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Agente de Administração Pública
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:




As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está

uma folha destinada às respostas das questões

correta;

objetivas.


Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que



sejam tomadas as devidas providências;
TEMPO




número de inscrição e documento de identidade e

4 (quatro) horas é o tempo disponível para a

leia atentamente as instruções para preencher a

realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas da prova
objetiva;


3 (três) horas após o início da prova é possível

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,

folha de respostas;


Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;

retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;



Assine seu nome apenas nos espaços reservados;

 Os candidatos poderão levar o caderno de provas



Marque na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

somente no término do período de prova.

caderno recebido;


O preenchimento das respostas da prova objetiva
é de sua responsabilidade e não será permitida a
troca de folha de respostas em caso de erro;


NÃO SERÁ PERMITIDO

Reserve tempo suficiente para o preenchimento
de suas respostas. Para fins de avaliação, serão
levadas em consideração apenas as marcações
realizadas na folha de respostas da prova objetiva,

 Qualquer tipo de comunicação entre os

não sendo permitido anotar informações relativas

candidatos durante a aplicação da prova;

às respostas em qualquer outro meio que não seja

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de

o caderno de prova;

sala;
 Usar o sanitário ao término da prova, após



A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na folha de respostas;

deixar a sala.


Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas.
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Língua Portuguesa
Texto I
Descaso com saneamento
deixa rios em estado de alerta
A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas
cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e
caixas-d’água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em
garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios
ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de reúso.
As pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e
cobraram soluções.
As discussões sobre a gestão da água, nos mais diversos
aspectos, saíram dos setores tradicionais e técnicos e ganharam
espaço no cotidiano. Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os
rios urbanos voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de
certa forma, o enorme volume de esgoto que muitos desses
corpos de água recebem diariamente.
É como se não precisássemos de cada gota de água desses
rios urbanos e como se a água limpa que consumimos em nossas
casas, em um passe de mágica, voltasse a existir em tamanha
abundância, nos proporcionando o luxo de continuar a poluir
centenas de córregos e milhares de riachos nas nossas cidades.
Para completar, todo esse descaso decorrente da falta de
saneamento se reverte em contaminação e em graves doenças
de veiculação hídrica.
Dados do monitoramento da qualidade da água – que
realizamos em rios, córregos e lagos de onze Estados brasileiros e
do Distrito Federal – revelaram que 36,3% dos pontos de coleta
analisados apresentam qualidade ruim ou péssima. Apenas
13 pontos foram avaliados com qualidade de água boa (4,5%) e
os outros 59,2% estão em situação regular, o que significa um
estado de alerta. Nenhum dos pontos analisados foi avaliado
como ótimo.
Divulgamos esse grave retrato no Dia Mundial da Água (22 de
março), com base nas análises realizadas entre março de 2015 e
fevereiro de 2016, em 289 pontos de coleta distribuídos em
76 municípios.
(MANTOVANI, Mário; RIBEIRO, Malu. UOL Notícias, abril/2016.)

1
“A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas
cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e
caixas-d'água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em
garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios
ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de
reúso.”
Nesse segmento há três períodos. O segundo e o terceiro
períodos, em relação ao primeiro, funcionam como
(A) explicação da transformação ocorrida.
(B) exemplificação de mudanças a partir da crise hídrica.
(C) conclusão do que é dito anteriormente.
(D) justificativa das transformações feitas pela população.
(E) ironia sobre as medidas inócuas adotadas.
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2
“A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas
cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e
caixas-d'água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em
garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios
ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de
reúso.”
Infere-se corretamente desse segmento do texto que
(A) a utilização da água de reúso é uma estratégia menos
sofisticada.
(B) a reutilização da água traz perigo à saúde, daí as placas de
alerta.
(C) as caixas-d’água se localizam em telhados para recolherem
água da chuva.
(D) as lajes passaram a substituir telhados por serem mais
seguras.
(E) as garagens são a localização mais comum para as caixas-d’água.

3
Em termos de linguagem figurada, o fato de a divulgação do texto
ter sido feita no Dia Mundial da Água funciona como
(A) metáfora.
(B) pleonasmo.
(C) eufemismo.
(D) ironia.
(E) hipérbole.

4
“As pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e
cobraram soluções.”
Segundo esse período final do primeiro parágrafo, o
comportamento anterior das pessoas era marcado por
(A) desperdício e passividade.
(B) passividade e cidadania.
(C) cidadania e revolta.
(D) revolta e participação.
(E) participação e desperdício.

5
“Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os rios urbanos
voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de certa forma, o
enorme volume de esgoto que muitos desses corpos de água
recebem diariamente”.
Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a
afirmativa correta.
(A) A forma verbal “vieram” se refere a “chuvas”, “enchentes” e
“rios”.
(B) O adjetivo “enorme” indica uma quantidade específica.
(C) O termo “corpos de água” se refere a chuvas e enchentes.
(D) A expressão “de certa forma” indica uma quantidade
aproximada.
(E) O particípio “tomados” se refere exclusivamente a “rios”.
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10

“Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os rios urbanos
voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de certa forma, o
enorme volume de esgoto que muitos desses corpos de água
recebem diariamente.”
Segundo o texto, as chuvas
(A) poluem os rios ao trazer o esgoto para eles.
(B) destroem as instalações de saneamento.
(C) trazem uma falsa noção de abundância de água.
(D) produzem esgoto em abundância.
(E) mostram claramente os problemas de saneamento público.

“A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas
cidades paulistas.”
Assinale a opção que indica a forma inadequada de reescrever-se
essa frase.
(A) A paisagem urbana em muitas cidades paulistas foi
transformada pela crise hídrica.
(B) Em muitas cidades paulistas, a crise hídrica transformou a
paisagem urbana.
(C) Transformou-se a paisagem urbana em muitas cidades
paulistas pela crise hídrica.
(D) A crise hídrica, em muitas cidades paulistas, transformou a
paisagem urbana.
(E) A paisagem urbana foi transformada, em muitas cidades
paulistas, pela crise hídrica.

7
“Dados do monitoramento da qualidade da água – que
realizamos em rios, córregos e lagos de onze Estados brasileiros e
do Distrito Federal – revelaram que 36,3% dos pontos de coleta
analisados apresentam qualidade ruim ou péssima. Apenas
13 pontos foram avaliados com qualidade de água boa (4,5%) e
os outros 59,2% estão em situação regular, o que significa um
estado de alerta. Nenhum dos pontos analisados foi avaliado
como ótimo.”
A função principal desse parágrafo do texto é
(A) demonstrar o valor das pesquisas para os textos jornalísticos.
(B) mostrar a seriedade da pesquisa realizada.
(C) comprovar a qualidade do veículo divulgador da notícia.
(D) indicar a qualidade dos autores do texto.
(E) alertar contra a péssima qualidade da água.

8
Assinale a opção em que o segmento transcrito mostra a opinião
do autor sobre o tema veiculado.
(A) “A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas
cidades paulistas.”
(B) “Casas passaram a contar com cisternas e caixas-d'água azuis
se multiplicaram por telhados, lajes e até em garagens.”
(C) “(...) jardins e portarias de prédios ganharam placas que
alertam sobre a utilização de água de reúso.”
(D) “As discussões sobre a gestão da água, nos mais diversos
aspectos, saíram dos setores tradicionais e técnicos (...)”
(E) “Divulgamos esse grave retrato no Dia Mundial da Água
(22 de março), com base nas análises realizadas entre março
de 2015 e fevereiro de 2016.”

9

Raciocínio Lógico
11
Um cubo de ouro maciço com 2 cm de aresta hoje vale
R$ 19.000,00.
O valor de um cubo de ouro maciço com 3 cm de aresta hoje vale,
aproximadamente,
(A) R$ 28.000,00.
(B) R$ 36.000,00.
(C) R$ 43.000,00.
(D) R$ 52.000,00.
(E) R$ 64.000,00.

12
Considere verdadeira a afirmação: “Toda criança gosta de
correr”.
Considere as afirmativas a seguir.
I. Como Abel não é criança, então não gosta de correr.
II. Como Bruno gosta de correr, então é criança.
III. Como Carlos não gosta de correr, então não é criança.
Assinale:
(A) se apenas I for verdadeira.
(B) se apenas II for verdadeira.
(C) se apenas III for verdadeira.
(D) se apenas I e II forem verdadeiras.
(E) se apenas II e III forem verdadeiras.

“...revelaram que 36,3% dos pontos de coleta analisados
apresentam qualidade ruim ou péssima.”
A relação semântica entre “ruim ou péssima” se repete em
(A) distante ou longe.
(B) perto ou próximo.
(C) amado ou adorado.
(D) variado ou diversificado.
(E) fácil ou difícil.

Agente de Administração Pública
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17

André, Bernardo, Caio e Delcídio estão sentados em volta de uma
mesa quadrada e, dos quatro, dois são irmãos.

João tinha 22 anos quando seu filho Carlos nasceu. Em um
determinado dia, quando Carlos fazia aniversário, João disse para
o filho: “Daqui a 10 anos, nossas idades somarão 100 anos”.
No dia dessa declaração, João tinha
(A) 51 anos.
(B) 54 anos.
(C) 57 anos.
(D) 61 anos.
(E) 63 anos.

Sabe-se que:
• Bernardo não tem irmão e está ao lado de André;
• Delcídio está à direita de Bernardo e tem irmão;
• os irmãos estão um ao lado do outro.
É correto afirmar que
(A) André está à esquerda de Caio.
(B) Delcídio está à direita de André.
(C) André é irmão de Delcídio.
(D) Bernardo está em frente ao irmão de Delcídio.
(E) Caio está à esquerda do seu irmão.

18
No supermercado há uma promoção na venda de rolos de papel
higiênico, como mostra a figura a seguir.

14
Uma máquina fabrica uma peça inteira do motor de um carro em
8 min.
Trabalhando continuamente, o número de peças inteiras que a
máquina fará em 9 horas é:
(A) 67.
(B) 68.
(C) 72.
(D) 73.
(E) 112.

15
Paulo, Sérgio e Mário trabalham na prefeitura da cidade e usam
meios de transporte diferentes para ir ao trabalho: um vai com
seu carro, outro vai de ônibus e outro, de bicicleta.
Sabe-se que:
• quem vai de carro é o mais velho dos três;
• Sérgio não tem carro;
• Paulo é mais novo que Sérgio e não vai de bicicleta.
Assim, é correto afirmar que
(A) Sérgio é o mais velho dos três.
(B) Paulo vai de ônibus.
(C) Mário vai de bicicleta.
(D) Sérgio vai de carro.
(E) Mário é o mais novo dos três.

16
Uma loja anunciou grande promoção para certo dia e, nesse dia,
Ana, Bia, Célia e Dalva estavam na fila, nessa ordem, esperando
que a loja abrisse. Havia 5 pessoas entre Ana e Bia, 7 pessoas
entre Bia e Célia e 9 pessoas entre Célia e Dalva.
Se Ana é a 13ª pessoa da fila, Dalva é a
(A) 32ª.
(B) 34ª.
(C) 35ª.
(D) 37ª.
(E) 38ª.
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Essa promoção é equivalente a um desconto aproximado de
(A) 6,0%.
(B) 7,8%.
(C) 8,3%.
(D) 9,5%.
(E) 11,0%.

19
Uma ficha está situada sobre um dos sete pontos da figura a
seguir.

Um “movimento” significa mover a ficha do lugar onde está para
o ponto seguinte, no sentido anti-horário. Por exemplo, se uma
ficha está em P, um movimento faz com que ela passe para Q.
Uma ficha, a partir da sua posição inicial, fez 500 movimentos e
sua posição final foi o ponto R.
A ficha estava inicialmente no ponto
(A) M.
(B) N.
(C) Q.
(D) S.
(E) T.
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24

Carlos costuma dizer, ao chegar do trabalho:
“Se estou cansado, não leio e, se não leio, vejo televisão. Porém,
quando leio, coloco óculos.”
Certo dia, ao chegar do trabalho, Carlos não colocou os óculos.
Então, é correto deduzir que Carlos
(A) viu televisão.
(B) estava cansado.
(C) não viu televisão.
(D) não estava cansado.
(E) leu.

Assinale a opção que indica o aspecto de um trecho de texto do
MS Word 2010 que não é afetado quando um estilo lhe é
aplicado.
(A) A cor de realce de trechos do texto
(B) As bordas do texto
(C) O alinhamento de texto
(D) O espaçamento entre parágrafos
(E) O tamanho da fonte

Noções de Informática

25
Maria preparou uma planilha no MS Excel 2010 na qual foram
digitados, nas células A1 a A3, os seguintes valores:

21
Thiago está logado no MS Windows 7, usando uma conta padrão,
e considera realizar os procedimentos a seguir:
I. instalação de um novo programa;
II. alteração da resolução do vídeo;
III. remoção de uma impressora;
IV. instalação de uma impressora;
V. desfragmentação do risco rígido do sistema;
VI. esvaziamento da lixeira;
VII. remoção de um arquivo do desktop do usuário Rafael.
Assinale o número de procedimentos que requerem o uso de
uma senha de administrador.
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

Maria então selecionou a região A1:A3, clicou a seleção com o
botão direito do mouse, escolheu a opção “Formatar células...” e
o formato “Número”, com 2 decimais.
Assinale a lista de valores exibidos nas células da planilha após
essas operações.
(A) 12/03/2016
15/05/2016
18/05/2016

22

(C) #NÚM!
#NÚM!
#NÚM!

Marta tem um pen drive de 8 GB e o disco rígido de seu
computador é capaz de armazenar 1 TB.
Assinale a opção que indica relação entre a capacidade do disco
rígido e a capacidade do pen drive.
(A) 12,5
(B) 125
(C) 1.250
(D) 12.500
(E) 125.000

23
Maria preparou um documento no MS Word 2010 e pediu a dois
de seus colegas, Pedro e Paulo, que revisassem o seu conteúdo.
Maria entregou o arquivo para Pedro, que fez edições em vários
pontos e o devolveu. Em seguida, Maria entregou o arquivo a
Paulo, que também editou o arquivo em vários trechos, inclusive
sobre trechos editados por Pedro. Depois disso, Maria
retomou o arquivo e passou a preparar uma versão final,
analisando e identificando as edições efetuadas por Pedro e
Paulo, adotando-as ou não.
Assinale a opção que indica o recurso do MS Word 2010 utilizado
por Maria para facilitar seu trabalho.
(A) Controle de alterações
(B) Controle de versões
(C) Exibição lado a lado
(D) Referência cruzada
(E) Senhas de gravação
Agente de Administração Pública

(B) 42441,00
42505,00
42508,00

(D) 0,00
0,00
0,00
(E) #VALOR!
#VALOR!
#VALOR!

26
Considere uma planilha MS Excel 2010 na qual as regiões A1:A10
e C1:C10 estão preenchidas com números entre 10 e 90,
aleatoriamente escolhidos.
Na região B1:B4 foram digitadas, na respectiva ordem, as
seguintes fórmulas:
I. =SOMA($A$1:A1)
II. =A2+B2
III. =SOMA(A1:C3)
IV. =MÉDIA(A1;5;A3;C4)
Estão corretamente construídas
(A) I e II, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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Rafael preparou uma planilha no MS Excel 2010 que deve ser
enviada para Maria, cujo computador não tem o MS Office
instalado. Para que Maria possa visualizar os dados gravados na
planilha por meio do utilitário “Bloco de Notas”, do Windows 7,
Rafael deve gravar uma nova versão da sua planilha com um tipo
diferente.
Assinale a opção que indica o tipo mais adequado.
(A) CSV (separado por vírgulas) (*.csv)
(B) Documento XPS (*.xps)
(C) Página da Web (*.htm;*.html)
(D) Planilha OpenDocument (*.ods)
(E) Planilha XML 2003 (*.xml)

28
Sobre as operações de download de arquivos no navegador
Chrome, assinale a afirmativa correta.
(A)
Os arquivos devem ser sempre gravados na pasta
especificada por meio da página de configurações.
(B) Os arquivos devem ser sempre gravados na pasta
“Downloads” do Windows.
(C) Existe uma configuração que escolhe a pasta no momento da
gravação.
(D) Existe uma configuração que permite especificar a pasta de
acordo com o tipo do arquivo.
(E) Existe uma configuração que permite especificar a pasta de
acordo com o tamanho do arquivo.

29
Quando abertos inadvertidamente, arquivos anexados a um
e-mail podem constituir séries ameaças à segurança de um
computador.
Assinale a opção que indica a extensão de arquivo que caracteriza
arquivos perigosos.
(A) .exe
(B) .jpg
(C) .ppt
(D) .txt
(E) .xml

30
Considere uma página na Internet que contenha o seguinte
trecho:
“Charles Lutwidge Dodgson, mais conhecido pelo seu pseudônimo
Lewis Carroll, foi um romancista, contista, fabulista, poeta,
desenhista, fotógrafo, matemático e reverendo anglicano
britânico. É autor do clássico livro Alice no País das Maravilhas”.
Assinale o texto de busca que, utilizado no Google, não incluiria
essa página no resultado da busca.
(A) "romancista contista"
(B) "romancista, contista"
(C) +Lewis - (Carroll)
(D) Charles Lutwidge -Dodgson
(E) Lutwi Dodgson Charles
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Legislação Específica
31
Sobre as competências administrativas do Município em comum
com a União e o Estado, analise as afirmativas a seguir.
I. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
II. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, exceto os sítios arqueológicos, de competência
exclusiva da União.
III. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico, inclusive os bens
de valor artístico ou cultural.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

32
É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
I. elaborar seu regimento interno;
II. dispor sobre sua organização e seu funcionamento,
independentemente dos parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;
III. autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, nos casos em
que o período de licença for inferior a dez dias.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

33
O processo legislativo municipal compreende a elaboração de:
I. emendas à Lei Orgânica;
II. leis ordinárias e leis delegadas;
III. medidas provisórias e decretos legislativos.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

34
Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Paulínia, são requisitos básicos para investidura em cargo
público:
I. estar em pleno gozo dos seus direitos políticos;
II. ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
III. ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da posse.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.
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39

Ao funcionário público é vedado
(A) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente,
qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com
prévia autorização do chefe imediato.
(C) negar fé a documentos particulares.
(D) opor resistência justificada ao andamento de documento e
processo ou à execução de serviço.
(E) delegar a outro funcionário funções estranhas ao cargo que
ocupa, mesmo em situações de emergência.

A Lei n. 10.520/02 admitiu uma modalidade de aquisição de bens
e serviços por parte do Estado que, guardados os princípios
constitucionais, visa a assegurar a celeridade e a redução de
custos do processo de contratação.
Assinale a opção que indica a modalidade de aquisição contida
nessa lei.
(A) Licitação
(B) Pregão Eletrônico
(C) Contratação Emergencial
(D) Consórcio
(E) Parceria Público-Privada

Conhecimentos Específicos

40

A Administração Pública brasileira apresenta uma estrutura que
permite a distribuição de responsabilidade entre as autoridades
sem que haja subordinação direta de novas entidades ao Estado.
Assinale a opção que apresenta o conceito que caracteriza essa
distribuição de responsabilidades.
(A) Descentralização
(B) Desconcentração
(C) Delegação
(D) Discriminação
(E) Desoneração

O processo licitatório tem como objetivo garantir que a
contratação ocorra na forma menos onerosa e com melhor
qualidade para a sociedade.
Assinale a opção que indica o critério de desempate prioritário
em um processo licitatório que apresente igualdade de
condições.
(A) Capacidade técnica de prestação de serviço.
(B) Preferência às empresas de capital nacional.
(C) Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.
(D) Bens e serviços produzidos no país.
(E) Tempo total de prestação do serviço.

37
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As organizações formais modernas, objeto fundamental da
Administração Pública, possuem características comuns.
Assinale a opção que apresenta apenas características das
organizações formais modernas.
(A) Racionalismo e foco nas relações interpessoais.
(B) Liderança informal e resistência às mudanças.
(C) Especialização e distribuição de autoridade.
(D) Racionalismo e resistência às mudanças.
(E) Relações de coesão e distribuição de influência.

A Administração Pública é composta por órgãos que se dividem
entra a administração direta e a indireta. A administração
indireta exerce de forma descentralizada as atividades
administrativas e explora atividades econômicas, vinculadas ou
não a um órgão da administração direta.
Assinale a opção que apresenta um exemplo de entidade da
Administração Pública indireta.
(A) Ministério
(B) Órgão público
(C) Autarquia
(D) Empresa pública
(E) Secretaria

36
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Graças à administração de recursos materiais, é possível
aumentar a eficiência dos processos, reduzir custos e controlar
tanto os insumos utilizados quanto o tempo gasto na cadeia de
distribuição.
Dentre os benefícios listados a seguir, assinale V para o
verdadeiro e F para o falso.
( ) Melhor coordenação com fornecedores e clientes.
( ) Fluxo constante e controlado de materiais e informação.
( ) Níveis superiores de utilização de equipamento.
Os benefícios apresentados são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, F e F.
(C) V, V e F.
(D) F, F e V.
(E) V, V e V.

Agente de Administração Pública
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O processo de departamentalização busca distribuir e realocar
recursos, seguindo determinados princípios.
Sobre os princípios que orientam o processo de
departamentalização, assinale V para o verdadeiro e F para o
falso.
( ) Princípio do maior uso.
( ) Princípio do maior interesse.
( ) Princípio da separação do controle.
( ) Princípio da supressão da concorrência.
Os princípios apresentados são, respectivamente,
(A) V, V, V e V.
(B) V, F, V e V.
(C) V, V, F e F.
(D) F, F, V e V.
(E) F, F, F e F.
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Ao adotar o processo de departamentalização, uma organização
deve levar em consideração uma série de elementos e critérios.
As opções a seguir apresentam alguns desses critérios, à exceção
de uma. Assinale-a.
(A) Critério por função.
(B) Critério por disponibilidade de recursos.
(C) Critério por produtos.
(D) Critério por tempo.
(E) Critério por técnica ou processo dominante.

O processo licitatório exige respeito a determinadas regras, a fim
de proteger o interesse público. Dentre elas, estão os critérios de
exceção, que são aplicados às situações que dispensam ou
tornam inexigível o processo licitatório.
Assinale a opção que indica a situação em que o processo
licitatório se torna inexigível.
(A) Custo inferior a R$ 15.000,00.
(B) Fornecedor único.
(C) Custo superior a R$ 15.000.000,00.
(D) Situações emergenciais.
(E) Aquisição de objetos históricos.

44
A estrutura organizacional influencia diversos pontos do
cotidiano de uma empresa. É possível, inclusive, determinar o
tipo de comando existente em uma organização quando se
analisa como sua estrutura se estabelece.
Assinale a opção que apresenta a relação correta entre a
estrutura organizacional e sua caracterização.
(A) Territorial: usada quando a empresa se concentra
geograficamente em um único local.
(B) Matricial: em que equipes são controladas simultaneamente
por dois comandos.
(C) Projetos: a distribuição fixa de equipes varia, em
posicionamento geográfico, de acordo com o cliente.
(D) Mista: junção apenas da estrutura territorial e de projetos,
característica de organizações modernas.
(E) Clientes: estrutura mais robusta que torna o cliente o foco do
atendimento, adaptando-se a diversos tipos de clientes.

45
A Administração Pública no Brasil pode ser direta e indireta. Cada
tipo de administração possui características únicas.
Dentre as características a seguir, assinale V para a verdadeira e
F para a falsa.
( ) A administração indireta tem personalidade jurídica vinculada
a uma entidade da administração direta.
( ) A administração indireta tem patrimônio próprio e
autonomia administrativa.
( ) A administração indireta realiza despesas por meio de
orçamento da administração direta.
As características apresentadas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) F, F e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) V, V e V.

48
As agências reguladoras atuam na regulação de atividades
exercidas pelo setor privado, podendo, inclusive, impor sanções
aos regulados.
Com relação aos modelos de prestação de serviço controlados
pelas agências reguladoras, analise as afirmativas a seguir.
I. Na permissão, o Estado transfere o direito de uso de um bem
ou serviço público por tempo determinado para a iniciativa
privada.
II. Na concessão, o Estado transfere a execução de um serviço
público para a iniciativa privada, via contrato, por um
determinado período de tempo.
III. Na autorização, o Estado permite a execução de um serviço
público pela iniciativa privada, via contrato, por tempo
ilimitado.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

49
A Lei n. 10.520/02 criou o pregão eletrônico, modalidade
licitatória utilizada pela Administração Pública para contratar
serviços e comprar bens ditos comuns.
A opções a seguir apresentam vantagens do pregão eletrônico,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Aumentar o número de licitantes.
(B) Tornar o processo licitatório mais barato.
(C) Agilizar os processos de contratação.
(D) Garantir o maior preço pelo bem ou serviço.
(E) Simplificar as etapas burocráticas do processo licitatório.

46
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A Administração Pública no Brasil é regida por diversos princípios
expressos na Constituição Federal de forma explícita ou não.
Os princípios administrativos têm igual valor, o que significa que
o respeito a um princípio não pode ser conflitante com outro.
Assinale a opção que apresenta o princípio que determina a
igualdade entre os princípios administrativos constitucionais.
(A) Princípio da Legalidade
(B) Princípio da Isonomia
(C) Princípio da Jurisprudência
(D) Princípio da Publicidade
(E) Princípio da Proporcionalidade

A gestão de recursos materiais compreende uma série de
atividades que tem como objetivo garantir a provisão e o aporte
de recursos para a atividade da organização. Essas atividades se
dividem em categorias chamadas de funções da gestão de
recursos materiais.
As opções a seguir apresentam funções da gestão de recursos
materiais, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Programação
(B) Aprovisionamento
(C) Aquisição
(D) Estocagem
(E) Distribuição
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