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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de

Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado

o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Eis que se inicia então uma das fases mais intensas na1

vida de Geraldo Viramundo: sua troca de correspondência com

os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada.

E eis que passo pela rama nesta fase de meu relato, já que me4

é impossível dar a exata medida do grau de maluquice que

inspiraram tais cartas: infelizmente se perderam e de nenhuma

encontrei paradeiro, por maiores que tenham sido os meus7

esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios em minha

terra. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que

disponho, encerrando em desventuras as aventuras de10

Viramundo em Ouro Preto, e dando viço às suas peregrinações.

Fernando Sabino. O grande mentecapto.

62.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

Com referência aos sentidos do texto precedente e às estruturas

linguísticas nele empregadas, julgue os itens a seguir.

1 A correção gramatical do texto seria prejudicada caso

se substituísse, na linha 9, “de que” por os quais.

2 A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o trecho

“Eis que se inicia” (R.1) fosse reescrito da seguinte forma:

Eis que inicia-se.

3 Os sentidos do texto seriam alterados caso o trecho “estar

a se corresponder” (R.3) fosse assim reescrito: estar se

correspondendo.

4 A presença de um narrador é um dos elementos textuais

que permitem classificar o texto como narrativo.

5 A oração “que inspiraram tais cartas” (R. 5 e 6) modifica

o sentido apenas do termo “grau” (R.5).

6 É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em

“às suas peregrinações” (R.11), de maneira que sua supressão

acarretaria incorreção gramatical no texto.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser1

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see4

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o7

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.10

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

7 A substituição do parêntese, na linha 4, por travessão não

comprometeria a correção gramatical do texto, desde que

o parêntese na linha 5 fosse suprimido.

8 Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

9 Os sentidos originais do texto seriam preservados

caso se inserisse uma vírgula imediatamente após

“norte-americanos” (R.9).

10 O trecho “assim como tesouros culturais únicos” (R.7)

estabelece uma comparação com “antigos centros de culto”

(R.6) e “paisagens em vias de extinção” (R. 6 e 7).

11 Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após

a expressão “Desta vez” (R.2), pois seu uso é obrigatório

naquele contexto.

12 O texto é essencialmente informativo.
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Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.

13 Toda sociedade de economia mista estatal, assim como era a

CEPISA antes de ser leiloada, é entidade descentralizada,

criada pelo Estado para desempenhar algumas de suas

atribuições.

14 Antes de ser leiloada, a CEPISA, por ser sociedade de

economia mista, era uma entidade integrante da administração

direta.

15 O leilão, do qual decorreu a desestatização da CEPISA,

é uma modalidade de licitação para a venda de bens públicos

a quem oferecer o maior lance. Outra modalidade de licitação

cabível no caso seria a concorrência.

Camilo e Bento, servidores do mesmo órgão público do

estado do Piauí, foram denunciados pelo crime de corrupção ativa.

Imediatamente, Bento requereu a sua aposentadoria, que foi

concedida. Posteriormente, ao tomar conhecimento da denúncia

criminal, os responsáveis pelo referido órgão instauraram

sindicância e apuraram indícios de que Camilo e Bento estariam

envolvidos em reiterados atos de improbidade administrativa.

Instaurado o processo administrativo, regido pela Lei Estadual

n.º 13/1994, a autoridade competente determinou medida cautelar

de afastamento de Camilo do serviço pelo prazo de sessenta dias,

a fim de que o servidor não viesse a influir na apuração das

irregularidades.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores

Públicos Civis do Estado do Piauí,

16 durante o período de afastamento do exercício do seu cargo,

Camilo não receberá remuneração.

17 uma comissão designada, de três servidores, com cargos iguais,

equivalentes ou superiores aos de Camilo e de Bento,

deverá conduzir o processo administrativo; suas reuniões

terão caráter reservado.

18 a aposentadoria de Bento poderá ser cassada caso fique

comprovada a prática de corrupção e de improbidade

administrativa.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

19 As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

20 Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração

pública de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e as infrações administrativas cometidas por

particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

Com relação ao que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, que trata
das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos
de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

21 Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver
o ressarcimento integral do dano.

22 A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes
públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas
sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo
que praticar ato de improbidade.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988
(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,
julgue os seguintes itens.

23 A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos
são fundamentos da República Federativa do Brasil.

24 Tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes
às emendas constitucionais.

25 Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral
mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão
de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

Julgue os itens a seguir, relativos à organização administrativa
do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

26 A CF permite a fusão de municípios, desde que autorizada
por lei estadual e precedida por consulta em plebiscito às
populações dos municípios envolvidos, após a divulgação de
estudo de viabilidade municipal.

27 É competência exclusiva do Poder Executivo a suspensão
de intervenção federal, mediante decreto do presidente
da República. 

28 O presidente da República ficará suspenso de suas funções
nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo
pelo Senado Federal.

29 Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
originariamente mandados de segurança e habeas data

contra ato de ministro de Estado.

Acerca das funções essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

30 A composição de membros do Conselho Nacional do
Ministério Público deve incluir dois cidadãos de notável
saber jurídico e reputação ilibada — um indicado pela
Câmara dos Deputados, e o outro, pelo Senado Federal.

31 O Ministério Público detém autonomia funcional
e administrativa e pode propor ao Poder Legislativo tanto
a criação e a extinção de cargos quanto a escolha do
procurador-geral da República, a sua política remuneratória
e os seus planos de carreira.

32 A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional
são princípios institucionais da defensoria pública e do
Ministério Público.
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Com relação aos princípios e aos valores éticos e morais no serviço

público, julgue os seguintes itens.

33 As ações éticas são aquelas realizadas racionalmente pelo ser

humano em busca do bem, à luz de princípios morais, e que

podem enunciar normas do dever ser de determinados grupos

sociais em seus diferentes contextos, para atingir fins morais.

34 O servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua

conduta quando, no exercício de sua função, determinada

situação exigir rapidez e celeridade.

José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada

de uma amiga, Cristina, trabalhadora sem vínculo com o serviço

público, em sua repartição. Cristina e José elaboraram

conjuntamente um documento falso que determinava a transferência

de determinados bens para outro prédio do órgão, por ordens

superiores. Sob essa justificativa, Cristina obteve autorização dos

seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que

furtou equipamentos de tecnologia.

Nessa situação hipotética, conforme as disposições da

Lei n.º 8.429/1992,

35 somente José, por ser agente público, estará sujeito às

penalidades relativas aos atos de improbidade administrativa

previstas na lei em questão, enquanto Cristina, por não

ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei,

devendo ser responsabilizada somente na esfera criminal.

36 ao ter facilitado e concorrido para a incorporação, ao

patrimônio particular de Cristina, de bens do acervo

patrimonial do órgão público, José praticou ato de

improbidade administrativa que causa lesão ao erário, devendo

ser penalizado na forma da lei, independentemente da

comprovação de dolo.

37 eventual ação para apurar ato de improbidade administrativa

deverá ter a participação obrigatória do Ministério Público

como parte ou como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

Em um mundo globalizado, nada mais natural que
inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um
número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há
alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens
distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de
2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias
diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes
e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros
países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca
a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.
Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações).

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,
julgue os itens subsequentes.

38 O continente africano é, na contemporaneidade, um dos
principais espaços de escoamento de mão de obra imigrante.

39 O alinhamento ocidental entre França e Estados Unidos da
América é o que motiva esses países a adotarem políticas
internas muito semelhantes com relação ao controle de
imigrantes.

40 Depreende-se da figura apresentada uma alusão à relação
diplomática e anticolonialista da França com imigrantes de
suas ex-colônias.

41 A mobilidade demográfica ilustrada na figura se justifica pelas
mesmas razões do problema migratório que perdura na Síria.

42 Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência
de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de
noções de sistema operacional.

43 João recebeu a tarefa de criar um arquivo de texto que
contivesse a lista com os nomes dos subdiretórios e arquivos
constantes no seu diretório home como usuário do Linux.
Nessa situação, uma das formas de João executar essa tarefa é,
por exemplo, acessar o diretório /tmp e digitar o seguinte comando.

ls -la /home/joao > lista.txt

44 Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive, que contém
arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de
modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de
roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa
solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de
disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse
sistema operacional.



CESPE | CEBRASPE – MPPI – Aplicação: 2018

Julgue os próximos itens, relativos à edição de planilhas e textos.

45 Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft
Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro
arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como
CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo,
também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente
para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que,
a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente
o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da
comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja
igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será
impossível fazer a comparação e busca solicitada
exatamente devido ao fato de essas informações estarem em
arquivos distintos.

46 Caso se vincule uma planilha do Microsoft Excel 2016 a um
arquivo de texto do Microsoft Word 2016 e, em seguida, se
alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas
manualmente no arquivo de texto, pois, nesse caso, o recurso
de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de
atualização automática.

Em cada um dos itens subsequentes, concernentes a redes de
computadores, é apresentada uma situação hipotética, seguida de
uma assertiva a ser julgada.

47 Ao acessar o sítio http://wwws.simp.mppi.mp.br/ para efetuar uma
pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida
se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida
do usuário é improcedente, pois o fato de o sítio possuir um
s (de secure) no endereço, especificamente em wwws., significa
que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados
trafegados entre o computador do usuário e o servidor são
criptografados.

48 Um usuário pretende contratar um serviço em nuvem no qual
possa desenvolver e compilar aplicações. Nessa situação, a
PaaS (plataforma como serviço) será indicada, pois, assim
como a IaaS (infraestrutura como serviço), a PaaS inclui
infraestrutura de armazenamento e de rede, além de
middleware e ferramentas de desenvolvimento.

Em cada um dos itens seguintes, referentes a conceitos de
organização e de gerenciamento de informações e segurança da
informação, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva a ser julgada.

49 Em seu diretório home no Linux, Simão tem os seguintes
arquivos e subdiretórios.

/home/simao/teste.txt

/home/simao/agosto/lista.sh

/home/simao/julho

O subdiretório julho não tem arquivos e(ou) subdiretórios.
Nessa situação, caso Simão execute o comando
rm –Rf /home/ a partir de /tmp, os arquivos teste.txt e
lista.sh serão deletados, mas os subdiretórios dentro de
/home/simao/ serão preservados.

50 Mateus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall

pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação,
embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é
suficiente para conter vírus e(ou) perdas de arquivos devidas
a eventual falta de becape.

Espaço livre



CESPE | CEBRASPE – MPPI – Aplicação: 2018

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os próximos itens, no que se refere a tipos
de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios
de departamentalização.

51 O critério de departamentalização funcional, segundo
o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas
são agrupadas nos departamentos, é o mais apropriado
para atender às necessidades das organizações modernas
na prestação de serviços em ambientes globalizados.

52 A estrutura de um órgão administrativo situado em
Teresina – PI que atenda somente a cidadãos residentes
e domiciliados em municípios do estado do Piauí está
baseada em área geográfica.

53 Considere que, em uma organização, os departamentos
possuam duas linhas de comando — uma, que é proveniente
da função exercida pelos empregados; outra, da divisão
do trabalho. Nesse caso, as vantagens desse tipo
de departamentalização incluem a celeridade nas decisões
e a melhoria na comunicação interdepartamental.

54 É horizontal a estrutura de uma organização que esteja
fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos — como
procuradores, chefes de departamentos, coordenadores,
analistas e técnicos.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens
que se seguem.

55 Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação
representam vantagens para o atendimento público ao
possibilitar a centralização das decisões e a descentralização
dos controles sobre os serviços prestados.

56 Caso uma interpretação equivocada possa ocasionar
problemas para a administração em um órgão público,
será conveniente, para maior controle, que a decisão
a respeito do equívoco seja centralizada.

57 A existência de órgãos públicos que realizem atribuições
predeterminadas, originárias da própria administração pública,
caracteriza um processo de desconcentração administrativa.

58 Fundação pública é a entidade da administração indireta
vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre
a principal atividade dessa fundação.

No que concerne à gestão de processos, julgue os itens
subsecutivos.

59 Para o cliente final, os benefícios de uma eficiente gestão
de processos são imperceptíveis, pois se trata de um
procedimento restrito ao âmbito interno da organização.

60 Na execução de um processo, ao ser identificado que os
fluxos de trabalho estão desestruturados ou que os resultados
apresentados não são aqueles esperados, será adequada
a realização de um mapeamento para promover
a reorganização do processo.

61 Os processos de uma organização devem ser constantemente
monitorados para que se evitem desvios e seja possível
tomar medidas corretivas em caso de inconformidades
na execução. Para isso, é fundamental o envolvimento
dos monitores com as causas para a prevenção de eventuais
problemas.

Acerca dos procedimentos gerais na gestão de contratos, julgue

os próximos itens.

62 São limitadas as decisões e providências atribuídas a um

gestor de contratos, que, para evitar a acusação de intromissão

em obrigações alheias, deve ignorar fatos que ultrapassem

a sua competência.

63 Na administração pública, o gestor de um contrato estará

isento de responsabilidade civil se praticar um ato que,

por sua omissão, resulte em prejuízos para terceiros,

desde que esse ato seja culposo, e não doloso.

64 Durante a execução de um contrato que exija cálculos

complexos, será permitida a contratação de um terceiro,

com conhecimentos especializados, para auxiliar o gestor

de contratos na verificação desses procedimentos.

Com relação a processos licitatórios, julgue os itens a seguir.

65 Em licitação, proposta mais vantajosa não significa

simplesmente aquela que apresente o menor preço, mas a

que atrele também melhor qualidade, de acordo com o edital.

66 Nos processos licitatórios de materiais de escritório para

órgãos públicos, é possível a exigência de que o fornecedor

entregue produtos de determinadas marcas e modelos,

desde que estejam especificados no edital.

67 Se, durante a apresentação de propostas em um certame

licitatório, as especificações contidas no edital forem

consideradas insuficientes para fornecimento do melhor

produto, a administração poderá ampliar as exigências

para a concorrência.

68 Considere que, em um processo licitatório na modalidade

tomada de preços, nenhuma empresa tenha apresentado

proposta. Nesse caso, o licitante poderá ampliar a modalidade

licitatória combinando a tomada de preços com o convite,

desde que respeite o número mínimo de três convidados.

69 No caso de merenda escolar para determinada escola

municipal, enquanto o processo licitatório para aquisição

de hortifrutigranjeiros estiver em andamento, será permitida

a compra de verduras, com dispensa de licitação diretamente

com base no preço do dia.

70 Na contratação de restaurador para preservar obra

arquitetônica existente em prédio público estadual, tombado

pelo patrimônio histórico e a ser reformado, é inexigível

a licitação.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

71 O orçamento, importante instrumento de planejamento de
qualquer entidade pública ou privada, representa o fluxo
previsto de ingressos financeiros e a aplicação desses recursos
em determinado período de tempo.

72 O orçamento-programa, que é o orçamento público no qual
constam apenas a previsão da receita e a fixação da despesa,
constitui uma peça meramente contábil-financeira, sem
nenhum planejamento de ação do governo, voltada
preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos.

73 O projeto de lei orçamentária anual independe de sanção ou
veto do chefe do Poder Executivo, sendo diretamente
promulgado pelas mesas do Congresso Nacional.

74 Todos os projetos de lei relacionados a orçamento devem ser
apresentados conjuntamente, ou seja, o projeto de lei
de diretrizes orçamentárias e o de orçamento anual — e,
quando for o caso, o de plano plurianual — devem ser
apresentados na mesma oportunidade ao Poder Legislativo,
para discussão e votação.

75 Medição, execução e avaliação são fases do ciclo
orçamentário.

76 O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal confere ao
plano plurianual (PPA), à lei de diretrizes orçamentárias
(LDO) e à lei de orçamento anual (LOA) atuações integradas:
o PPA estabelece o planejamento de longo prazo; a LOA fixa
o planejamento de curto prazo; a LDO estabelece a ligação
entre o PPA e a LOA.

A respeito do processo de elaboração e aprovação da proposta
orçamentária do Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI),
julgue os próximos itens.

77 Cabe ao Poder Judiciário do estado, amparado na autonomia
administrativa e financeira garantida pelas Constituições
Federal e Estadual, elaborar a proposta orçamentária do
MP/PI, dentro dos limites estipulados na LDO, e encaminhá-la
para deliberação e aprovação pela Assembleia Legislativa.

78 A iniciativa da proposta de lei orçamentária de cada um dos
Poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — é do titular
do respectivo poder. Assim, o projeto de lei orçamentária anual
do Poder Executivo estadual é de competência do governador
do estado, e o projeto de lei orçamentária anual do MP/PI é do
seu procurador-geral.

A propósito de despesa e receita públicas, julgue os itens
subsequentes.

79 O lançamento é um dos estágios da despesa pública.

80 De acordo com as normas de contabilização das receitas e das
despesas públicas, as receitas orçamentárias são contabilizadas
pelo regime de caixa; e as despesas orçamentárias, pelo regime
de competência.

81 O adiantamento da despesa constitui um dos estágios da
despesa pública.

82 Despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes
de vigência superior a um exercício terão de ser empenhadas
por inteiro no exercício em que começar a sua execução.

83 No estado do Piauí, o Sistema de Administração Financeira do
Estado e Municípios (SIAFEM/PI) controla as atividades de
execução financeira e contábil do estado. Trata-se de sistema
eletrônico utilizado para controle da movimentação dos
recursos financeiros no estado por meio da conta única do
tesouro estadual.

Considere que o responsável pela administração tributária

de determinado estado da Federação verifique que, ao final de

um exercício, não tenha sido recolhido por alguns

contribuintes/devedores o montante de R$ 1 milhão, relativo a

impostos estaduais lançados e reiteradamente cobrados.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo,

concernente à dívida ativa.

84 Nesse caso, o referido responsável deverá providenciar a

inscrição desses valores na dívida ativa estadual para que seja

dado início à execução fiscal.

A tabela seguinte mostra alguns saldos relativos à receita

arrecadada, em milhares de reais, no ano 20XX, de determinado

estado da Federação.

receita corrente 25.000

receita tributária 13.000

receita de contribuição 2.000

receita patrimonial 1.000

receita agropecuária 300

receita industrial 200

receita de serviços 500

transferências correntes 8.000

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem, com fundamento nas disposições da Lei n.º 4.320/1964.

85 A receita corrente líquida a que se refere a Lei de

Responsabilidade Fiscal equivale à receita corrente, deduzidas

as transferências correntes, o que, na situação considerada,

resulta em R$ 17.000.000.

86 Impostos no valor de R$ 10.000, taxas no valor de R$ 2.000

e contribuições de melhoria no valor de R$ 1.000,

arrecadados pelo referido estado, devem ser classificados como

receita tributária.

A tabela a seguir, em que os valores estão em milhares de

reais, mostra contas extraídas do balanço financeiro encerrado em

31/12/20XX, de determinado ente público.

receitas orçamentárias 12.250

despesas orçamentárias 13.480

inscrição de restos a pagar 900

empréstimos de longo prazo 5.000

Considerando os valores mostrados na tabela precedente, julgue os

itens que se seguem, relativos às dívidas flutuante e fundada.

87 Nessa situação, o valor da dívida flutuante do referido ente

público é igual a R$ 900.000.

88 O valor da dívida fundada desse ente público é de

R$ 5.000.000.
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De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, na administração pública, as
despesas de pequeno vulto podem ser viabilizadas por meio de
suprimentos de fundos. Conforme essa lei, o suprimento de fundos

89 poderá ser concedido a qualquer servidor, desde que este
ocupe cargo de confiança.

90 consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida
de empenho na dotação própria.

A respeito de legislação, princípios e conceitos arquivísticos,
julgue os itens a seguir.

91 A reunião de documentos de instituições distintas em um
único acervo fere o princípio da proveniência.

92 O documento de arquivo tem como característica ser
produzido e conservado com objetivos históricos e culturais.

93 A existência de um sentido orgânico no arquivo é o que
o distingue da biblioteca e do museu.

94 Coleção de manuscritos históricos reunidos por uma instituição
também constitui um arquivo.

95 Os documentos de arquivo podem ser aqueles acumulados
por uma pessoa física, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza deles. 

96 Conjuntos de documentos acumulados por entidades
privadas encarregadas da gestão de serviços públicos
são considerados documentos privados.

Acerca da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem.

97 Depois de recebidos no protocolo, os documentos devem
ser registrados e, em seguida, distribuídos aos destinatários.

98 A classificação de um documento de arquivo deve ser feita
no momento em que ele chega ao arquivo permanente.

99 A ordenação dos documentos consiste na sua disposição
dentro de uma unidade de classificação.

100 A eliminação dos documentos pode ocorrer em qualquer
uma das idades arquivísticas.

101 Os documentos de arquivo devem ser avaliados a partir
da aplicação da tabela de temporalidade ou do plano
de destinação.

No que tange a preservação e conservação de documentos
de arquivo, julgue os próximos itens.

102 A seleção do material de acondicionamento e armazenamento
dos documentos de arquivo independe do suporte documental.

103 Os documentos de arquivo devem ser armazenados em
locais que apresentem condições ambientais apropriadas
às suas necessidades de preservação, pelo prazo de guarda
estabelecido em tabela de temporalidade e destinação.

104 A desinfestação é uma das principais atividades
de conservação de documentos de arquivo, sendo o banho
de gelatina seu método mais eficiente. 

105 Em um plano de emergência, devem ser estabelecidos
a prevenção contra riscos potenciais e os meios de salvamento
de acervos documentais em situações de calamidade com
fogo, água, insetos, roubo e vandalismo.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

quantidade apresentação item
preço (R$)

unitário total

2 cx c/ 10 caneta esf. azul 14,00

1 cx c/ 50 borracha

20 unidade lápis preto n.º 2 0,80

total da nota fiscal 76,50

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.

106 Embora os preços unitário e total do item borracha não estejam

preenchidos na tabela, os dados nela apresentados são

suficientes para se concluir que cada unidade desse item custou

menos de R$ 0,70.

107 Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens

adquiridos deve-se restringir à verificação de quantidades.

108 A aplicação do sistema de máximos-mínimos para os itens

adquiridos poderá ser facilitada com a utilização do sistema de

duas gavetas.

109 Utilizando-se os critérios técnicos amplamente adotados em

literatura para a organização dos almoxarifados, devem-se

dispor os itens adquiridos em armações metálicas contendo

gavetas ou caixas ao fundo da área de armazenagem.

Em um armazém, uma estrutura drive-through de

estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi instalada com

um dos lados encostado na parede.

Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de

armazenagem e à gestão de estoques, julgue os seguintes itens.

110 As condições mencionadas na situação em apreço constituem

um facilitador para a aplicação do sistema FIFO: primeiro a

entrar, primeiro a sair.

111 Os guindastes sobre pneus constituem o equipamento de

escolha para a maior produtividade do armazém em apreço.

112 O inventário de mercadorias armazenadas em estruturas como

a descrita na situação em questão exige a remoção de todas as

caixas das prateleiras para a efetivação das contagens.
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O gráfico seguinte representa a curva ABC dos estoques

de determinado órgão federal. O eixo das abscissas mostra o

percentual de itens e o eixo das ordenadas, o percentual do

montante financeiro.

Com referência às informações apresentadas nesse gráfico, a

classificação de materiais, edital de licitação e modalidades de

compras, julgue os itens subsequentes.

113 O grupo I representa os itens A da curva.

114 A partir da curva em apreço, é correto inferir que os itens do

grupo III são produtos acabados.

115 Diferentemente do que ocorre com os itens do grupo II, as

compras dos itens do grupo I devem ser processadas

preferencialmente por meio de sistema de registro de preços.

116 Nos processos licitatórios, o prazo de validade da ata de

registro de preços não será superior a doze meses, incluídas

eventuais prorrogações.

117 Uma licitação para registro de preços poderá ser realizada

utilizando-se a modalidade tomada de preços.

Considerando que seis geradores de energia do parque tecnológico

de determinado órgão estejam inoperantes, julgue os próximos

itens, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens.

118 A doação desses geradores para estabelecimentos assistenciais

de saúde geridas por organizações da sociedade civil de

interesse público poderá ser realizada sem licitação.

119 As informações sobre o estado de conservação de cada um

desses geradores poderão ser obtidas no inventário analítico

de bens.

120 Constatado o desaparecimento de algum desses geradores, sem

que se tenha identificado o responsável pelo sumiço, o detentor

da carga patrimonial deverá solicitar ao chefe imediato

providências no que diz respeito à abertura de sindicância para

apurar responsabilidades.

Espaço livre


