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01 E 
A oração “ainda que a partir de taxas exuberantes de expansão” indica uma relação de concessão 
com a oração antecedente a que se refere. 

02 C  
As duas expressões em destaque, ambas figuradas, confirmam o argumento de que o crescimento da 
oferta de emprego no curto prazo não se realizará, segundo o trecho das linhas 8 a 10.  

03 
 

E 

Segundo a Gramática Normativa, as expressões “a maioria de”, “a minoria de”, “um grande número”, 
“um pequeno número”, entre outras, quando especificadas, podem concordar com o núcleo do sujeito 
(maioria, minoria, número) ou com o termo especificador. No caso do trecho em análise, há o termo 
especificador no plural: “analistas”. 

04 C 
O termo atrativo “não” implica colocação pronominal antes do verbo auxiliar, “não se deverá 
concretizar”, ou depois do verbo principal no infinitivo, “não deverá concretizar-se”. Portanto, 
realmente, não prejudicaria a correção gramatical. 

05 C O trecho das linhas 10 a 12 confirmam a inferência textual do item. 

06 E 
O conectivo “embora” determina concessão e está relacionado a uma ideia de oposição. Porém, ao 
ser utilizado no texto, não indicaria uma sequência argumentativa, o que provocaria falta de coerência 
textual. 

07 E O acento grave não pode ser utilizado, pois o termo comparativo “quando” não exige preposição “a”. 

08 C 
A expressão “a cada ano” – locução adverbial de tempo – pode ser inserida depois do conectivo “e” 
sem alterar o sentido nem a correção gramatical, pois as vírgulas seriam utilizadas. 

09 C 
O pronome “essas”, no final do texto, refere-se a vidas destruídas por assassinatos e a vidas 
destruídas pela indústria do amianto. 

10 E 
Não haverá erro gramatical, mas a coerência será modificada, pois a frase deixará de ser restritiva e 
passará a ser explicativa. 

11 C 
A conclusão estabelecida está correta. Os dois períodos iniciais confirmam, explicitamente, o que o 
item indica. 

12 C A expressão pode ser suprimida, pois o pronome “algumas” já se refere à “mazelas”. 

13 E “Chaga”, no texto, refere-se a “trabalho infantil”. 

14 C O verbo obrigar, no texto, pede OD e OI, este iniciado pela preposição “a”. 

15 C 
A locução conjuntiva “não obstante”  indica concessão, que está relacionada à oposição de ideias. 
Portanto, tal inserção poderia ser configurada no texto.   

16 E 
O erro se encontra na concordância do verbo vir. Sujeito no plural – “taxas” – determina o verbo 
também no plural “vêm”. 

17 C Todas as pontuações, principalmente, e outros aspectos sintáticos estão corretos. 

18 E Há quatro erros no trecho:  
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1) vírgula depois de infantil (separação do sujeito e do verbo); 

2) a expressão “ao mesmo tempo” deve estar entre vírgulas; 

3) erro ortográfico em “impecílio”. A correta escrita deve ser empecilho; e 

4) o verbo “entrar” concorda com “crianças e adolescentes”, portanto no plural. 

19 C Todas as pontuações e outros aspectos sintáticos estão corretos. 

20 C 
O item está correto, pois a ausência da vírgula indica uma restrição do termo “investimentos” em 
relação a “expansão da produção” e a “aumento da produtividade”. 

21 C 
As formas verbais em destaque realmente estão no subjuntivo – tempo presente – e indicam, no 
texto, hipóteses. 

22 E 
Não há possibilidade para essa interpretação, pois, de acordo com o texto, o país deve investir 
também em educação. Mas, isso não implicará queda da carga tributária. 

23 C A expressão “no lugar de” possibilita a inferência contida no item. 

24 E 
O verbo ser, no indicativo (“será”), afirma que o Brasil estará no grupo dos países ricos. Porém, há 
indicações que isso é uma possibilidade: a conjunção condicional “se” (linha 2), a expressão “algumas 
projeções” (linha 4) e os termos “hipóteses” e “previsões” (linha 8). 

25 E O texto é dissertativo. 

26 E 
Não existe a opção “Importar para todas as páginas”. Ao copiar e colar qualquer parte do texto para o 
cabeçalho, automaticamente todos os cabeçalhos das páginas receberão o trecho do texto. Ação 
semelhante ao Rodapé. 

27 C 
Os programas do Ambiente Office são todos compatíveis. Quando uma informação é copiada do MS-
Word, o MS-Excel receberá a informação sem qualquer problema ou vice-versa. 

28 C 
Operadores básicos usados na Informática. “*”(Multiplicação), “/”(Divisão), “^”(Exponencial) e 
“%”(Porcentagem). 

29 E 
Área de transferência é usada para armazenar a “imagem” de arquivos recortados e copiados do 
Windows. Quem armazenaria atalhos para alguns aplicativos, como mencionado na questão, seria a 
Área de Trabalho. 

30 C 
Questão básica do Windows XP. Os botões fazem exatamente o que foi descrito na questão. 

Minimizar e Restaurar respectivamente . 

31 E 
A opção detalhes contida nas opções do botão citado não exibe detalhes gráficos da primeira página 
de cada arquivo. Exibirá informações como: Nome, Tamanho, Tipo, Data de modificação e algumas 
outras opções, dependendo do que a janela estará visualizando. 

32 C  Questão correta sobre o uso da tecnologia ADSL (Linha Digital Assimétrica para assinante).   

33 C Exatamente a função da Intranet; rede privada para acesso Interno a um grupo pré-definido de 
usuários (Exemplo: funcionários de uma empresa, que acessam somente por meio de LOGIN – 
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usuário e senha). 

34 E 
Cavalo de Troia não atua na proteção de um computador.  Cavalo de Troia (TROJAN) permite a um 
estranho acessar o micro infectado ou coletar dados e enviá-los pela Internet para um desconhecido, 
sem notificar o usuário. 

35 E 
DISPONIBILIDADE é o princípio que garante que um sistema esteja disponível para o acesso de um 
usuário. O princípio que garante acesso só por pessoas autorizadas é o da CONFIDENCIALIDADE. E 
o que garante a alteração dos dados é o da INTEGRIDADE. 

36 E 

Criptografia, Algoritmos, assinatura digital e antivírus não são armadilhas para usuários não 
autorizados. Um exemplo de uma armadilha poderia ser o “HONEY POT” (Pote de Mel) onde é criada 
uma “falsa” rede para o usuário mal intencionado acessar enquanto a rede onde trafega os dados da 
empresa fica resguardada. 

37 C 
Caminho correto para se visualizar o arquivo no Formato HTML. Com essa opção acessada, o 
navegador que estiver configurado como padrão será aberto com a visualização da apresentação em 
formato HTML. 

38 C 
Questão confusa, mas correta. Através da visualização “estrutura de tópicos” o usuário tem acesso à 
visualização dos parágrafos em forma topicalizada. 

39 C 
Correta. O formato .ODT é utilizado pelo BR-Office Writer e faz parte dos formatos .ODF (OPEN 
DOCUMENT FORMAT). 

40 C 
Art. 127, § 2º  CF e art. 22, inc.I, LC- 75/93. Na questão, foram omitidos serviços auxiliares. Porém, a 
questão não deixa de estar certa. 

41 E Art. 12 da LC-75/93. Tal competência compete ao Procurador de Direitos do Cidadão. 

42 E Art. 9º da LC- 75/93. “medidas judiciais e extrajudiciais”. 

43 C Art. 18, inc. II, alínea “a”, da LC 75/93. 

44 E 
A Corregedoria do Ministério Público Militar somente atuará no respectivo ramo em que cada um tem 
sua própria Corregedoria. 

45 E Art. 128, inc. I alíneas da CF e Art.  24, incisos (LC-75/93). 

46 E Art. 26, inciso II da LC 75/93. 

47 C 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

Estado de Direito é aquele em que as leis imperam, de sorte que nenhum indivíduo, seja autoridade 
estatal ou cidadão comum, esteja acima da lei. Os Estados democráticos exercem a autoridade por 
meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos ditames impostos por ela, ou seja, garantindo direitos 
fundamentais aos particulares pela ordem jurídica. 
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48 E 
As normas de eficácia plena possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, estando apta a 
produzir todos os seus efeitos essenciais desde a sua entrada em vigor, independentemente de lei 
infraconstitucional que a regulamente. 

49 C 

Art 18, § 3º - “Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar.” 

50 E 
Art. 37, I – “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” 

51 C 

O sistema legislativo federal é bicameral de acordo com o artigo n. 44 da Constituição: Art. 44. O 
Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

A Própria C.F. também estabelece a regra geral de deliberação legislativa: Art. 47. Salvo disposição 
constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

52 C 
CAPÍTULO IV DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA: Seção I DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 
Seção II DA ADVOCACIA PÚBLICA - Seção III DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 

53 E 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 

54 E 

O princípio da generalidade significa que o serviço deve ser prestado com maior amplitude possível, 
vale dizer, deve beneficiar o maior número possível de indivíduos. 

O conceito da questão refere-se ao conceito de continuidade onde indica que os serviços não devem 
sofrer interrupção. 

55 E 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos:  

II - por acordo das partes: 

§ 1
o
  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

O texto legal refere-se a, no máximo, em 50% quando de tratar de reforma de edifício ou de 
equipamento. A questão informa que a administração decidiu alterar o contrato ampliando o objeto do 
contrato , ou seja, reforma. 

56 C 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
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V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

Mantida as mesmas condições, faz-se possível a contratação. 

57 E 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso 
tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998) 

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.  

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão 
ter vigência por até cento e vinte meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010) 

O erro na questão está em afirmar que só existe uma única exceção a do inciso I. A lei confere outras 
mais, inclusive uma inserida com a MP495 do dia 19/07/2010. 

58 E 

Os servidores temporários são submetidos a um contrato para atender uma necessidade temporária 
de excepcional interesse público, por meio de um regime jurídico especial disciplinado por lei. Só é 
admitida a contratação temporária, não sendo possível a posterior admissão deste “servidor” para ser 
detentor de cargo efetivo ou emprego público sem a realização de concurso público, pois tal ato iria 
ferir a Constituição Federal, no seu art. 37, II. 

Urge ressaltar que o emprego público possui o propósito de tentar ajustar a economia, de forma geral, 
e também  a administração pública, de forma subsidiária, a requisitos de controle de gastos e de 
eficiência. 

59 E 

A Constituição Federal de 1988 preceitua no seu art. 37, VIII,  que a lei deveria reservar um 
percentual de vagas aos portadores de deficiência. A lei que veio “obedecer” este comando 
constitucional é a Lei n. 8.112/90, no seu art. 5

o
 , § 2

o
 , que menciona que “às pessoas portadoras de 

deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas 
serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.” 

60 C 

Trata-se da transcrição do artigo 1° & 2 Incisos II e III da lei 9784/99. 

Art. 1
o
 Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 

Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9648cons.htm#art57ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9648cons.htm#art57ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9648cons.htm#art57ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep436-L8883-94.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8883.htm#art57iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2010/Mpv/495.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2010/Mpv/495.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2010/Mpv/495.htm#art1
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administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

       § 2
o
 Para os fins desta Lei, consideram-se: 

       II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

       III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

 

61 E Na estrutura linear, a chefia não é generalista, mas especializada em seu segmento. 

62 E 
Na estrutura “linha staff”, a autoridade é dos órgãos de linha, enquanto as assessorias prestam 
serviços especializados ao departamento a que são ligadas. 

63 C A estrutura matricial comportará gerências de projetos para seus projetos específicos. 

64 E 
De forma simples, estruturada e centralizada em torno de uma autoridade máxima é a estrutura 
linear. 

65 C 

Sendo departamentalizada por processos, a organização tem como vantagem poder extrair 
vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou da tecnologia (próprio da 
gestão de processos). A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para o agrupamento de 
unidades e posições, permitindo rápida adaptação às mudanças. 

66 C As atividades de controle devem andar separadas das atividades que serão objetos de controle. 

67 C 
A departamentalização por clientes, por se aproximar mais do público-alvo, favorece a organização 
no sentido de maior lucratividade e produtividade.  

68 C 
Uma das desvantagens da departamentalização geográfica, segundo Chiavenato, é o fato de a 
preocupação estritamente territorial concentrar-se mais nos aspectos mercadológicos e de produção; 
e quase não requerer especialização, tornando quase secundários as outras áreas da empresa. 

69 E 
A departamentalização por produtos pode levar a organização a perder a visão de conjunto quando 
seus produtos são administrados separadamente. 

70 C 
Segundo Chiavenato, a departamentalização funcional ¨garante o máximo de utilização das 
habilidades técnicas atualizadas das pessoas¨.  

71 C O planejamento deve definir, entre outros pontos, seus próprios métodos de controle. 

72 C 

Esse tipo de fluxo é mais adequado nas organizações informais e favorece a efetividade no trabalho. 
Segundo Flores Gortari e Orozco Gutiérrez, o fluxo circular “abarca todos os níveis sem se ajustar às 
direções tradicionais e seu conteúdo pode ser tanto mais amplo quanto maior for o grau de 
aproximação das relações interpessoais” 

73 E 
A rede informal surge no decorrer do tempo quando o próprio sistema formal é suplementado. Ela se 
baseia nas relações sociais intra-organizativas e é uma forma mais rápida de atender a demandas 
mais urgentes e instáveis. 
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74 C 

Embora não concorde com o termo ¨instantâneo¨. O termo ¨contínuo¨ seria mais adequado. Depende 
muito de como o CESPE vai interpretar o termo ¨instantâneo¨ neste contexto. O controle, na sua 
vertente busca ESTABILIZAR e manter uma rotina do processo, visa estabelecer e melhorar 
continuamente um sistema de padrões, atuando nas causas fundamentais de problemas detectados 
pela observação de características de controle previamente selecionadas. Portanto, visa obter um 
processo mais estável e previsível. 

75 E Nova política de controle é ação de nível estratégico. 

76 E 

A descentralização será efetivada por meio de delegação quando o Estado transfere, por contrato ou 
ato unilateral, unicamente a execução do serviço, para que o ente delegado o preste ao público em 
seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado, contudo. A delegação é 
normalmente efetivada por prazo determinado. Há delegação, por exemplo, nos contratos de 
concessão ou nos atos de permissão, em que o Estado transfere aos concessionários e aos 
permissionários apenas a execução temporária de determinado serviço. 

77 C 

HELY LOPES MEIRELLES nos deixou o seguinte conceito de serviço público: 

" Serviço Público é todo aquela prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniência do Estado." 

o Professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

" ..., conceituamos serviço público como toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, 
basicamente sob o regime de direito público, com vistas a satisfação de necessidades essenciais e 
secundárias da coletividade." 

O Estado, por seus diversos órgãos e nos diversos níveis da federação, estará prestando serviço por 
EXECUÇÃO DIRETA quando, dentro de sua estrutura administrativa -ministérios, secretarias, 
departamentos, delegacias -, for o titular do serviço e o seu executor. Assim, o ente federativo será 
tanto o titular do serviço quanto o prestador do mesmo. Esses órgãos formam o que a doutrina chama 
de ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA, porque é o próprio Estado que, nesses casos, centraliza a 
atividade. 

78 E 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que: 

" Diz-se que a atividade é descentralizada quando é exercida, ..., por pessoas distintas do Estado. 

A desconcentração é procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, a 
substituição de um órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do serviço. Na 
desconcentração, o serviço era centralizado e continuou centralizado, pois que a substituição se 
processou apenas internamente. 

A questão leva a ideia de uma desconcentração quando,  na verdade, ocorre uma descentralização. 

79 C 

A descentralização pode ocorrer por outorga ou por delegação.  

A descentralização será efetivada por meio de outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela 

transfere, por lei, determinado serviço público.  
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Outorga:  
• O Estado cria uma entidade e a ela transfere, mediante previsão em  lei, determinado serviço 
público.  
• Normalmente é conferida por prazo indeterminado. 
• Transfere a titularidade do serviço.  
• Verifica-se na criação de entidades da Administração Indireta. 
• Rompe-se a hierarquia.  
• Controle mediante a denominada tutela (controle finalístico) -  exigência de expressa previsão legal 
(não se presume), que determinará os limites e instrumentos de controle (atos de tutela)  

 

80 E 

As autarquias possuem as seguintes características: 

 personalidade jurídica de direito público; 

 realização de atividades especializadas (capacidade específica), em regra; 

 descentralização administrativa e financeira; 

 criação por lei específica. 

 Compõe a administração pública indireta 

A questão refere a autarquia como instituto da desconcentração, daí o erro. 

81        E A autonomia política é conferida aos entes federativos. 

82 C 

Empresa de economia mista ou, mais precisamente, "sociedade de economia mista" é uma 
sociedade na qual há colaboração entre o Estado e particulares, ambos reunindo recursos para a 
realização de uma finalidade, sempre de objetivo econômico. 

A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado e não se beneficia de 
isenções fiscais ou de foro privilegiado. 

O Estado poderá ter uma participação majoritária ou minoritária; entretanto mais da metade das 
ações com direito a voto devem pertencer ao Estado. 

 

83 E 

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO  

A expressão abrange pessoas privadas que colaboram com o Estado desempenhando atividade não 
lucrativa e a qual o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a serviço delas 
manifestações de seu poder de império, como o tributário, por exemplo. Não Abrange as 
sociedades de economia mista e as empresas públicas; trata-se de pessoas privadas que 
exercem função típica (embora não exclusiva do Estado).  

 

84 E 

A constituição federal criou, em plena harmonia com o sistema dos “freios e contrapesos” (checks and 
balances), o Ministério Público como um órgão autônomo e independente não subordinado a 
qualquer dos poderes da República como autêntico fiscal da nossa federação, da separação dos 
poderes, da moralidade pública, da legalidade, do regime democrático e dos direitos e garantias 
constitucionais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_de_economia_mista
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85 E 

São classificadas como autarquias sob regime especial e, portanto, assumem a relação de 
vinculação; sofrendo o controle finalístico, revisão ou supervisão ministerial. 

Estas agências, devido à necessidade de terem natureza pública, foram criadas na forma de 
autarquias. Utilizando a conceituação da presente obra, autarquias são pessoas jurídicas de direito 
público, integrantes da administração indireta, criadas por lei específica, submetidas ao regime 
jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum, estando sujeitas ao controle 
finalístico por parte do ente estatal que a criou 

86 E 

A doutrina define o chamado "Recurso Hierárquico Impróprio" da seguinte forma: 

"Recurso hierárquico impróprio, em síntese, é aquele endereçado à autoridade administrativa que não 
é hierarquicamente superior àquela de que exarou o ato recorrido. Nas palavras de Celso Antônio 
Bandeira de Mello: „Os recursos administrativos são propostos na intimidade de uma mesma pessoa 
jurídica; por isto são chamados de recursos hierárquicos. Se, todavia, a lei previr que da decisão de 
uma pessoa jurídica cabe recurso para a autoridade encartada em outra pessoa jurídica, o recurso 
será, em tal caso, denominado de recurso hierárquico impróprio‟ (...) Na mesma linha de raciocínio, 
José Cretella Júnior denota que „Recurso hierárquico impróprio é o que dirige à autoridade não 
hierarquicamente superior àquela de que emanou o ato impugnado. É recurso previsto em lei, mas de 
uso excepcional, visto faltar-lhe o fundamento indispensável da hierarquia.‟ (...)." (Sérgio Guerra, 
Agências Reguladoras e a Supervisão Ministerial, texto componente do livro O poder normativo das 
agências reguladoras, Alexandre Santos de Aragão, coordenador, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
pág. 492) 

87 E 

O "contrato de gestão" é uma expressão que admite usos conceituais variados. Aplicada às entidades 
da administração indireta, bem como a órgãos da administração direta, não informa qualquer espécie 
de relação contratual, mas um simples acordo de gestão, um fato jurídico institucional, apto a 
deslocar a entidade ou o órgão para o campo de incidência de norma legal especial. O contrato de 
gestão interadministrativo (expressão que utilizo para diferenciar esse tipo de contrato de gestão 
dos contratos celebrados com entidades privadas) não é fonte imediata de diretos ou obrigações 
inovadoras, nem pode significar um mecanismo de alforria do regime da legalidade, mas pode 
ensejar, por este mecanismo de deslocamento do campo de incidência de normas, uma "ampliação 
da autonomia gerencial, orçamentária e financeira" de entidades e órgãos públicos (CF, art. 37, §8

o
). 

Na verdade, além de técnica de diferenciação de entidades e órgãos, conforme a modelos legais, o 
contrato de gestão funciona também como mecanismo de detalhamento e programação do 
controle administrativo, a partir da fixação detalhada de objetivos e metas, elementos essenciais 
para conter ou diminuir a discricionariedade da própria supervisão administrativa. 

88 C 

Uma tentativa de efetivação da autonomia das agências reguladoras é a instituição da chamada 
"quarentena", período em que dirigentes das agências estariam impedidos de atuarem na iniciativa 
privada após deixarem seus cargos, com o intuito de impedir o repasse de informações importantes. 

Sobre o tema, Floriano Azevedo Antunes Marques Neto argumenta: 

"No nosso entendimento a melhor forma de efetivar tais mecanismos é com o estabelecimento da 
proibição de que o dirigente ou detentor de cargo relevante no órgão regulador represente qualquer 
interesse da regulada por um período mínimo de 12 meses após deixar seu cargo. Neste período 
cumpre ao Estado pagar pelo seu sustento o valor correspondente ao que ganhava no cargo. Em que 
pese às críticas a tal mecanismo, afirmando que isto caracterizaria pagamento de salário sem 
contrapartida, delas discordo. A natureza destes pagamentos é indenizatória, voltada a reparar a 
restrição ao direito do indivíduo de trabalhar. De todo o modo, a pior solução parece aquela oferecida 
pela Lei federal 9.427, de 1996, que determina que dirigentes da ANEEL, após deixarem o cargo, 
permanecerão por um ano prestando serviços para aquela Agência e sendo-lhes defeso atuar para 
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os regulados.  

 

89 C 
A assertiva está correta, vez que o orçamento pode ser alterado por meio de créditos adicionais, e o 
crédito adicional que será solicitado quando não há dotação específica  é o crédito adicional especial. 

90 E 
O crédito extraordinário não depende de recursos disponíveis. Os créditos adicionais que dependem 
de recursos disponíveis são os créditos adicionais suplementares e especiais. 

91 C É o que estabelece o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

92 E 
De acordo com  o art. 52 da LRF o Relatório Resumido de Execução Orçamentária abrangerá todos 
os Poderes e o Ministério Público. Além disso, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não 
obrigam as empresas estatais não dependentes e estas fazem parte da administração indireta. 

93 E 
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 59 da LRF, caberá, essa competência, ao Tribunal de Contas 
da União. 

94 E 

Restos a pagar processados são despesas empenhadas e liquidadas até 31 de dezembro do 
exercício financeiro. Os restos a pagar processados não correspondem, necessariamente, a 
despesas do ano anterior pagas com atraso; Por exemplo:  um determinado órgão contrata professor 
de português para ministrar curso de redação do dia 10 de dezembro até o dia 30 de dezembro. No 
contrato, fica fixado que o pagamento ocorrerá até 10 dias após o final do curso, ou seja, 10 de 
janeiro. O pagamento ocorre no dia 05 de janeiro, ou seja, no ano posterior, mas dentro do prazo 
estipulado no contrato – sem atraso – e é inscrito em restos a pagar processados. 

95 C 
Quando o texto se refere a “primeiras idéias” da gestão de pessoas, volta-se no tempo e traduz, no restante do 
texto, a departamentalização, cujo objetivo é trabalhar de forma sistemática e específica.  

96 C 
Tendo função de staff e responsabilidade de linha, a gestão de pessoas assessora todos os colaboradores de 
uma organização e trabalha estrategicamente com os gerentes, coordenadores, supervisores e todos aqueles 
que têm o papel de administrar as pessoas em seus respectivos setores e/ou departamentos nas organizações. 

97 E 
Dos seis processos da gestão de pessoas, “agregar pessoas” refere-se ao recrutamento, seleção, integração e 
dispensa. Já a “descrição de cargo” e a “análise de cargo” refere-se ao processo de aplicar pessoas.  

98 E 
A “evitação de conflitos” não se refere ao ganha-ganha, quando, na realidade, o certo seria ganha-perde em que 
uma das partes irá perder. 

99 E 
Em situações vitais para o bem-estar da organização, o gerenciamento mais adequado seria o colaborativo e 
não o competitivo.,Assim, evitaria maiores complicaões, já que o texto se refere, enfaticamente, a situações 
“vitais” 

100 C 
Segundo Henri Fayol (1990): são funções executivas as atividades de prever, organizar, comandar, coordenar e 
controlar.  Assim seria possível antecipar a ocorrência de conflito. 

101 E 

O texto está parcialmente correto com relação a função e a responsabilidade da gestão das pessoas nas 
organizações, porém se a banca levar em consideração a subjetividade da gestão de pessoas a palavra 
“garantir” torna a questão falsa quando, na realidad,e a palavra correta a ser alocada seria “permitir”. Quando se 
trata de pessoas, fica impossível garantir o equilíbrio; já que, ao final do texto, existe um relato de um funcionário 
insatisfeito com as recompensas pelo seu trabalho.  
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102 C 
Quando se utiliza a estratégia de gerenciamento de conflitos através da acomodação, permite que outra idéia ou 
objetivo sejam colocados em evidência. 

103 E 
Se o diretor permaneceu no cargo durante 30 anos e administrou a organização, fica claro que ele instituiu 
símbolos na organização como exemplo o inserido no texto ”manda quem quer, obedece quem tem juízo”. O 
item versa que “não”, portanto se torna errado. 

104 C 
O texto deixa claro que esta referida reunião é mensal, portanto pode ser considerada um rito da cultura 
organizacional, embora o texto não se refira a “informal ou formal”, o item está correto. 

105 C 
O texto leva a uma ótica de que as mudanças serão colocadas em pauta de forma leve, branda ou mesmo 
superficial pelo novo diretor, já que o diretor anterior ficou no comando 30 anos e seria muito difícil mudar a 
cultura organizacional repentinamente. 

106 C 
Dentro de uma organização, quando se trata de cultura organizacional, existem vários valores que são exaltados 
ou colocados em pauta. Exemplo: alguns princípios enaltecidos na canção podem ser considerados fatores da 
cultura organizacional. 

107 E 

O texto não deixa claro que o antigo diretor tenha sido um herói, porém a banca pode levar em consideração o 
tempo que ele tenha ficado como diretor e criador de uma cultura organizacional tradicional, sendo seguido pelos 
seus respectivos subordinados, uma vez que o novo diretor está implementando mudanças com cautela e 
superficialmente para que as raízes passadas possam desgarrar-se da organização com o mínimo de conflitos. 
Portanto, se considerar o tempo como valor, ele não pode ser considerado como herói, mas por conseguir 
permanecer no poder durante trinta anos como uma idéia, alguns podem enaltecer o fato, porém nem todos. 

108 E O item versa sobre as atividades de recrutamento e não de seleção de pessoas. 

109 E 
O recrutamento interno é sim considerado mais econômico e mais rápido, mas isso pode não ocorrer em alguma 
situação especial, o termo “em regra”, constitui-se “sempre”. 

110 C 
Entrevista diretiva ou seleção por entrevista tem como característica a abordagem com questões previamente 
elaboradas, ou seja, padronizadas. 

111 C 
Precisa-se, antecipadamente, conhecer o cargo vago para, com eficácia, executar um processo de recrutamento 
e seleção. Isso é possível analisando o cargo e descrevendo-o. 

112 C 
Na técnica de incidentes críticos, o objetivo principal é analisar as extremidades no desempenho dos indivíduos 
(positivas e negativas) 

113 E 
No método de frases descritivas, o examinador não tem a obrigação de utilizar frases, porém pode se utilizar da 
simbologia como “S” para sim, (-) para negativo. Além desse fator, o texto refere-se a questões preestabelecidas 
e disponibilizadas. Indo de encontro com o que versa no primeiro período do texto. 

114 C 
Em todos os métodos de “avaliação de desempenho”, a subjetividade é evidenciada, bem como a ocorrência do 
prejulgamento, pois são pessoas que são avaliadas e que avaliam. 

115 E 
Segundo alguns autores inclusive Idalberto Chiavenato, o efeito halo não ocorre no método da escolha forçada. 
Efeito Halo = Equívoco. 

116 C 
Para que seja aplicada de forma eficaz, o que o item versa é o objetivo principal da avaliação de desempenho, 
embora existam vários métodos. 

117 E 
O item mescla treinamento e capacitação. Estes não podem ocorrer em conjunto, pois cada um tem suas 
peculiaridades a serem diagnosticadas separadamente. 
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118 E 
Com a instrução programada não há uma necessidade explícita de relação entre professor/aluno, uma vez que 
pode ser utilizado o próprio sistema operacional das organizações.  

119 C 
O reforço positivo vem para entusiasmar o indivíduo e motivá-lo deixando-o aberto para novas colocações. 
Embora não haja muita necessidade de retroação positiva, a banca pode considerar essa pouca necessidade de 
retroação. 

120 E 
O que afirma o texto é utilizado quando existe um programa de desenvolvimento de pessoas, a fim de que 
possam, futuramente, ser promovidas. 

121 E 
Itens “C” são os itens menos importantes, que justificam pouca atenção por parte da administração, 
englobando cerca de 50% dos itens da organização, a custos mais baixos quando comparado aos 
itens “A” e “B”. 

122 C A legislação brasileira exige o uso do PEPS. 

123 E 
Segundo Marco Aurélio Dias, as prateleiras são utilizadas para peças maiores ou para apoio de 
gavetas ou caixas padronizadas. 

124 E 
O inventário rotativo deve ser o adotado para contagem dos itens que mais giram no estoque. O 
inventário periódico é para todos os itens em estoque. 

125 E As indicações do fabricante são necessárias para a manutenção preventiva. 

126 E 
Se estocamos 60.000 unidades, ao custo de R$ 3,00 por unidade, teremos um custo total de R$ 
180.000,00, certo? Se a taxa anual de armazenagem é de 15% ao ano, e o período avaliado é de um 
ano, então o custo de armazenagem será de R$ 27.000,00 (15% de R$ 180.000,00). 

127 E 
O bem não será automaticamente baixado, deve antes passar por uma reavaliação identificando a 
possibilidade de continuidade de sua vida útil. O bem será reavaliado e atribuído um novo valor, 
reiniciando a depreciação. 

128 C 

Segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988:  
-  Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes  
receberão números sequenciais de registro patrimonial.  
-  O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante  
gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.  
-  Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto  
mediante carimbo. 

129 E 
O número de patrimônio de novos bens deve ser atualizado. Na impossibilidade de se criar uma nova 
série de códigos , se a quantidade de itens baixados for significante, poderia ser disponibilizada para 
novos itens, mas em último caso. 

130 E Na administração pública todos os bens devem ser incorporados ao patrimônio da organização. 

131 C 
A depreciação técnica é representada pela perda de valor de revenda frente a inovações 
tecnológicas. 

132 E 
O custo atual do notebook não terá, como base, a média que o enunciado sugere, mas sim, seu custo 
de aquisição em 2009 subtraído de sua depreciação natural. 
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133 E A forma de ingresso de documentos em arquivo se dá por produção e recebimento. 

134 C 
Arquivo é o conjunto de documentos acumulados por  pessoa jurídica ou física e  é mantido para fins 
de prova e comprovação. 

135 C 
A gestão documental possui 3 fases básicas PRODUÇÃO – UTILIZAÇÃO – DESTINAÇÃO. É na fase 
de Destinação que será aplicada a avaliação, decidindo quais documentos serão eliminados e quais 
serão de guarda permanente 

136 C 
Na fase de produção deverá ser evitada a duplicação desnecessária e sugerida a criação, mudança e 
extinção de formulários, visando a otimização de recursos humanos e materiais. 

137 C 
Denomina-se Gestão de documentos o conjunto de procedimentos visando o controle dos processos 
de produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e 
intermediária. 

138 E A fase que engloba as atividades de protocolo é a fase de utilização. 

139 C 
O Arquivo intermediário guarda temporariamente os documentos que, por causa dos seu valor 
primário, ainda podem ser consultados por razões administrativas, financeiras, legais ou fiscais. 

140 E O Arquivo corrente deve ficar próximo ao seu acumulador. 

141 E O valor primário do documento  é característica existente nas idades corrente e intermediária. 

142 E 
O Arquivo Permanente é a terceira idade no estágio de evolução dos arquivos, recolhe e preserva os 
documentos de valor secundário. 

143 C 
A descrição permite a identificação de documentos e resulta na elaboração de instrumentos de 
pesquisa. 

144 C 
O prazo de guarda é vinculado ao valor do documento, e devem ser observados os prazos legais de 
prescrição  e a freqüência de utilização das informações. 

145 E 
A destinação final do documentos será a eliminação ou recolhimento dos documentos para guarda 
permanente. 

146 C 
A avaliação documental tem como resultado a elaboração do instrumento de gestão: Tabela de 
Temporalidade de documentos – TTD. 

147 C O Gênero Iconográfico é aquele cuja a informação está em forma de imagem estática, fixa. 

148 E O documento de Arquivo Permanente jamais poderá ser eliminado. 

149 E 
Laminação é uma técnica de restauração/reforço aplicada à documentação em suporte de papel para 
evitar fungo. 

150 E 
O Alisamento consiste em expor o documento a uma forte porcentagem de umidade para facilitar a 
planificação. 
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 Comentário sobre a prova de Administração de Materiais – Prof. Wendell Léo 
 

Quando o CESPE coloca no edital ¨Noções de Administração de Recursos Materiais¨, fica subentendido que questões acerca de patrimônio 
deveriam ficar de fora. Ainda assim, como “patrimônio” compõe o ambiente do administrador de materiais, poderíamos aceitar. Assim, cobrar 
assuntos como: custo imobilizado, depreciação técnica, incorporação de bens ao patrimônio, baixas contábeis etc... não condiz com o edital. Se 
são noções de administração de recursos materiais, em uma prova de nível médio, eu diria que isso é, no mínimo, imoral.  
 


