultura. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.
A Os rituais, situados na camada mais periférica da cultura, são
palavras, gestos, figuras ou objetos que carregam um
significado particular e que são reconhecidos por aqueles que
compartilham aquela cultura.
B As diferentes camadas da cultura variam de forma contínua,
iniciando-se em um nível inconsciente e de difícil acesso
(camadas mais profundas), até alcançar um nível consciente e
de fácil acesso (camadas periféricas).
C Os símbolos, situados na camada mais profunda e visível da
cultura, correspondem a atividades coletivas realizadas para
atingir determinados fins que são supérfluos fora de contexto,
mas que, dentro da cultura, são considerados essenciais.
D Os heróis, que compõem a camada mais superficial da cultura,
são pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que
possuem características altamente valorizadas pela cultura e
que servem de modelo de comportamento.
E Os valores, situados na camada mais profunda e invisível da
cultura, são um modo específico de conduta ou de condição de
existência que é individualmente ou socialmente preferível a
outro modo, contrário ou oposto, de conduta ou de existência.
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QUESTÃO 47

Em 2006, um dos maiores varejistas americanos, que emprega mais
de 300 mil funcionários em suas mais de duas mil lojas espalhadas
pelo mundo e fatura mais de 100 bilhões de reais, começou a operar
no mercado chinês com seu tradicional slogan faça você mesmo.
Contudo, a estratégia revelou-se um fiasco. Em 2012, todas as lojas
na China haviam sido fechadas e a empresa retirou-se do país.
Executivos, analistas de mercado e estudiosos foram unânimes ao
afirmar o motivo do fracasso: conflito de culturas.
Robert Sutton. I; RAO, Huggy. Pontencializando a excelência: como
escalonar práticas exemplares para ter melhor desempenho. São Paulo:
HSM
do
Brasil,
2015
(com
adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta no que diz respeito às dimensões da cultura.
A O índice de distanciamento do poder é a medida pela qual os
membros menos poderosos nas instituições e organizações
dentro de um país esperam e por meio da qual aceitam que o
poder seja distribuído de forma desigual.
B Em sociedades consideradas individualistas, apesar de os laços
entre os indivíduos serem fracos, as pessoas cuidam umas das
outras em troca de lealdade.
C Universalismo é a tendência cultural segundo a qual o
indivíduo trata as pessoas com base em seus grupos de
afiliação e preserva favores, serviços, privilégios e sacrifícios
para amigos, parentes ou outros grupos com os quais ele se
identifica.
D Sociedades situadas no polo masculino caracterizam-se pela
busca por um bom relacionamento com o superior imediato e
por segurança de poder trabalhar para a mesma organização
durante um longo período.
E Culturas com alto grau de tolerância à incerteza buscam limitar
a ambiguidade de opiniões por meio de leis, regras,
pressupostos filosóficos e religiosos.
QUESTÃO 48

As novas lideranças no setor público passaram a lidar, devido ao
realce do empreendedorismo governamental, com mais
situações-problema adaptativas e, para lidar com tais situações, os
líderes devem lançar mão de alguns princípios, entre os quais se
inclui o princípio que consiste em
A
B
C
D
E

proteger a organização de ameaças externas.
manter a atenção disciplinada.
definir problemas e fornecer soluções.
restaurar a ordem.
esclarecer os papéis e responsabilidades.

QUESTÃO 49

Considerando a atual dinâmica da administração pública brasileira,
assinale a opção que apresenta característica que difere a gestão
pública da gestão privada.
A
B
C
D
E

existência de avaliação de desempenho individual
utilização de indicadores de desempenho
gestão voltada para resultados
comando diluído e disperso
descentralização de atividades e responsabilidades
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QUESTÃO 50

Entre os fundamentos próprios da gestão de excelência
contemporânea que fundamentam o modelo de excelência em
gestão pública inclui-se o princípio do aprendizado organizacional,
que se caracteriza
A pela busca de resultados consistentes, assegurando-se o
aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada
para todas as partes interessadas.
B pela busca contínua de novos patamares de conhecimento,
individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão,
avaliação e compartilhamento de informações e experiências.
C pela promoção de um ambiente favorável à criatividade, à
experimentação e à implementação de novas ideias que possam
gerar um diferencial para a atuação da organização.
D pelo estímulo e comprometimento necessários para o alcance
e a melhoria dos resultados organizacionais e também pela
atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e
motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da
cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e
à proteção do interesse público.
E pela compreensão e segmentação do conjunto das atividades e
processos da organização que agreguem valor às partes
interessadas, devendo a tomada de decisões e a execução de
ações ter como base a medição e análise do desempenho.
QUESTÃO 51

No que diz respeito às licitações públicas para aquisição de bens e
serviços promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso (TRE/MT), assinale a opção correta.
A O pedido de impugnação de edital de licitação devido a
irregularidades em seu texto deverá ser protocolado em até dez
dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame.
B Qualquer cidadão poderá requerer ao TRE/MT os quantitativos
das obras e os preços unitários de determinada obra executada,
desde que comprovado o interesse e a finalidade dos
documentos.
C Qualquer que seja a fase da licitação, o TRE/MT poderá
promover diligência destinada a esclarecer ao processo
licitatório, podendo os licitantes incluir documentos, caso
estejam faltando na proposta original.
D Qualquer modificação no edital torna necessária a divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original, devendo, nesse
caso, ser reaberto o prazo inicialmente estabelecido em lei.
E Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, poderá
representar ao tribunal de contas ou aos órgãos integrantes do
sistema de controle interno contra irregularidades no certame.
QUESTÃO 52

Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, o TRE/MT poderá
praticar a dispensa de licitação
A quando não houver interessados à licitação anterior e esta não
puder ser repetida sem prejuízo para o tribunal, reajustando-se
as condições anteriores.
B nos casos em que houver inviabilidade de competição.
C para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou mediante empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
D para locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas do tribunal, cuja necessidade de
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que
o preço seja compatível com o valor de mercado.
E para alienar bens públicos a outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo.
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QUESTÃO
Sabendo que administração de compras é uma atividade de
fundamental importância para o suprimento das necessidades de
materiais de uma instituição, assinale a opção correta.
A A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais
é suficiente para garantir que os objetivos de um departamento
de compras sejam alcançados.
B A centralização do processo de compras garante a negociação
de melhores preços, a redução do tempo necessário para a
aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre
compradores e fornecedores.
C Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros
inerentes ao suprimento de materiais no setor industrial, mas
que não se aplicam à administração de materiais em
instituições públicas.
D Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de
fontes de fornecimento são atividades típicas do departamento
de compras; outras atividades, entretanto, podem ser
partilhadas com outros setores da instituição.
E A qualificação dos compradores é de grande importância no
processo de gestão de materiais, embora esses profissionais
não interfiram no processo decisório de compras.
QUESTÃO 54

A eficiência na gestão de estoque contribui com o planejamento,
o desenvolvimento e a administração das atividades de uma
instituição. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A A boa relação com fornecedores é importante para o processo
de compras e para atendimento aos prazos de fornecimento de
materiais, porém não afeta a eficiência na gestão do estoque.
B O correto controle de estoques envolve a determinação de
limites mínimos e máximos para cada item do estoque, a
estocagem de materiais em locais previamente designados e a
existência de um sistema de controle de estoque.
C O inventário contínuo de materiais, importante para a adequada
gestão de estoques, consiste no detalhamento das
características específicas de cada material existente.
D O controle de entrada e saída de materiais em estoque é
irrelevante para instituições públicas, uma vez que o material
consumido nas atividades profissionais não é computado no
custo do serviço prestado.
E Em comparação ao inventário contínuo em meio eletrônico,
o inventário físico de materiais é mais adequado para a
conferência do estoque de materiais em uma instituição.
QUESTÃO 55

A partir do que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, assinale a opção
correta.
A É permitida a impugnação do edital por irregularidade na
aplicação da lei, desde que o requerente da impugnação seja
pessoa jurídica.
B Toda compra realizada pelos órgãos da administração pública
está sujeita à licitação.
C Leilão, concurso, concorrência, consulta pública e convite são
modalidades de licitação previstas na lei.
D O edital de abertura de processo licitatório deve conter a
descrição do objeto da licitação, sendo os prazos e as
condições para a assinatura do contrato decididos em
negociação com a empresa vencedora do certame.
E O objeto da licitação deve ser descrito no edital de forma clara
e sucinta, para possibilitar melhor entendimento da demanda
e para evitar a aquisição de materiais inservíveis.
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 59

No que se refere à armazenagem de materiais, assinale a opção
correta.

Sabendo que a armazenagem e o controle de materiais são

A Em órgãos públicos, a armazenagem dos materiais por
agrupamento é mais vantajosa que a armazenagem por
frequência de uso, pois facilita a localização dos materiais.
B Facilitar o acesso aos itens do depósito, proteger os materiais
e maximizar o uso da mão de obra são objetivos da
armazenagem.
C Em órgãos públicos, é ideal manter estoque zero de materiais.
D A definição dos critérios de armazenagem dos materiais de
consumo de um órgão público está diretamente relacionada aos
critérios de licitação.
E A redução dos custos de materiais é diretamente influenciada
pela proximidade entre os centros de distribuição e os centros
consumidores.

transcorra de forma adequada, com garantia da qualidade do serviço

QUESTÃO 57

A Em caso de sinistro, a baixa do bem sinistrado deve ocorrer
imediatamente após a verificação do fato.
B Por meio do tombamento, faz-se o levantamento físico dos
bens patrimoniais de uma instituição, para proceder à baixa de
bens obsoletos.
C A identificação da ociosidade de um bem, que ocorre com bens
em perfeito estado de uso, mas que não estão sendo
aproveitados, é realizada por meio do controle do estado de
conservação.
D A verificação de bens sujeitos a tombamento é uma das
finalidades do inventário.
E A alienação de bens consiste na incorporação de um bem ao
patrimônio de uma instituição.

A As requisições de materiais são utilizadas na entrada das
compras para o controle dos materiais recebidos pelos
fornecedores.
B O controle das quantidades de materiais disponíveis cabe à
gestão de estoques, enquanto a verificação de itens obsoletos
e da necessidade de devoluções aos fornecedores são de
responsabilidade do departamento de qualidade.
C É adequado armazenar os materiais de consumo do órgão
características e as necessidades de uso desses materiais.
D A atividade de recebimento de materiais tem como finalidade
a verificação dos valores das notas fiscais e o envio das faturas
para o setor de contas a pagar.
E A verificação completa e precisa dos materiais recebidos em
um tribunal eleitoral é a etapa do processo de recebimento e
armazenagem denominada aprovação de compras e das faturas
a pagar.
QUESTÃO 60

Assinale a opção correta, considerando a relação entre compras e
fornecedores e o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
A O cadastro de fornecedores deve ser composto pela relação do
maior número possível de empresas que atuam no segmento,

QUESTÃO 58

entradas
quantidade preço
10/1
100
2
20/2
15/3
50
3
25/5
30/6
80
5
5/8

prestado ao cidadão, assinale a opção correta.

público em gavetas, prateleiras e baias, conforme as

A gestão patrimonial engloba uma série de atividades inerentes ao
acervo patrimonial de uma instituição, como, por exemplo,
tombamento, controle, inventário, alienação, alterações e baixa de
bens. Em relação a essas atividades, assinale a opção correta.

data

atividades de grande relevância para que o processo eleitoral

saídas
total quantidade preço
200
20
2
150
40
3
400
60
5

total
40
120
300

saldos
quantidade
100
80
130
90
170
110

independentemente de qualificação técnica ou legal, pois esses
total
200
160
310
190
590
290

quesitos são verificados após a conclusão da licitação.
B As compras realizadas em tribunais regionais eleitorais são
realizadas em condições de aquisição e pagamento distintas
das do setor privado.
C Para melhor utilização do cadastro de fornecedores, é

Com base na tabela apresentada acima, que ilustra a ficha de
controle do estoque de fitas adesivas do almoxarifado de um
tribunal, assinale a opção correta.

permitida pela legislação a modalidade de compra denominada

A A planilha não fornece dados suficientes para que se avalie o
método de movimentação de estoques.
B Os métodos de movimentação de estoques são variáveis em
cada saída de materiais.
C O movimento de estoque e o cálculo do custo foram realizados
utilizando-se o método PEPS ou FIFO.
D O movimento de estoque e o cálculo do custo foram realizados
calculando-se a média aritmética dos valores.
E O movimento de estoque e o cálculo do custo foram realizados
utilizando-se o método UEPS ou LIFO.

D O cadastro de fornecedores tem por finalidade subsidiar as

convite, que engloba quaisquer interessados para a escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico.
atividades do comprador, portanto são relevantes os registros
de informações relativas à eficiência dos serviços prestados.
E O presidente do TRE/MT possui autonomia para avaliar a
dispensa ou a inexigibilidade de licitação para compra de
materiais de consumo, podendo optar diretamente pelo
fornecedor

que

fornecimento.

melhor

atenda

às

necessidades

de

