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De acordo com o comando a que cada um dos itens das provas objetivas se refira, 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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Quando as caravelas atracaram nas límpidas águas1

e areias do litoral brasileiro, que em pequena distância
parecia infinito, algo impressionou ainda mais aqueles
inegáveis exploradores: uma enorme muralha verde parecia4

proteger aquelas terras. Densas árvores, rica fauna... Algo
jamais visto, algo jamais imaginado. Aos poucos, os
portugueses perceberam que ali estava a verdadeira riqueza7

daquela terra recém-conquistada. Naquela época, a Mata
Atlântica, que leva esse nome por (nos tempos hoje ditos
remotos) se estender por quase toda a costa litorânea, atingia10

1,3 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 12% do
território brasileiro. Nela ocorrem sete das nove maiores
bacias hidrográficas brasileiras. Suas florestas são13

fundamentais para a manutenção dos processos hidrológicos
dessas regiões, assegurando a quantidade da água potável
para mais de 150 milhões de brasileiros. Mais do que pura16

militância, preservar esse ecossistema significa preservar a
vida humana, já que sabemos que sem água potável não há
vida.19

Gabrielle Dainezi. Mata Atlântica: a biodiversidade em perigo.
In: Revista Mãe Terra. Minuano, p. 23-25 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subsequentes.

1 Na linha 17, a flexão de singular na forma verbal “significa”
justifica-se pelo fato de “ecossistema” estar no singular.

2 Preservam-se as relações significativas do texto, bem como
sua correção gramatical, ao se substituir “há” (R.18)
por existe.

3 Depreende-se das ideias do texto que os “exploradores” (R.4)
nunca tinham visto ou imaginado “águas e areias” (R.1-2) tão
límpidas ou costa tão extensa como as que encontraram no
litoral brasileiro.

4 No desenvolvimento do texto, “algo” (R.3) corresponde a
“uma enorme muralha verde” (R.4) que parecia proteger as
terras brasileiras. 

5 O advérbio “ali” (R.7) situa na “muralha verde” (R.4),
constituída de “Densas árvores” (R.5) e de “rica fauna” (R.5),
a “verdadeira riqueza daquela terra” (R.7-8).

6 A preposição “por” (R.9) introduz uma noção de causa ou
justificativa para a denominação “Mata Atlântica” (R.8-9)
atribuída à área descrita no texto.

7 A coerência textual e a correção gramatical admitem que os
parênteses que demarcam a informação inserida nas linhas 9
e 10 possam ser substituídos por travessões.

8 Preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto ao
se substituir “ocorrem” (R.12) por situam ou localizam.

9 A oração iniciada por “assegurando” (R.15) pode ser
interpretada como fornecendo uma causa para a importância
da Mata Atlântica; por isso, seriam mantidas sua correção e
sua coerência ao substituir o gerúndio por
porque asseguram.

O transporte hidroviário tem sido usado desde a1

antiguidade. De custo operacional muito baixo, é utilizado
no transporte, a grandes distâncias, de massas volumosas de
produtos de baixo valor em relação ao peso, como minérios.4

O uso adequado de uma rede hidroviária exige a
construção de uma infraestrutura de vulto, que envolve,
entre outras medidas, a abertura de canais para ligação das7

vias fluviais naturais, a adaptação dos leitos dos rios para a
profundidade necessária ao calado das embarcações, a
correção do curso fluvial, a construção de vias de conexão10

com outras redes, como a ferroviária ou rodoviária, e a
implementação de um complexo sistema de conservação de
todo o conjunto. Os custos dos investimentos e da13

manutenção da infraestrutura, no entanto, são
rapidamente recuperados pela ampla rentabilidade desse
modo de transporte, existente em todos os países de16

economia avançada.

Internet: <www.cepa.if.usp.br> (com adaptações).

Julgue os seguintes itens com relação à organização das ideias
no texto.

10 Nas linhas 8, 9, e 10, as vírgulas depois de “naturais”,
“embarcações” e “fluvial” separam termos de uma
enumeração.

11 Considerando-se a coerência entre os argumentos
apresentados no texto, verifica-se que o adjetivo “existente”
(R.16) faz referência a “rentabilidade” (R.15).

12 Na argumentação do texto, defende-se a ideia de que a
construção e a manutenção de um sistema de “transporte
hidroviário” (R.1) eficiente envolvem custos que só países de
economia avançada podem suportar.

13 A ideia de continuidade no uso do transporte hidroviário é
marcada, no texto, tanto pelo emprego da preposição
“desde” (R.1) quanto pelo emprego da expressão verbal “tem
sido usado” (R.1).

14 Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto
ao se inserir um sinal indicativo de crase em “a grandes
distâncias” (R.3), escrevendo-se: à grandes distâncias.

15 Depreende-se do texto que “minérios” (R.4) são
transportados em grandes quantidades e têm baixo valor
relativamente ao peso.

16 Preservam-se a coerência e a correção gramatical do
texto ao se substituir “ao calado das embarcações” (R.9)
por às dimensões das embarcações.
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É triste explicar como um país cujo litoral é de1

9.198 km, e que possui uma rede hidroviária enorme, ainda
não explore adequadamente o transporte marítimo. É óbvio
que o investimento necessário para otimizar e modernizar4

esse sistema é grande e que a movimentação de cargas por ele
não tem a mesma velocidade do transporte aéreo ou do
ferroviário. Possuir uma frota mercante de real poder é7

questão não só de desenvolvimento social e comercial, mas,
também, de segurança e estratégia. Se não há como fazer
girar o seu comércio por falta de navios, o Brasil fica10

à deriva, guiado por empresas estrangeiras. Em termos de
segurança, a frota se torna um apoio fundamental para a
Marinha de Guerra em caso de necessidade. Para o setor da13

logística, o transporte marítimo também significa
crescimento. É um mercado muito grande e praticamente
virgem, se considerarmos a magnitude do potencial16

brasileiro. Há muito o que se fazer nos portos e nas ligações
destes com o transporte rodoviário e ferroviário. 

Cristiano Cecatto. Importância do transporte marítimo
no Brasil. Internet: <www.ecivilnet.com> (com adaptações).

A respeito da organização do texto, julgue os itens a seguir.

17 O deslocamento do pronome átono para depois do verbo, em
“se torna” (R.12), escrevendo-se torna-se, provocaria erro
gramatical no texto.

18 Preservam-se a correção gramatical e a coerência entre os
argumentos textuais ao se retirar o pronome “se” (R.17)
do texto.

19 Mantêm-se as relações semânticas entre os termos e a
correção gramatical do texto ao se substituir “cujo litoral é”
(R.1) por com um litoral.

20 A conjunção “e” (R.4) liga dois complementos para a
expressão “É obvio” (R.3). 

21 Preservam-se a coerência dos argumentos e a correção
gramatical do texto com a substituição da conjunção
“Se” (R.9) por Caso.

22 O sinal indicativo de crase em “à deriva” (R.11) é de uso
facultativo; por isso, sua retirada do texto não provocaria
erro gramatical.

Ofício n.º 111/2009/ATN

Senhor Secretário Executivo,

1. Em atendimento a seu ofício de 22 de janeiro de 2008,
informamos já ter sido autorizada a circulação de embarcações do
mencionado calado no rio Tal-e-Tal.

(...)

Considerando que o texto apresentado acima seja parte de um
ofício, julgue os itens seguintes, com relação à elaboração de
documentos oficiais.

23 O vocativo do documento — “Senhor Secretário
Executivo” — e a forma de tratamento — “seu ofício” —
respeitam a correção gramatical e o formato do documento.

24 A linguagem empregada no início do texto — “Em
atendimento” — não é adequada ao padrão de um ofício
porque desrespeita as regras gramaticais da língua
portuguesa.

25 Para que o exemplo de documento acima respeite as regras
do padrão oficial no que se refere aos elementos constitutivos
e à sua disposição em um ofício, será necessário escrever o
local e a data de emissão na linha abaixo da identificação,
com alinhamento junto à margem direita.

A Polícia Federal desferiu um dos maiores golpes na
história do tráfico de drogas sintéticas no Rio, cuja característica
é muito distinta do praticado nos morros da cidade. Os policiais
cumpriram mandados de prisão por todo o país — só no Rio
foram utilizados 22 agentes e presas 42 pessoas, a maioria jovens
de classe média alta moradores da Zona Sul. Eles utilizavam um
esquema de mulas (pessoas usadas para transportar a droga), que
levavam cocaína para o exterior e traziam ecstasy, LSD e haxixe.
As operações se estenderam por Brasília, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco.

Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
importância e as ramificações do tema nele abordado, julgue os
itens seguintes. 

26 Há consenso a respeito de que as atuais políticas de combate
às drogas ilícitas têm obtido expressivo êxito, razão pela
qual o consumo dessas substâncias vem caindo
vertiginosamente, sobretudo nos Estados Unidos da América
(EUA) e na Europa.

27 Sabe-se que, até agora, as organizações de tráfico
internacional de drogas utilizam-se de aeroportos para suas
operações, em razão das dificuldades com que se defrontam
para agir nos grandes portos.

28 Em consequência do caráter federativo da República
brasileira, a instituição policial mencionada no texto é
subordinada e dirigida pelos governos estaduais.

29 O tráfico de drogas ilícitas é atividade criminosa que
movimenta muito dinheiro e ocorre em escala global.

30 Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem
de dinheiro tem por objetivo dar aparência legal aos ganhos
obtidos por meios ilícitos.

31 De acordo com o texto, o tráfico de drogas ocorre sempre de
maneira idêntica, independentemente do tipo de mercadoria
e de quem a transaciona.

32 O texto confirma a crença de que a miséria e a exclusão
social levam a práticas criminosas.

33 No episódio citado no texto, a ação policial desenvolveu-se
em várias regiões do país, exceto no Sudeste.

34 No texto, a menção a drogas sintéticas faz referência à
cocaína e à maconha.

35 O tráfico de drogas ilícitas é um dos principais
estimuladores do quadro de violência que se observa no
Brasil e em grande parte do mundo contemporâneo.

36 Os avanços tecnológicos que caracterizam o atual estágio da
economia mundial, comumente denominado globalização,
também são apropriados por organizações criminosas que
atuam em escala mundial.

37 Na periferia dos centros urbanos brasileiros, crianças e
adolescentes que vivem em situação de risco social
costumam ser atraídos como mão de obra de grupos e
facções dedicados ao crime.

38 Não raro, áreas urbanas carentes costumam ser dominadas
por organizações criminosas que nelas atuam e que, muitas
vezes, exercem papéis típicos do poder público. 
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A expectativa que se iniciou nos EUA com a posse de
Barack Obama percorre a América Latina, enquanto os países
aguardam a definição da nova política americana para a região.
Embora Obama tenha prometido uma nova era de relacionamento,
existe, nessa região, uma consciência generalizada de que as
atenções do novo presidente americano estarão mais voltadas para
a crise econômica e as guerras no Afeganistão e no Iraque.
Problemas, no entanto, como a violência e o tráfico de drogas no
vizinho México devem requerer atenção especial de Obama,
enquanto países da região temem que um maior protecionismo à
economia americana afete seus tratados comerciais.

O Globo, 15/2/2009, p. 39 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema nele tratado, julgue os itens seguintes.

39 No Iraque, os EUA derrubaram Saddam Hussein com
relativa facilidade, mas encontraram forte resistência
posterior, gerando inúmeras baixas, má repercussão
internacional e crescente insatisfação da própria opinião
pública norte-americana.

40 O Afeganistão tornou-se alvo da ação dos EUA desde os
atentados de 2001, sob a acusação de que esse país asiático
servia de abrigo para terroristas.

41 A eleição de Barack Obama suscitou grandes expectativas
nos EUA e no mundo inteiro principalmente pelo fato de ele
ser de grupo de oposição ao governo que se encerrava, o de
George W. Bush.

42 País que já conviveu com a escravidão e que tem forte
tradição de discriminação racial, os EUA fizeram de Obama
o primeiro negro a assumir a Casa Branca.

43 Embora tenha-se iniciado na Europa, a atual crise econômica
atingiu diretamente os EUA e o Japão.

44 Financeira em suas origens, a crise hoje existente estendeu-se
pelo sistema produtivo, ou seja, atingiu a economia real.

45 No rastro da presente crise, surge um grave problema com
profundas repercussões sociais: o fechamento de postos de
trabalho.

46 A indústria automobilística sofre o impacto negativo da crise,
com redução de vendas, produção e número de empregos.

47 De acordo com o texto, a política externa de Barack Obama
estará centrada, desde o início e com atenção redobrada, na
América Latina.

48 Embora não faça fronteira com os EUA, o México é
prioritário para a diplomacia norte-americana por causa do
grande número de imigrantes mexicanos instalados no
território norte-americano.

49 Aludido no texto, o termo protecionismo econômico é
definido como a abertura das fronteiras do país para proteger
e estimular o comércio internacional. 

50 Na atualidade, os países latino-americanos que melhor se
relacionam com os EUA são Cuba e Venezuela.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue
os itens a seguir.

51 As operações de arquivamento são inspeção, estudo,
classificação, codificação, ordenação e guarda dos
documentos. 

52 O recolhimento é a passagem dos documentos dos arquivos
correntes para os arquivos intermediários e tem como
objetivo racionalizar os trabalhos de arquivamento e de
localização dos documentos, liberando espaços e
economizando recursos materiais.

53 Os documentos de arquivo não são objeto de coleção, mas
produtos e subprodutos das funções e das atividades de uma
organização pública ou privada e das atividades de uma
pessoa física.

54 O método de avaliação dos documentos de um arquivo
aplica-se a unidades isoladas e não ao conjunto dos
documentos.

55 O arquivo intermediário é constituído de documentos que
perderam todo o valor de natureza administrativa. 

56 Na expedição dos documentos, deve-se expedir a cópia do
documento, com os anexos, se for o caso, e encaminhar o
original, acompanhado dos antecedentes que deram
origem a ele, ao arquivo. 

57 Na ordenação geográfica de documentos relativos à
correspondência com outros países, deve-se alfabetar em
primeiro lugar o país, seguido da cidade e do
correspondente. Por exemplo: França Paris —
Duchein, Michel.

58 O método numérico simples determina a numeração
sequencial dos documentos, dispondo os números em três
grupos de dois dígitos cada um. Por exemplo: 52-63-19.

59 No arquivamento por assunto, pode ser adotado o método
alfabético ou o método numérico. O método alfabético deve
ser aplicado quando o volume e a diversidade de assuntos da
documentação a ser arquivada forem pequenos. 

60 Uma das vantagens apresentadas pelo método duplex de
arquivamento é a possibilidade ilimitada de classes de
documentos.

Julgue os itens seguintes acerca de administração de recursos
humanos.

61 Na área de recursos humanos, o modelo de recompensar
pessoas baseia-se em metas e valores variáveis e flexíveis.

62 A qualidade de vida no trabalho refere-se aos aspectos
extrínsecos ao cargo e afeta atitudes pessoais e
comportamentais relevantes para a produtividade
individual e grupal.

63 O treinamento produzirá impacto positivo e utilidade para a
organização independentemente do perfil dos treinandos.

64 A efetividade do processo de seleção está diretamente
ligada, entre outros aspectos, à qualidade da análise e
descrição do cargo a ser ocupado.

65 A avaliação de desempenho é vista com reservas por vários
teóricos e profissionais em recursos humanos, haja vista o
baixo envolvimento das chefias na conclusão do processo.
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A respeito de administração de materiais, julgue os itens
subsequentes.

66 O custo médio é o método de avaliação de estoque mais
indicado para períodos inflacionários.

67 Uma vantagem de se adotar a centralização do processo de
compras é a obtenção de maior controle de materiais em
estoque.

68 A administração de materiais efetiva visa minimizar o
conflito existente entre as áreas-fim e as áreas-meio de uma
organização, como a área de compras e a área financeira.

69 Para se fazer uma avaliação dos estoques, podem ser
tomados por base o preço de custo ou preço de mercado.

70 Caso existam preços diferentes de um item no processo de
avaliação de estoque, deve ser dada a preferência ao preço
maior.

71 UEPS (último que entra primeiro que sai) e PEPS (primeiro
que entra primeiro que sai) são métodos utilizados para
realização de uma avaliação de estoques.

No que se refere a administração financeira, julgue os
itens seguintes.

72 Os índices de liquidez evidenciam o prazo de renovação dos
elementos patrimoniais, dentro de determinado período
de tempo.

73 No âmbito da administração pública, um instrumento para
acompanhamento e controle da administração financeira do
governo federal é um sistema computacional conhecido
por SIAFI.

74 O orçamento de capital, a estrutura de capital e o capital de
giro estão na esfera de atuação do administrador financeiro.

75 A análise vertical tem a finalidade de evidenciar, por
meio dos períodos, a evolução dos itens das
demonstrações contábeis.

A cidadania pode ser entendida como o processo que se efetiva
por meio do conhecimento e da conquista dos direitos humanos.
Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

76 A cidadania implica o efetivo exercício dos direitos civis,
políticos e socioeconômicos, bem como a participação e a
contribuição para o bem-estar da sociedade.

77 Existem mecanismos constitucionais de que o cidadão pode
dispor para defender e reivindicar seus direitos como, por
exemplo, a ação popular, bastando ser maior de 18 anos de
idade para estar habilitado para exercício dessa garantia.

78 A evolução da cidadania é um processo que se originou após
o século XIX.

79 Ninguém nasce cidadão pleno, mas torna-se cidadão
efetivamente pela educação, seja ela formal ou informal.

Com relação ao regime de trabalho dos servidores e à legislação
aplicável a eles, julgue os itens de 80 a 85.

80 A exoneração não se caracteriza como uma penalidade
administrativa disciplinar aplicável aos servidores públicos.

81 Os cargos públicos em comissão não poderão ser providos
segundo as disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho.

82 Os servidores civis das fundações públicas federais são
regidos pelo regime jurídico único.

83 Durante o estágio probatório, é vedado ao servidor público
assumir cargo em comissão.

84 A aposentadoria compulsória se dará, em qualquer caso,
com proventos integrais do cargo em que se encontra o
servidor.

85 A redistribuição caracteriza-se quando o servidor é
deslocado de lugar, o que pode ocorrer a pedido ou
de ofício.

Acerca da organização do Estado, julgue os itens seguintes.

86 Considere a situação em que uma pessoa, ao cavar um poço
artesiano no sítio de sua propriedade, tenha encontrado uma
reserva de gás natural. Nesse caso, a reserva pertencerá à
União, mas o proprietário terá, por força expressa de
dispositivo constitucional, direito a participação no
resultado da lavra. 

87 Compete privativamente à União legislar sobre direito
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens a seguir.

88 Considere que Joana, filha de Manoel, português, e de Sofia,
italiana, tenha nascido em Brasília, onde seus pais estavam
passando férias. Considere, ainda, que, ao completar 21 anos
de idade, Joana tenha retornado ao Brasil para prestar
concurso público e tenha sido presa. Nesse caso hipotético,
Joana poderá ser extraditada.

89 Considere que Marcos, oficial da Aeronáutica há 8 anos,
seja casado com Vânia, cujo irmão é senador pelo estado da
Paraíba. Nesse caso, não há impedimentos para que Marcos
se candidate a cargo eletivo no referido estado, desde que se
afaste da carreira militar. 

A respeito da organização dos poderes, julgue os itens
subsequentes.

90 As comissões parlamentares de inquérito, por possuírem
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
podem, ao final da investigação, promover a
responsabilização civil ou criminal dos infratores. 

91 O Tribunal Marítimo não integra o Poder Judiciário
da União. 

Acerca do serviço público, julgue os seguintes itens.

92 Considere que a União pretenda criar uma nova empresa
pública, prestadora de serviços públicos, para atuar em
determinada área. Nesse caso, essa empresa estará sujeita ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários.

93 Suponha que um usuário de serviço público prestado por
empresa privada em determinado estado da Federação
pretenda ingressar com ação judicial visando rescindir o
contrato de prestação do referido serviço, por deficiência
dessa operadora. Nesse caso, essa ação deverá ser julgada
pela justiça comum estadual. 
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Acerca do tratamento do consumidor na Constituição Federal,
julgue os itens que se seguem.

94 Compete privativamente à União legislar sobre direito do
consumidor. 

95 São princípios da ordem econômica a defesa do consumidor
e a soberania nacional.

Com relação ao orçamento público, julgue os itens a seguir.

96 Os programas, conforme suas características, podem ser
classificados em atividades, projetos e operações especiais.

97 Cada unidade gestora, no seu âmbito de atuação, desempenha
papel de coordenadora do processo de alterações
orçamentárias.

98 O orçamento de desempenho, também identificado como
orçamento moderno, é aquele elaborado com base nos
programas de trabalho de governo que serão executados
durante o exercício financeiro.

99 O plano plurianual representa a mais abrangente peça de
planejamento governamental, com o estabelecimento de
prioridades e no direcionamento das ações do governo, para
um período de quatro anos.

100 A ação orçamentária articula um conjunto de programas que
concorrem para a concretização de um objetivo comum.

No que se refere a licitações públicas, julgue os itens
subsequentes.

101 Verifica-se a dispensa de licitação sempre que houver
impossibilidade jurídica de competição.

102 A modalidade concurso deve ser escolhida preferencialmente
para os contratos de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados, com estipulação prévia de
prêmio ou remuneração.

103 Na modalidade convite, se existirem na praça mais de três
possíveis interessados, é obrigatório o chamamento a todos
os interessados.

104 A licitação será dispensável quando não acudirem
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a administração.

105 Edital é o instrumento por meio do qual a administração
torna pública a realização de uma licitação; é o meio
utilizado por todas as modalidades de licitação, exceto pela
modalidade convite.

Acerca de pregão, julgue os itens de 106 a 110.

106 Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha
realizado capacitação específica para exercer a função, sendo
uma de suas atribuições o credenciamento dos interessados
em participar da licitação.

107 Os tipos de licitação a serem utilizados na modalidade pregão
são menor preço e menor lance ou oferta.

108 No pregão, não se leva em consideração o valor da
contratação, mas, sim, as características dos bens ou serviços,
que devem ser comuns.

109 Na modalidade pregão, examinada a proposta classificada
em primeiro lugar, caberá ao ordenador de despesas decidir
motivadamente a respeito da aceitabilidade dessa proposta.

110 Na modalidade pregão, a habilitação dos licitantes é fase
posterior ao julgamento e classificação.

Com respeito aos contratos administrativos, julgue os itens a
seguir.

111 O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites das modalidades de licitação
concorrência e tomada de preços.

112 A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por representante da administração,
especialmente designado para tanto, permitida a contratação
de terceiros para substituí-lo.

113 É cabível a rescisão unilateral do contrato, por meio de ato
escrito da administração, pelo cometimento reiterado de
faltas na execução do contrato, anotadas em registro próprio
pelo representante da administração. 

114 A escolha da modalidade de garantia cabe ao contratado e
não pode ultrapassar o correspondente a 5% do valor do
contrato, a não ser no caso de ajustes que importem entrega
de bens pela administração, dos quais o contratado ficará
depositário. Ao valor da garantia deverá ser acrescido o
valor desses bens.

115 O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais da execução do
contrato, porém, em caso de inadimplência, a
responsabilidade por seu pagamento é transferida à
administração pública.

No que se refere a normas relativas às transferências de recursos
da União mediante convênios e contratos de repasse, julgue os
itens que se seguem.

116 Convenente é o órgão responsável pela transferência dos
recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos
orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.

117 A celebração de convênio com entidades privadas sem fins
lucrativos será obrigatoriamente precedida de chamamento
público.

118 O termo aditivo é o instrumento que tem por objetivo a
alteração do objeto do convênio já celebrado.

119 Contrato de repasse é o instrumento administrativo por meio
do qual a transferência dos recursos financeiros se processa
por intermédio de instituição ou agente público federal, que
atua como mandatário da União.

120 As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam
celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos e
entidades da administração pública federal deverão efetuar
cadastramento prévio no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (SICONV).
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto

para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

As organizações públicas produzem e recebem, diariamente, documentos em quantidade

cada vez maior. Esses documentos vão formar os arquivos e irão, também, constituir fonte

privilegiada para a tomada de decisões e para a garantia de direitos e deveres da própria organização

e de seus funcionários. Nesse contexto, as atividades de protocolo passam a ter grande importância

para o funcionamento dos arquivos.

Considerando o tema tratado no texto acima, redija um texto dissertativo acerca das atividades de protocolo em uma organização

pública, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< principais atividades do protocolo em uma organização pública;

< papel dos servidores no funcionamento do protocolo e dos arquivos nessa organização.
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RASCUNHO
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