Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Concurso Público 2013 – Reaplicação

Prova Escrita Objetiva e Discursiva – Nível Superior

Agente Público
Tipo 3 – Amarela
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas
das questões objetivas;
b) um caderno destinado à transcrição dos textos definitivos
da redação e da questão discursiva;
c) esse caderno de prova contendo 70 (setenta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E), uma redação e uma questão discursiva.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva e o caderno
de textos definitivos da redação e da questão discursiva, você
deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo
das questões discursivas;
c) marcar na folha de respostas da prova objetiva e no
caderno de textos definitivos da redação e da questão
discursiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de
prova, conforme o caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal
infração poderá acarretar a eliminação sumária do
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva e dos textos
definitivos da redação e da questão discursiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas ou caderno de textos
definitivos por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
5 (cinco) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha
de respostas da prova objetiva e para transcrição dos textos
definitivos da redação e da questão discursiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de
respostas da prova objetiva e os textos definitivos da redação e
da questão discursiva, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não
seja o próprio caderno de provas.
9. Somente depois de decorridas duas horas do início da prova
você poderá retirar‐se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período
da prova, você poderá retirar‐se da sala levando o caderno de
provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e o caderno
de textos definitivos da redação e da questão discursiva ao
fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar uma das folhas, será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
folha de respostas da prova objetiva e no caderno de textos
definitivos da redação e da questão discursiva.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 21/01/2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tceba.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 22/01/2014 até às
23h59min do dia 23/01/2014, observado o horário oficial, no
endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tceba, por meio
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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A festa cristão
A Igreja Católica denuncia a amoralidade e o materialismo
pelo vazio espiritual da moderna civilização. A decomposição das
famílias, a violência, a corrupção, as drogas, a dissolução dos
costumes e a falta de solidariedade com os menos afortunados
seriam sintomas de um mundo sem fé.
“Ao lado do racionalismo grego, nada influenciou tanto a
história do Ocidente quanto o cristianismo”, registra o filósofo
Karl Popper. “O cristianismo foi o principal ingrediente do
pensamento europeu. Mesmo sob ataque, manteve seus críticos
em sua órbita. São ainda condenados a esgrimir com a ética e a
moralidade cristã até mesmo os ateus”, observa o historiador
Fernand Braudel. Humanistas prisioneiros de métodos científicos,
desamparados pela fé, celebram também com o Papa Francisco
“o Natal como anúncio de alegria, esperança e ternura”.
O historiador Paul Johnson argumenta que “a ascensão cristã
não foi acidental, mas sim o atendimento de uma ampla, urgente
e mal formulada necessidade de um culto monoteísta no mundo
grego. As divindades tribais não forneciam mais explicações
satisfatórias para uma sociedade cosmopolita em expansão, com
crescentes padrões de vida e pretensões intelectuais”. Era a
versão mediterrânea da globalização derrubando deuses locais.
O mesmo pode ser dito da contaminação viral das ideias
socialistas. A “morte” de Deus e o “desencantamento” do mundo
exigiram uma nova religião secular e universal. O marxismo e
suas pretensas bases científicas revelaram‐se não apenas um
formidável equívoco intelectual mas também um trágico
experimento político, social e econômico. Mas disseminaram‐se
por seu apelo a nossos ancestrais instintos de solidariedade e
altruísmo, heranças da moralidade dos pequenos bandos e das
grandes religiões. Pois, afinal, “a predisposição à crença religiosa
é a mais complexa, poderosa e provavelmente irremovível força
da natureza humana”, considera o biólogo Edward Wilson.
Por outro lado, apesar de criticados por sua impessoalidade e
incompreendidos pelas massas, os mercados globais formam
uma extensa rede de cooperação social abrangendo bilhões de
indivíduos. “Nossas dificuldades resultam de que precisamos
ajustar nossas vidas, pensamentos e emoções a esses dois
mundos diferentes”, diagnostica o economista Friedrich von
Hayek.
(Paulo Guedes, O Globo, 23/12/2013)

01
“São ainda condenados a esgrimir com a ética e a moralidade
cristã até mesmo os ateus”.
Essa frase nos diz que os ateus
(A) estão em permanente confronto com a Igreja Católica.
(B) não possuem a coerência teórica da Igreja Católica.
(C) empregam valores cristãos nas discussões contra a Igreja.
(D) condenam o excesso de moralismo da Igreja Católica.
(E) são condenados pelos cristãos.
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Ao dizer que o marxismo correspondia a uma “nova religião
secular e universal”, o autor do texto quer indicar, com o termo
sublinhado, um credo
(A) de duração de muitos séculos.
(B) de duração de um século.
(C) de agrado geral.
(D) sem princípios religiosos.
(E) ligado à natureza.

03
“A Igreja Católica denuncia a amoralidade e o materialismo pelo
vazio espiritual da moderna civilização”.
Assinale a alternativa que indica a forma de reescrever‐se essa
frase do texto que modifica o seu sentido original.
(A) Por causa do vazio espiritual da moderna civilização, a Igreja
Católica denuncia a amoralidade e o materialismo.
(B) A amoralidade e o materialismo são denunciados pelo vazio
espiritual da moderna civilização pela Igreja Católica.
(C) A Igreja Católica denuncia não só a amoralidade como
também o materialismo pelo vazio espiritual da moderna
civilização.
(D) A amoralidade e o materialismo, por serem considerados
responsáveis pelo vazio espiritual da moderna civilização, são
denunciados pela Igreja Católica.
(E) A amoralidade e o materialismo são denunciados pela Igreja
Católica como causadores do vazio espiritual da civilização
moderna.

04
“Era a versão mediterrânea da globalização derrubando deuses
locais”.
Nesse segmento do texto ocorre
(A) uma comprovação de que a globalização é fenômeno muito
antigo.
(B) uma comparação de momentos históricos diferentes.
(C) um testemunho da época sobre os acontecimentos
contemporâneos.
(D) uma indicação de que a Igreja Católica era uma instituição
moderna.
(E) um relacionamento absurdo entre fatos históricos.

05
As ideias socialistas são apresentadas de forma negativa no texto,
o que se pode ver por um conjunto de vocábulos e expressões.
Assinale a alternativa que apresenta a expressão que não faz
parte dessa visão negativa.
(A) contaminação viral.
(B) pretensas bases científicas.
(C) formidável equívoco intelectual.
(D) trágico experimento político.
(E) instintos de solidariedade e altruísmo.
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Assinale a alternativa que apresenta a correspondência
equivocada.
(A) Amoralidade se prende ao que é imoral.
(B) Materialismo se prende ao que é material.
(C) Corrupção se prende ao que é corrupto.
(D) Solidariedade se prende ao que é solidário.
(E) Ternura se prende ao que é terno.

“Ao lado do racionalismo grego, nada influenciou tanto a história
do Ocidente quanto o cristianismo...”.
A expressão “ao lado do racionalismo grego” significa
(A) deixando de lado o racionalismo grego.
(B) juntamente com o racionalismo grego.
(C) após o racionalismo grego.
(D) desprezando‐se o racionalismo grego.
(E) levando em conta o racionalismo grego.

07
“...os mercados globais formam uma extensa rede de cooperação
social abrangendo bilhões de indivíduos”.
Assinale a forma verbal desenvolvida correspondente a
“abrangendo”.
(A) Que abrangem.
(B) Que abrangiam.
(C) Que abrangeram.
(D) Que abrange.
(E) Que abrangia.

O autor do texto mostra, no primeiro parágrafo, um certo
distanciamento do que afirma a Igreja Católica.
Tal distanciamento se realiza por meio de
(A) o emprego da forma verbal “seriam”.
(B) a atribuição dos problemas à Igreja Católica.
(C) o emprego do verbo “denunciar”.
(D) uma seleção negativa de problemas.
(E) só uma parte dos problemas dizer respeito à religiosidade.

08

13

“As divindades tribais não forneciam mais explicações
satisfatórias para uma sociedade cosmopolita em expansão, com
crescentes padrões de vida e pretensões intelectuais”.
A afirmativa correta sobre os componentes desse segmento do
texto é:
(A) o vocábulo “mais” se refere a “explicações satisfatórias”.
(B) o vocábulo “mais” possui valor semântico de quantidade
indeterminada.
(C) o adjetivo “crescentes” se refere aos substantivos “padrões” e
“pretensões”.
(D) a “sociedade cosmopolita” representa o público‐alvo das
explicações.
(E) “em expansão” se refere ao termo “cosmopolita”.

09
O título do texto – A festa cristã – indica
(A) uma ironia aos tempos modernos.
(B) uma tentativa de recuperar valores antigos.
(C) um sinal de permanência de valores humanos.
(D) uma festa contaminada pelo consumismo.
(E) uma prova da força da Igreja Católica no mundo antigo.

10
Os adjetivos indicam qualidades, características, estados e
relações.
Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo que mostra uma
qualidade, ou seja, é fruto da opinião do enunciador.
(A) Trágico experimento.
(B) Moderna civilização.
(C) Racionalismo grego.
(D) Pensamento europeu.
(E) Mentalidade cristã.
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No terceiro parágrafo pode‐se ver que o historiador citado
acredita que os fatos históricos
(A) são frutos de obras de homens iluminados.
(B) são resultantes de movimentos populistas.
(C) originam‐se de acasos inesperados.
(D) resultam de condicionamentos do momento histórico.
(E) derivam de ações intencionais de grupos privilegiados.

14
Em todos os segmentos do texto abaixo destacados há uma união
de termos por meio da conjunção “e”.
O segmento em que os termos por ela unidos apresentam‐se
gramaticalmente diferentes dos outros é
(A) “A Igreja Católica denuncia a amoralidade e o materialismo
pelo vazio espiritual da moderna civilização”.
(B) “A decomposição das famílias, a violência, a corrupção, as
drogas, a dissolução dos costumes e a falta de solidariedade
com os menos afortunados seriam sintomas de um mundo
sem fé”.
(C) “São ainda condenados a esgrimir com a ética e a moralidade
cristã até mesmo os ateus”, observa o historiador Fernand
Braudel”.
(D) “Humanistas
prisioneiros
de
métodos
científicos,
desamparados pela fé, celebram também com o Papa
Francisco ‘o Natal como anúncio de alegria, esperança e
ternura’”.
(E) “O historiador Paul Johnson argumenta que ‘a ascensão cristã
não foi acidental, mas sim o atendimento de uma ampla,
urgente e mal formulada necessidade de um culto
monoteísta no mundo grego’”.

15
Assinale a alternativa que indica uma característica marcante
desse texto.
(A) Ambiguidade intencional
(B) Presença de várias vozes
(C) Preocupação com os dogmas da Igreja.
(D) Pluralidade de variedades linguísticas.
(E) Paralelismo estrutural de todos os parágrafos.
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16
Em uma bolsa há duas notas de R$ 2,00, duas notas de R$ 5,00,
duas notas de R$ 10,00 e duas notas de R$ 20,00.
Retiram‐se da bolsa, sucessivamente, duas notas ao acaso.
A probabilidade de a soma dos valores das duas notas retiradas
ser menor do que R$ 12,00 é
(A)

1
.
12

(B)

2
.
13

(C)

3
.
14

(D)

4
.
15

(E)

1
.
2

17
Caetano sai de casa todo dia à mesma hora e vai de bicicleta até a
escola.
Quando vai a uma velocidade média de 12 km/h, chega cinco
minutos atrasado.
Quando vai a uma velocidade média de 18 km/h, chega cinco
minutos adiantado.
A distância da casa de Caetano até a escola, em km, é de
(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 12.

18
A casa de Mônica está situada a 500m a nordeste da igreja matriz
de sua cidade e, a de Jacinto, a 1200m a noroeste da mesma
igreja.
A distância entre a casa de Mônica e a de Jacinto é de
(A) 500m.
(B) 700m.
(C) 900m.
(D) 1100m.
(E) 1300m.

19
Em uma serraria há dez varas de madeira: cinco de 1,40m de
comprimento, três de 1,80m e duas de 2,40m. Essas varas devem
ser cortadas em pedaços iguais, com o maior comprimento
possível e aproveitando toda a madeira.
A quantidade de pedaços que será obtida é
(A) 30.
(B) 43.
(C) 86.
(D) 172.
(E) 344.
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Severino gastava com a alimentação da família 30% do seu salário
líquido. Certo mês foi promovido no trabalho e seu salário líquido
aumentou 20%. Entretanto, nessa época, seus sogros vieram
morar com ele e a despesa de alimentação aumentou 40% em
relação à anterior.
Após essas mudanças, a porcentagem do salário líquido que
Severino gasta com a alimentação de sua família é de
(A) 30%.
(B) 35%.
(C) 40%.
(D) 48%.
(E) 58%.

21
Uma formiga está em um plano cartesiano no qual os eixos estão
graduados na mesma unidade e a formiga só pode se mover para
cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Não é
permitido movimento em nenhuma outra direção. A formiga está
no ponto (1, 8) e deseja chegar ao ponto (7, –3).
O número mínimo de unidades de comprimento que a formiga
deve percorrer é
(A) 12.
(B) 14.
(C) 15.
(D) 17.
(E) 18.

22
Em cada um dos três blocos abaixo há duas premissas e uma
conclusão. Verifique se, em cada bloco, a conclusão decorre
logicamente das premissas.
Bloco I
Premissa 1: Todas as cobras pretas são venenosas.
Premissa 2: Sirtalis é uma cobra preta.
Conclusão: Sirtalis é venenosa.
Bloco II
Premissa 1: Todo adolescente quer liberdade.
Premissa 2: Jorge quer liberdade.
Conclusão: Jorge é adolescente.
Bloco III
Premissa 1: Todos os pescadores gostam de cozinhar.
Premissa 2: Existem advogados que são pescadores.
Conclusão: Todos os advogados gostam de cozinhar.

Assinale:
(A) se apenas no bloco I a conclusão decorre logicamente das
premissas.
(B) se apenas no bloco II a conclusão decorre logicamente das
premissas.
(C) se apenas no bloco III a conclusão decorre logicamente das
premissas
(D) se apenas nos blocos I e II as conclusões decorrem
logicamente das premissas.
(E) se apenas nos blocos II e III as conclusões decorrem
logicamente das premissas.
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Os amigos X, Y e Z trabalham juntos, moram nos bairros M, N e P,
não necessariamente nessa ordem, e ganham salários diferentes.
São verdadeiras as seguintes informações:
• Z leva X em seu carro para o trabalho.
• X ganha mais do que quem mora em P.
• Quem ganha menos não tem carro e mora em M.
É correto concluir que
(A) X mora em P.
(B) Y mora em M.
(C) Z mora em N.
(D) Y ganha mais do que Z.
(E) X ganha menos do que Y.

24
Amélia tem quatro filhas. Cada uma dessas quatro filhas, também
tem quatro filhas ou não tem filha alguma. Amélia não tem
bisnetas. Ao todo, somando filhas e netas, Amélia tem
16 descendentes mulheres.
O número de descendentes mulheres de Amélia que não têm
filhas é
(A) 10.
(B) 11.
(C) 12.
(D) 13.
(E) 14.

25
Para uma viagem ao Canadá, Myriam trocou N euros que
sobraram de sua última viagem à Europa por dólares canadenses,
a uma razão de sete dólares canadenses para cada cinco euros.
No Canadá, depois de gastar 960 dólares canadenses, Myriam
observou que ainda lhe restavam N dólares canadenses.
O valor de N é
(A) 1800.
(B) 2000.
(C) 2200.
(D) 2400.
(E) 2600.
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26
Segundo o Regimento Interno do TCE/BA, a auditoria
governamental consiste no exame objetivo, isento de emissão de
juízos pessoais imotivados, sistêmico e independente, das
operações orçamentárias, financeiras e administrativas e de
qualquer natureza.
Sobre os tipos de auditoria, analise as afirmativas a seguir.
I. As Auditorias Programadas estão incluídas em um plano
anual, cuja alteração só ocorrerá se as circunstâncias,
devidamente justificadas, assim determinarem.
II. As Auditorias Especiais são realizadas quando se evidenciar a
ocorrência de fatos ou a prática de atos que, configurando
ilícito administrativo ou penal, causem dano ao erário ou ao
patrimônio público.
III. As Auditorias de Irregularidade realizam‐se quando da
ocorrência de situações específicas não previstas no plano
anual.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

27
Segundo a Lei n. 6.677/94, a pena de demissão será aplicada nos
casos de
I. reincidência em faltas punidas com advertência.
II. inassiduidade habitual.
III. incontinência pública e conduta escandalosa.
Assinale:
(A) se somente no caso I.
(B) se somente no caso II.
(C) se somente nos casos I e II.
(D) se somente nos casos II e III.
(E) se em todos os casos.

28
Segundo o Regimento Interno do TCE/BA (Resolução‐TCE
n. 18/92), compete ao Tribunal Pleno
(A) julgar as contas dos ordenadores de despesas e dos
administradores das entidades da administração indireta.
(B) julgar a legalidade das concessões de aposentadoria,
transferência para a reserva, reforma e pensão, excluídas as
melhorias posteriores.
(C) julgar as contas relativas a adiantamento ou outras
antecipações de recursos dos responsáveis por dinheiro, bens
e valores públicos.
(D) julgar as contas relativas à aplicação de recursos estaduais
atribuídos aos Municípios.
(E) nomear os servidores dos órgãos técnicos e administrativos.
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29
Sobre as atribuições do TCE/BA, traçadas na LC 5/91, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Cabe ao Tribunal de Contas elaborar relatório periódico sobre
o desempenho dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta.
(B) O Tribunal de Contas resolverá sobre consultas que lhe forem
formuladas quanto à aplicação das disposições legais relativas
a matérias de sua competência.
(C) As decisões proferidas em virtude de consultas não terão
caráter normativo.
(D) Cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar a execução das políticas
públicas estabelecidas em orçamento programa, sob os
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade.
(E) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar, mediante petição
fundamentada, irregularidades perante o Tribunal de Contas.

30
Sobre a licença por doença em pessoa da família, de acordo com
a Lei n. 6.677/94, analise as afirmativas a seguir.
I. Poderá ser concedida por motivo de doença dos pais, do
padrasto ou da madrasta.
II. Somente será deferida se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente
com o exercício do cargo.
III. Durante o período da licença, é vedado o exercício de
atividade remunerada.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Conhecimentos Específicos
Direito Administrativo
31
Tendo em vista o princípio da ampla defesa, aplicado no âmbito
da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.
I. O advogado é indispensável no processo administrativo
disciplinar.
II. O direito de recorrer integra o princípio da ampla defesa.
III. A defesa anterior ao ato decisório mostra‐se medida inerente
à ampla defesa.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32
Dentre as medidas a seguir, assinale aquela que pode ser imposta
a quem pratica ato de improbidade administrativa.
(A) Prisão ainda que o fato não seja tipificado como crime.
(B) Perda dos direitos políticos.
(C) Perda dos direitos civis.
(D) Perda da nacionalidade brasileira.
(E) Ressarcimento ao erário, ainda que as sanções estejam
prescritas.

33
A respeito do tema licitação, analise as afirmativas a seguir.
I. A inexigibilidade de licitação pressupõe inviabilidade de
competição.
II. Na licitação dispensada, o legislador excepciona diretamente
a obrigatoriedade de licitação.
III. Na licitação dispensável, o legislador permite ao
administrador realizar a contratação direta sem licitação.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

34
Tendo em vista a disciplina estabelecida pela Lei n. 9.433/05 do
Estado da Bahia, analise as afirmativas a seguir.
I. As obras públicas podem ter a sua execução delegada sob a
forma de concessão e os serviços públicos sob o regime de
concessão ou permissão.
II. As obras públicas e os serviços públicos podem ter a sua
execução delegada sob a forma de concessão ou permissão.
III. As obras públicas podem ter a sua execução delegada sob a
forma de concessão ou permissão e os serviços públicos sob o
regime de concessão.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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39

Em relação ao poder de polícia de que goza a Administração
Pública, assinale a afirmativa correta.
(A) O poder de polícia apenas é exercido pela Administração
Direta.
(B) O poder de polícia, por tratar‐se de função típica de Estado,
é indelegável e deve ser exercido pelo ente competente.
(C) O poder de polícia pode ser originário ou delegado.
(D) O poder de polícia poderá ser delegado a qualquer pessoa
jurídica desde que haja previsão legal.
(E) O poder de polícia atua sempre de forma repressiva.

Tendo em vista a disciplina constitucional sobre a
responsabilidade civil da Administração Pública, assinale a
afirmativa correta.
(A) Os danos causados por agentes vinculados a pessoa jurídica
de direito privado, integrante da administração pública e
prestadora de serviços bancários, sujeitam‐se à teoria do
risco administrativo.
(B) Os danos causados pelos agentes públicos do TCE da Bahia
sujeitam‐se à teoria do risco administrativo, porque na ação
de regresso proposta pelo Estado não haverá necessidade de
provar elementos de ordem subjetiva na conduta dos
agentes.
(C) A ação que busca ressarcir o particular por dano causado por
agente público vinculado a autarquia necessariamente deverá
ser proposta contra a autarquia, não cabendo ação direta
contra o agente.
(D) A teoria aplicável aos danos causados a terceiros por ações
de agentes vinculados a um ente federativo é a teoria da
culpa administrativa.
(E) O risco integral é em regra a teoria aplicável aos danos
causados por agentes públicos.

36
No que tange ao processo administrativo, regido pela Lei
n. 9.784/99, assinale a afirmativa correta.
(A) Os recursos hierárquicos interpostos serão em regra
recebidos sem efeito suspensivo.
(B) O recurso tramitará por, no máximo, duas instâncias
administrativas, salvo disposição legal em contrário.
(C) Em regra a interposição de recurso em âmbito administrativo
deverá ser acompanhada de caução.
(D) O recurso hierárquico será dirigido diretamente a autoridade
superior à que proferiu decisão.
(E) O não conhecimento do recurso hierárquico impede que a
administração venha a rever o ato de ofício.

37
No que concerne à classificação dos atos administrativos, a
respeito do ato modificativo assinale a afirmativa correta.
(A) Altera situações jurídicas preexistentes podendo extinguir
essa situação jurídica.
(B) Reconhece apenas a existência de um fato ou de uma
situação jurídica anterior a ele.
(C) Tem o condão de criar uma nova situação jurídica.
(D) Altera situações jurídicas preexistentes, mas nunca provoca
sua extinção.
(E) Reconhece situação jurídica futura.

38
No que tange às cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos
administrativos, analise as afirmativas a seguir.
I. Essas cláusulas não viabilizam a aplicação de sanções de
forma unilateral, em âmbito administrativo.
II. É possível haver a rescisão unilateral do contrato por parte da
Administração, em âmbito administrativo.
III. A ocupação provisória de bens imóveis apenas poderá
ocorrer nos casos de rescisão do contrato administrativo.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Tendo em vista as hipóteses de extinção do ato administrativo,
assinale a alternativa que apresenta apenas hipóteses de
extinção volitiva dos atos administrativos.
(A) Invalidação e extinção subjetiva.
(B) Revogação e cassação.
(C) Extinção subjetiva e objetiva.
(D) Anulação e execução material.
(E) Extinção objetiva e execução material.

Direito Processual Civil
41
Toda sentença, por força de expressa previsão legal, precisa
conter elementos essenciais. A lei os chama de requisitos,
a designar algo que deve ser preexistente, existir antes mesmo da
sentença, como um seu pressuposto. A ausência de qualquer um
deles vicia a decisão.
As alternativas a seguir apresentam requisitos ou elementos
essenciais das sentenças, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Relatório.
(B) Provimento.
(C) Fundamentação.
(D) Dispositivo.
(E) Motivação.

42
Suponha que em determinado processo de conhecimento que
tramitava pelo rito comum ordinário tenha havido a juntada de
importante documento pela parte autora sem que o Juiz, em
momento seguinte, tenha intimado a parte adversa para que
esta, tomando conhecimento da existência do documento,
pudesse sobre ele se manifestar.
Assinale a alternativa que expressa o princípio processual de
forma direta e efetiva violado pela hipótese descrita.
(A) Princípio do Contraditório.
(B) Princípio do Juiz Natural.
(C) Princípio da Motivação das Decisões Judiciais.
(D) Princípio da Tempestividade da Tutela Jurisdicional.
(E) Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional.
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47

Em determinado processo de conhecimento que tramita pelo rito
comum ordinário, após a especificação de provas feitas nos autos
pelas partes, o juiz se manifesta dizendo que indefere a prova
pericial requerida pelo autor por considerá‐la desnecessária.
Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de
provimento caracterizado pela manifestação do Juiz acima
descrita.
(A) Sentença terminativa.
(B) Sentença definitiva.
(C) Despacho.
(D) Decisão interlocutória.
(E) Sentença condenatória.

As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos estão contidas na
(A) Constituição Federal.
(B) Lei de Responsabilidade Social.
(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(D) Lei do Plano Plurianual.
(E) Lei Orçamentária Anual.

44
Antônio, famoso cantor da região de Milagrópolis, mata um
desafeto ao término de um show, gerando grande repercussão
local. Em razão de sua popularidade, Antônio tem seu processo
distribuído para o TJCM (Tribunal para Julgamento de Cantores
de Milagrópolis), criado após a ocorrência dos fatos esquivando‐
se, assim, do julgamento pelo Tribunal do Juri.
A dinâmica dos fatos revela inequívoca violação a um
fundamental princípio do Direito Processual brasileiro.
Assinale a alternativa que revela o princípio que, de forma direta
e específica, foi violado pelos fatos acima narrados.
(A) Princípio da Ampla Defesa.
(B) Princípio do Contraditório.
(C) Princípio do Juiz Natural.
(D) Princípio da Lealdade Processual.
(E) Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional.

45
Modernamente a sentença definitiva se classifica em três
espécies, conforme o seu conteúdo. Esta é uma classificação
referente às sentenças de procedência do pedido.
Acerca dessa classificação, assinale a afirmativa correta.
(A) A ação de investigação de paternidade, quando julgado
procedente o pedido do autor, termina com a prolação de
sentença condenatória.
(B) A ação de usucapião, quando julgado procedente o pedido do
autor, termina com a prolação de sentença condenatória.
(C) A sentença condenatória é a que contém o acertamento da
existência ou inexistência de uma relação jurídica.
(D) A sentença meramente declaratória é a que contém um ato
judicial capaz de determinar a criação, modificação ou
extinção de uma relação jurídica.
(E) A sentença condenatória é aquela que impõe, ao vencido, o
cumprimento de um dever jurídico de dar, fazer ou não fazer.

Administração Pública
46
O conceito “a busca da qualidade, primando pela adoção dos
critérios legais e morais necessários para melhor utilização
possível dos recursos públicos, de maneira a evitar‐se desperdícios
e garantir‐se uma maior rentabilidade social” refere‐se ao
seguinte princípio constitucional da Administração Pública:
(A) eficiência.
(B) razoabilidade.
(C) legalidade.
(D) efetividade.
(E) eficácia.
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A respeito da descentralização do processo decisório em uma
organização, analise as afirmativas a seguir.
I. A descentralização permite decisões mais ágeis, fazendo com
que as respostas aos clientes sejam mais rápidas.
II. A descentralização estimula à criatividade das pessoas,
preparando candidatos para posições mais elevadas.
III. A descentralização, graças às novas tecnologias, permite que
a autoridade seja delegada aos níveis inferiores, enquanto a
alta administração recebe informações em tempo real.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49
Assinale a alternativa que apresenta o critério da Gestão Pública
que examina a governança e a governabilidade da organização,
incluindo os aspectos relativos à transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
(A) Estratégias e planos.
(B) Liderança.
(C) Cidadãos.
(D) Sociedade.
(E) Informações e conhecimento.

50
Quanto à departamentalização funcional, analise as sentenças a
seguir.
I. É dividida conforme a área de conhecimento necessária para
a realização da atividade.
II. Orienta as pessoas de forma específica, facilitando o trabalho
e o desenvolvimento.
III. Apresenta alta visão sistêmica da organização.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

51
Entre as novas tecnologias gerenciais e organizacionais aplicadas
ao setor público, aquela que redesenha os processos, propondo
uma mudança radical, objetivando a redução de custos, tempo
de execução e a melhoria na qualidade de serviços é denominada
(A) Kaizen.
(B) Programa 5S.
(C) Reengenharia.
(D) Balanced Scorecard.
(E) Brainstorming.
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As alternativas a seguir representam uma característica da gestão
pública empreendedora no Brasil, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Oposição às práticas burocráticas
(B) Gestão por resultados
(C) Promoção da transparência e do controle social
(D) Foco no cliente cidadão
(E) Centralização com menor autonomia

53
Assinale a alternativa que apresenta o principal indicador
utilizado no Programa de Qualidade no Serviço Público no
enfoque de promover a qualidade de atendimento à sociedade.
(A) Execução orçamentária.
(B) Índice de efetividade.
(C) Satisfação dos usuários.
(D) Motivação dos servidores.
(E) Controle social.

54
Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum à
gestão pública e à gestão privada.
(A) existem para prestar serviços de interesse coletivo.
(B) são regidas pela competitividade e pela conquista de
mercados.
(C) estão sujeitas aos princípios da legalidade, da impessoalidade
e da publicidade.
(D) têm o dever de promover a satisfação do cidadão.
(E) são passíveis de responsabilidade social.

55
Quanto ao orçamento público, assinale a afirmativa correta.
(A) Visa à efetivação de políticas públicas definidas pelo Estado,
em sua dimensão política.
(B) Tem a finalidade de alcançar a satisfação social,
independente do equilíbrio fiscal.
(C) Apresenta apenas os enfoques político e jurídico para sua
execução e controle.
(D) Tem como objetivo o superávit da execução orçamentária
para futura abertura de créditos adicionais.
(E) Apresenta a reserva de contingência para possíveis
coberturas com gastos de pessoal e investimentos.

FGV ‐ Projetos

Contabilidade Governamental
Analise os fatos a seguir e responda às questões 56 e 57:
 Alienação de bens = $10;
 Aquisição de Equipamentos = $15;
 Pessoal Ativo de $50 com retenção das consignações no valor
de $10;
 Arrecadação de Tributos = $80;
 Depósito de terceiros recebidos = $30;
 Empréstimos Concedidos = $30;
 Amortização de empréstimos contraídos = $10

56
O valor que não constará da demonstração do fluxo de caixa,
independente do período e dos fatos geradores futuros, será de
(A) $10
(B) $20
(C) $30
(D) $40
(E) $50

57
O resultado apurado na demonstração das variações patrimoniais é
(A) Superávit de $60
(B) Superávit de $40
(C) Superávit de $30
(D) Déficit de $10
(E) Déficit de $20
Analise o Balanço Patrimonial a seguir e responda às questões
58 e 59:

58
O índice de liquidez seca e a necessidade de capital de giro são,
respectivamente,
(A) 1,15 e + 10.000
(B) 1,00 e zero
(C) 0,83 e – 10.000
(D) 0,67 e + 5.000
(E) 0,17 e – 5.000

59
O grau de endividamento geral e a composição da exigibilidade
são, respectivamente,
(A) 60% e 40%
(B) 60% e 25%
(C) 40% e 75%
(D) 40% e 25%
(E) 30% e 75%
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Quanto à NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão,
analise as afirmativas a seguir.
I. Sem prejuízo da utilização de outros métodos de cálculo dos
encargos de depreciação, podem ser adotados os seguintes
métodos: quotas constantes; somas dos dígitos; unidades
produzidas.
II. Valor residual compreende o valor do bem registrado na
Contabilidade, em determinada data, deduzido da
correspondente depreciação, amortização ou exaustão
acumulada.
III. A depreciação de bens imóveis deve ser calculada com base,
exclusivamente, no custo de construção, deduzido o valor dos
terrenos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

61
Com base na NBC T SP 16.11, a entidade pública deve evidenciar
ou apresentar os objetos de custos definidos previamente no
seguinte documento:
(A) Parecer de Auditoria.
(B) Nota Explicativa.
(C) Relatório de Gestão.
(D) Relatório de Controle Interno.
(E) Demonstração do Resultado Econômico.

62
Quanto aos estágios da receita e despesa pública, analise as
afirmativas a seguir.
I. Conforme as NBC T SP 16 as receitas orçamentárias e
extraorçamentárias são reconhecidas no estágio do
lançamento.
II. A despesa executada para efeito de apuração do resultado
orçamentário é correspondente ao valor registrado no
estágio do Empenho.
III. O fato gerador contábil da inscrição dos Restos a Pagar no
final do exercício tem como base o estágio da liquidação da
despesa.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II está correta
(C) se somente a afirmativa III está correta
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
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Gestão de Pessoas nas Organizações
63
Chiavenato (1999) destaca seis processos básicos da Gestão de
Pessoas: os Processos de Agregar Pessoas (que são os processos
de incluir novas pessoas), os Processos de Aplicar Pessoas (que
são os processos que modelam as atividades que os funcionários
irão realizar na organização, acompanhar e orientar seu
desempenho), os Processos de Recompensar Pessoas (que
motivam e incentivam as pessoas a satisfazer suas necessidades
individuas), os Processos de Desenvolver Pessoas (usados para
capacitar, treinar e desenvolver pessoas), os Processos de Manter
Pessoas e os Processos de Monitorar Pessoas (usados para
acompanhar e controlar o trabalho dos funcionários e analisar os
resultados).
O Treinamento e os Sistemas de Informações gerenciais fazem
parte respectivamente dos processos de
(A) agregar pessoas e monitorar pessoas.
(B) recompensar pessoas e desenvolver pessoas.
(C) desenvolver pessoas e monitorar pessoas.
(D) aplicar pessoas e desenvolver pessoas.
(E) recompensar pessoas e monitorar pessoas.

64
No mapeamento de um processo, o fluxograma tem papel
relevante, pois ele descreve e mapeia as etapas do processo de
forma lógica e planejada.
Com o auxílio do fluxograma, pode‐se eliminar erros, evitar
duplicidades, eliminar tarefas desnecessárias, otimizar o ciclo etc.
Em um fluxograma, o símbolo que indica uma decisão é
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

65
“Reengenharia é o repensar fundamental e a reestruturação
radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas
melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de
desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e
velocidade.” (M. Hammer e J, Champy)
As etapas listadas a seguir para um processo de reengenharia são
típicas da fase de planejamento, à exceção de uma, que é
associada á implantação do processo. Assinale‐a.
(A) Identificar, analisar e delimitar problemas e ações de baixo
desempenho.
(B) Conhecer todo o processo.
(C) Conhecer os novos métodos, metodologias, tecnologias e
modelos de gestão.
(D) Desenvolver ou adequar novos métodos, tecnologias e
modelo de gestão.
(E) Testar o reprojeto.
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68

A seleção de pessoas tem importância nuclear na futura gestão
de pessoas numa organização. Sempre que, em um processo
seletivo, há vários candidatos em condições equivalentes para
preencher um cargo, a decisão final ficará a cargo do órgão
contratante. Assim, a seleção final é, em geral, responsabilidade
de linha, ou seja, é de cada chefe ou gerente, ao passo que várias
outras tarefas da seleção são geralmente função de staff, ou seja,
realizadas pelo órgão especializado em seleção.
Avalie se ações indicadas a seguir são, em geral, responsabilidade
de linha (L) ou função de staff (S):
I. Fazer entrevistas de triagem.
II. Preparar os gerentes nas técnicas de entrevistar candidatos.
III. Avaliar e comparar os candidatos por meio dos resultados das
entrevistas.
IV. Decidir quais são as características básicas requeridas dos
candidatos.
As ações I, II, III e IV são, respectivamente,
(A) L, S, S e S.
(B) S, L, L, e S.
(C) S, L, S e L.
(D) S, S, L e L.
(E) L, S, L e L.

Na classificação por tipo de demanda, os materiais de estoque
podem ser classificados, quanto à importância operacional, em
materiais X, Y e Z.
Uma organização respondeu do seguinte modo às três perguntas
a seguir acerca dos materiais A e B:
I. O material é imprescindível?
II. O material é da linha de produção?
III. O material tem similar?
Para o material A as respostas foram, respectivamente: sim, sim e
sim. Para o material B, as respostas foram, respectivamente: sim,
não e não.
Assim, os materiais A e B são classificados respectivamente como
(A) Y e X.
(B) X e Z.
(C) X e Y.
(D) Y e Z.
(E) X e X.

Gestão de Materiais
67
“A especificação adquire preponderância visto que dela depende
o ressuprimento necessário às atividades da organização.
Detalhada e completa, evita a compra de material em desacordo
com as necessidades e, por outro lado, os compradores não
precisam distribuir “amostras” para cotação.”
(in J. J. Viana. Administração de materiais. Elsevier, 4ª ed. 2013, pg 73)

Um aspecto fundamental para se estruturar a especificação é a
normalização. Os objetivos da normalização estão listados a
seguir, à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Comunicação: Proporciona os meios necessários para a troca
adequada de informações entre clientes e fornecedores, com
vista a assegurar a confiança e um entendimento comum nas
relações comerciais.
(B) Simplificação: Aumenta as variedades de produtos e de
procedimentos e simplifica o relacionamento entre produtor
e consumidor.
(C) Proteção ao Consumidor: Define os requisitos que permitam
aferir a qualidade dos produtos e serviços.
(D) Economia: Diminui o custo de produtos e serviços mediante a
sistematização, racionalização e ordenação dos processos e
das atividades produtivas, com a consequente economia para
fornecedores e clientes.
(E) Eliminação de barreiras: Evita a existência de regulamentos
conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países,
de forma a facilitar o intermédio comercial.
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Os vários possíveis critérios para o cadastramento de empresas
em geral incluem uma fase de análise preliminar, feita com base
em documentos importantes apresentados pela empresa
interessada em se cadastrar. A partir dessa documentação básica,
é possível desenvolver análises de cunho social, econômico‐
financeira e técnica.
Nesse sentido, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) A análise social é feita com base no estudo do ato
constitutivo da empresa. A composição acionária, o objetivo
primordial e o capital da empresa são itens importantes a
serem verificados.
( ) A análise econômico‐financeira é feita com base nos balanços
mais recentes da empresa, em suas referências bancárias e
em suas eventuais cartas de crédito.
( ) A análise técnica tem por base os atestados de capacidade
técnica apresentados pela empresa e na relação de seus
equipamentos. Essa análise tem por objetivo essencial
constatar a qualificação e a tradição da empresa.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, F e F.
(B) V, F e F.
(C) V, F e V.
(D) V, V e V.
(E) F, V e V.

70
Um aspecto organizacional importante da atividade de compras
diz respeito à estrutura geral, que pode ser centralizada ou
descentralizada e cada estrutura tem vantagens e desvantagens.
Em uma organização com diferentes unidades, situadas em
regiões diversas, um departamento de compras com estrutura
descentralizada apresenta as vantagens listadas a seguir,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Possibilita uma maior autonomia funcional das diversas
unidades.
(B) Permite uma maior flexibilidade e sensibilidade na solução
dos problemas locais.
(C) Permite uma resposta mais rápida nas necessidades de
aquisições emergenciais.
(D) Permite melhor controle do processo e melhor
gerenciamento das respectivas funções e necessidades.
(E) Favorece a economia de escala e a redução do quadro de
funcionários.
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Redação
Leia o texto a seguir:
Durante esta semana, VEJA.com realizou uma enquete para que seus leitores pudessem apontar as medidas que devem ser
tomadas pelo próximo presidente da República com o objetivo de conter a escalada da violência no país. O quadro de
violência no Brasil é considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Um exemplo: em 2007, o país foi o
sexto país do mundo em que mais jovens foram assassinados.
Até a noite desta quarta‐feira, pouco mais de 320 votos haviam sido contabilizados na enquete. O resultado: a maioria dos
leitores quer mudanças urgentes na legislação. Aproximadamente 60% das pessoas que responderam à enquete
expressaram o desejo do que o próximo ocupante do Palácio do Planalto promova mudanças nas leis para eliminar a
impunidade, com o estabelecimento de penas mais longas, cumprimento integral das sentenças no caso de infrações graves
e extinção das manobras jurídicas que favoreçam os criminosos. Em seguida, com 24% dos votos, ficou a opção que pedia
investimentos em programas sociais, com o objetivo de reduzir os fatores que levam as pessoas a cometer crimes.
Os leitores que pediram repasse maior de recursos da União para os estados para o combate da violência somaram 11% do
total. Os restantes 5,8% querem aumento do número de policiais federais que vigiam as fronteiras para lutar contra o
tráfico de drogas e de armas no país. Os participantes também deixaram diversos comentários sobre o assunto. Muitos
refletiram o resultado da enquete, com pedidos de reformulação e criação de novas leis para endurecer as penas dos
criminosos.
Após ler o texto acima, escreva um texto em que você responda a essa mesma enquete proposta por Veja.com.
Diga quais são as suas sugestões e não esqueça de apresentar argumentos a favor delas. O texto deve ser escrito em
norma culta.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado no caderno de textos definitivos, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Sua redação deve ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo, 40 (quarenta) linhas.
No caderno de textos definitivos não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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Questão Discursiva
O Estado X possui um estádio de futebol, também utilizado para a realização de diversos shows e eventos.
Contudo, apenas alguns anos após a inauguração, a Defesa Civil do Estado fez uma vistoria no local e verificou a existência
de infiltrações, rachadura e diversas outras falhas estruturais oriundas da ausência de manutenção adequada por parte do
Estado.
A Defesa Civil determinou a imediata interdição do estádio, uma vez que, apesar de não haver perigo de desmoronamento,
a utilização pela população, especialmente por um grande número de pessoas ao mesmo tempo, poderia agravar as falhas
estruturais verificadas, bem como, provocar a queda de pequenos pedaços do revestimento do teto sobre os usuários,
causando danos a estes.
O Governador do Estado instaurou procedimento emergencial, com o intuito de contratar empresa para realizar obra que
irá consertar os defeitos apontados pela defesa Civil e, assim, permitir, que o estádio fosse novamente utilizado.
Antes que o Estado concluísse o processo de contratação, foi apresentada representação no Tribunal de Contas
questionando a legalidade do procedimento emergencial.
O Tribunal de Contas notificou o Governador para que esse prestasse os devidos esclarecimentos sobre o fato.
O Governador apresentou resposta informando que:
(a)
(b)

a contratação emergencial no presente caso é plenamente legal;
as falhas estruturais estão comprovadas pelo laudo da Defesa Civil, estando demonstrada a necessidade de obra
imediata;

(c)

há risco de dano para as pessoas que frequentam o estádio;

(d)

há um grande evento de música já agendado para o local para o próximo mês, não havendo tempo hábil para a
realização de procedimento licitatório;

(e)

o mencionado evento trará uma série de turistas para o Estado, não podendo, por isso, ser cancelado.

Analise a questão e as alegações do Governador e responda, fundamentadamente, se poderá haver contratação
emergencial no presente caso.

Atenção!
As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado no caderno de textos definitivos, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Sua resposta à questão discursiva deve ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo, 40 (quarenta) linhas.
No caderno de textos definitivos não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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