Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Concurso Público 2013

Prova Escrita Objetiva e Discursiva – Nível Superior

Agente Público
Tipo 4 – Azul
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 nasfolhas 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 19/11/2013, 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 20/11/2013 até às
23h59min do dia 21/11/2013, 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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Língua Portuguesa
Analise a charge a seguir e responda às questões 01 e 02.

FGV ‐ Projetos

Foram afetados cerca de 21,1 mil milhões de euros ao
desenvolvimento urbano para o período entre 2007 e 2013, o
que representa 6,1% do orçamento total da política de coesão
europeia. Desse montante, 3,4 mil milhões de euros destinam‐se
à reabilitação de sítios industriais e terrenos contaminados,
9,8 mil milhões de euros a projetos de regeneração urbana e
rural, 7 mil milhões de euros a transportes urbanos limpos e
917 milhões de euros à habitação. Outros investimentos em
infraestrutura nos domínios da investigação e da inovação, dos
transportes, do ambiente, da educação, da saúde e da cultura
têm também um impacto significativo nas cidades.
(Comissão Europeia)

03

01
Assinale a afirmativa que não está de acordo com as palavras e
imagens da charge acima.
(A) O fato de a imagem apresentar todo o Brasil, generaliza a
ocorrência de tragédias.
(B) O título “previsões” dado à charge, é confirmado na utilização
das formas de futuro do presente do indicativo.
(C) O segundo e o terceiro balões apresentam declarações dos
políticos em ordem cronológica.
(D) A imagem da charge se relaciona com as imagens das
“garotas do tempo” de noticiários televisivos.
(E) A utilização do demonstrativo “Nesta”, logo ao início da fala,
se justifica pela proximidade entre repórter e imagem.

02
Na atitude dos políticos, os elementos que funcionam como
argumentos que os isentam de culpa, são
(A) responsabilizarão a natureza / prometerão verbas.
(B) prometerão verbas / darão muitas desculpas.
(C) darão muitas desculpas /culparão gestões anteriores.
(D) culparão gestões anteriores / virão a público.
(E) virão a público / responsabilizarão a natureza.
Leia o texto a seguir charge a seguir e responda às questões
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, e 15.
Desenvolvimento Urbano
As cidades representam o duplo desafio com o qual a União
Europeia se depara atualmente: aumentar a competitividade
satisfazendo simultaneamente determinados requisitos de ordem
social e ambiental.
As cidades são os centros da atividade econômica da Europa,
assim como da inovação e do emprego. Mas também elas se
debatem com uma série de problemas, nomeadamente, a
tendência para a suburbanização, a concentração da pobreza e
do desemprego em zonas urbanas e os problemas resultantes de
um crescente congestionamento. Problemas tão complexos como
esses requerem imediatamente respostas integradas a nível dos
transportes, da habitação, da formação e do emprego, bem como
respostas adaptadas às necessidades locais. As políticas regional
e de coesão europeias têm como objetivo fazer face a estes
desafios.

Nível Superior – Agente Público

“As políticas regional e de coesão europeias têm como objetivo
fazer face a estes desafios”.
Sobre a adjetivação nesse segmento do texto, é correto afirmar
que
(A) o adjetivo “regional” mostra erro de concordância.
(B) o adjetivo “europeias” mostra erro de concordância.
(C) o substantivo “políticas” não é adjetivado no segmento.
(D) o substantivo “coesão” não é adjetivado no segmento.
(E) “regional” e “de coesão” adjetivam “políticas”.

04
O primeiro parágrafo do texto fala de um “duplo desafio” com o
qual se depara a União Europeia. Esse duplo desafio é o de:
(A) aumentar a competitividade e proteger a ordem social.
(B) proteger a ordem social e a ordem ambiental.
(C) aumentar a competitividade e defender o meio ambiente.
(D) aumentar a competitividade e satisfazer requisitos sociais e
ambientais.
(E) defender a ordem social e o meio ambiente depois de ter
aumentado a competitividade das cidades.

05
“As cidades representam o duplo desafio com o qual a União
Europeia se depara atualmente...”; nesse segmento do texto o
pronome relativo qual está precedido de uma preposição – com o
qual – exigida pelo verbo deparar‐se.
Assinale a alternativa em que essa mesma estruturação não está
feita de forma correta, devido à troca da preposição.
(A) As cidades em que reside grande população são mais
problemáticas.
(B) Os meios de transportes de que se serve a população deve
ser bem cuidado.
(C) As dívidas de cujo pagamento esquecem os maus pagadores
trazem preocupações.
(D) Os investimentos a que se referem as autoridades foram
realizados no ano passado.
(E) As cidades de cuja população se cobram impostos também
devem ter seus direitos respeitados.

06
Os advérbios terminados pelo sufixo –mente são formados a
partir da forma feminina dos adjetivos; no texto aparecem quatro
desses advérbios: atualmente, simultaneamente, nomeadamente
e imediatamente.
São exemplos visíveis da formação citada:
(A) atualmente, simultaneamente e imediatamente.
(B) apenas nomeadamente e simultaneamente.
(C) apenas nomeadamente e imediatamente.
(D) todos os quatro advérbios.
(E) apenas simultaneamente, nomeadamente e imediatamente.
Tipo 4 – Cor Azul – Página 3
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07

11

“As cidades são os centros da atividade econômica da Europa,
assim como da inovação e do emprego. Mas também elas se
debatem com uma série de problemas, nomeadamente, a
tendência para a suburbanização, a concentração da pobreza e
do desemprego em zonas urbanas e os problemas resultantes de
um crescente congestionamento”.
A conjunção mas, que une os dois períodos desse segmento do
texto, opõe duas ideias, que são
(A) centro de atividade econômica X problemas.
(B) pobreza X desemprego.
(C) atividade econômica X suburbanização.
(D) concentração da pobreza X congestionamento.
(E) cidades X congestionamento.

“Foram afetados cerca de 21,1 mil milhões de euros ao
desenvolvimento urbano para o período entre 2007 e 2013”.
Assinale a alternativa que indica a forma verbal equivalente a
“foram afetados”.
(A) tinham sido afetados.
(B) haviam sido afetados.
(C) vão ser afetados.
(D) tem‐se afetado.
(E) afetaram‐se.

08
“As cidades são os centros da atividade econômica da Europa,
assim como da inovação e do emprego. Mas também elas se
debatem com uma série de problemas, nomeadamente, a
tendência para a suburbanização, a concentração da pobreza e
do desemprego...”.
A tendência para a suburbanização, citada nesse segmento do
texto, significa a tendência para
(A) o empobrecimento da população urbana.
(B) a formação de bairros periféricos.
(C) a perda da qualidade de vida.
(D) o aumento da imigração interna.
(E) a deterioração dos serviços urbanos.

09
“Problemas tão complexos como esses requerem imediatamente
respostas integradas a nível dos transportes, da habitação, da
formação e do emprego...”.
A forma do demonstrativo empregada se justifica porque
(A) se refere a um termo relativamente próximo no contexto.
(B) faz coesão com um termo anteriormente citado.
(C) estabelece distinção entre dois termos.
(D) está relacionadoa um termo ligado ao tempo presente.
(E) se prende a uma realidade próxima do leitor.

10
“As cidades são os centros da atividade econômica da Europa,
assim como da inovação e do emprego”; “...requerem
imediatamente respostas integradas a nível dos transportes, da
habitação, da formação e do emprego, bem como respostas
adaptadas às necessidades locais”.
Quanto aos dois conectores sublinhados, é correto afirmar que
(A) ambos têm valor comparativo.
(B) só o primeiro tem valor comparativo.
(C) só o segundo tem valor comparativo.
(D) ambos possuem valor aditivo.
(E) ambos expressam ideia de modo.

Nível Superior – Agente Público

12
“As políticas regional e de coesão europeias têm como objetivo
fazer face a estes desafios”.
Assinale a alternativa que mostra um comentário inadequado
sobre os componentes desse segmento do texto.
(A) O adjetivo “europeias” se refere a “políticas”.
(B) O adjetivo “regional” mostra um erro de concordância.
(C) A forma verbal “têm” apresenta acento gráfico diferencial.
(D) O pronome demonstrativo “estes” se refere a algo citado
anteriormente.
(E) O termo “a estes desafios” é complemento da expressão
“fazer face”.

13
“Desse montante, 3,4 mil milhões de euros destinam‐se à
reabilitação de sítios industriais e terrenos contaminados, 9,8 mil
milhões de euros a projetos de regeneração urbana e rural, 7 mil
milhões de euros a transportes urbanos limpos e 917 milhões de
euros à habitação.”
Assinale a alternativa que relaciona um dos problemas citados no
segundo parágrafo do texto com sua respectiva solução.
(A) crescente congestionamento / reabilitação de sítios industriais
(B) concentração da pobreza / reabilitação de terrenos
contaminados
(C) suburbanização / habitação
(D) desemprego em zona urbana / transportes urbanos limpos
(E) concentração do desemprego / regeneração urbana e rural

14
“Foram afetados cerca de 21,1 mil milhões de euros ao
desenvolvimento urbano para o período entre 2007 e 2013”.
O verbo “afetar”, nesse segmento do texto, tem o seguinte
significado:
(A) “fingir; simular”.
(B) “produzir lesão em”.
(C) “afligir, comover, abalar”.
(D) “aplicar em”.
(E) “apresentar a forma de”.

15
O tema abordado pelo título do texto “Desenvolvimento urbano”
é tratado como
(A) etapa histórica de progresso.
(B) justificativa de movimentos migratórios.
(C) causa de desemprego e pobreza.
(D) consequência do crescimento das cidades.
(E) fonte de problemas diversos.

Tipo 4 – Cor Azul – Página 4

Concurso Público para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE‐BA – 2013

Raciocínio Lógico‐matemático
16
Em uma sala há advogados, juízes e desembargadores, e apenas
eles. Para cada dois desembargadores há três juízes e para cada
quatro juízes há sete advogados.
A razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total de
pessoas na sala é
(A)
(B)
(C)

11
39
12
41
14
43

13
(D)
45
15
(E)
47

17
Em um grupo de N pessoas, 36% são mulheres e os demais são
homens. Três mulheres deixam o grupo e três novos homens
integram o mesmo. Nesse novo grupo, 30% são mulheres.
O valor de N é
(A) 72.
(B) 60.
(C) 50.
(D) 48.
(E) 40.

18
Na figura a seguir, o quadrado ABCD tem 15% de sua área em
1
de sua
comum com o retângulo ODEF. Este, por sua vez, tem
3
área em comum com o quadrado ABCD. O ponto O é o centro do
quadrado e OD é paralelo a AB.

FGV ‐ Projetos

19
João caminhava de sua casa para o colégio quando, em um
determinado ponto, resolveu voltar a casa e pegar sua bicicleta
para ir para o colégio. De bicicleta João vai a uma velocidade que
é 5 vezes a velocidade com que caminha.
Ao final, para voltar a casa caminhando e ir de bicicleta até o
colégio João gastou exatamente o mesmo tempo que levaria se
continuasse caminhando de onde estava até o colégio.
A razão entre a distância que João caminhou de volta até sua casa
para a distância total de sua casa até o colégio é
(A)

1
3

(B)

1
4

(C)

1
5

(D)

2
5

(E)

3
5

20
Deseja‐se arrumar as cinco letras da sigla TCE‐BA nos cinco
retângulos da figura a seguir, de modo que as vogais fiquem na
linha de cima e as consoantes na linha de baixo.

O número total de maneiras de se fazer esta arrumação é
(A) 4.
(B) 6.
(C) 12.
(D) 18.
(E) 24.

21

A razão entre as medidas dos segmentos OF e OD, nesta ordem, é
(A)

1
5

(B)

1
4

(C)

1
3

(D)

2
5

(E)

1
2

Nível Superior – Agente Público

Um aquário tem a forma de um paralelepípedo reto com altura
medindo 60 cm e com base retangular de dimensões 80 cm e
60 cm. Esse aquário contém água até a altura de 40 cm.
Coloca‐se dentro do aquário um bloco de pedra, também com a
forma de um paralelepípedo reto de base retangular, com
dimensões de 16 cm, 20 cm e 30 cm.
Com base nas informações acima, é correto afirmar que o nível
da água no aquário subiu
(A) 1 cm.
(B) 2 cm.
(C) 3 cm.
(D) 4 cm.
(E) 5 cm.
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22
Carlos tem duas calças jeans que ele usa para ir trabalhar. Uma
das calças é desbotada e a outra não. Carlos gosta igualmente das
duas calças. Entretanto, por preguiça de tirar o cinto da calça que
usou em determinado dia e colocar na outra, é duas vezes mais
provável que ele use, no dia seguinte, a mesma calça que usou
em determinado dia do que use a outra calça.
Hoje, Carlos usou a calça desbotada.
A probabilidade de Carlos usar a mesma calça desbotada depois
de amanhã é de
(A)

2
9

(B)

1
3

(C)

4
9

(D)

5
9

(E)

2
3

23
No mês de Setembro de determinado ano houve cinco domingos.
Assinale a alternativa que indica o dia da semana que,
obrigatoriamente, também ocorreu cinco vezes no mês de
outubro do mesmo ano.
(A) Sexta‐feira.
(B) Sábado.
(C) Domingo.
(D) Segunda‐feira.
(E) Terça‐feira.

24
Em um enfeite de Natal, pequenas lâmpadas vermelhas e brancas
são colocadas em um fio. Representando vermelhas com V e
brancas com B, as lâmpadas são colocadas de acordo com o
padrão a seguir:
VVVBBBBVVVBBBBVVV...
Sempre três lâmpadas vermelhas, seguidas de quatro lâmpadas
brancas. A primeira lâmpada é vermelha e a distância entre duas
lâmpadas consecutivas é sempre de 3 cm.
A distância, em centímetros, entre a segunda lâmpada vermelha
e a quadragésima lâmpada vermelha é
(A) 261.
(B) 264.
(C) 267.
(D) 270.
(E) 273.

25
Considere a sentença:
“Gosto de jiló e não gosto de quiabo”.
Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença
dada é
(A) Não gosto de jiló e gosto de quiabo.
(B) Não gosto de jiló e não gosto de quiabo.
(C) Se gosto de jiló então gosto de quiabo.
(D) Se não gosto de jiló então gosto de quiabo.
(E) Se não gosto de quiabo então gosto de jiló.

Nível Superior – Agente Público
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Legislação Institucional
26
Acerca do regime disciplinar do servidor público civil do estado da
Bahia, previsto na Lei Estadual n. 6.677/94, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
(B) A natureza e a gravidade das penas que forem impostas ao
servidor não deverão constar dos assentamentos individuais.
(C) Na aplicação das penalidades, serão consideradas, dentre
outras, as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
(D) A penalidade de advertência terá seu registro cancelado,
após o decurso de 2 (dois) anos de efetivo exercício, se o
servidor não praticar, nesse período, nova infração
disciplinar.
(E) A aposentadoria ou a disponibilidade do inativo será cassada
se ele houver praticado, na atividade, falta punível com a
demissão.

27
No que diz respeito à movimentação funcional dos servidores
públicos civis do estado, a Lei Estadual n. 6.677/94 dispõe que
(A) a nomeação para qualquer cargo de classe inicial de carreira
independe de prévia habilitação em concurso público.
(B) arecondução é o cometimento de novas atribuições,
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, garantida a remuneração do
cargo de que é titular.
(C) areadaptação é o retorno do servidor estável, sem direito à
indenização, ao cargo anteriormente ocupado dentro da
mesma carreira, em decorrência de reintegração do anterior
ocupante.
(D) apromoção é a elevação do servidor ocupante de cargo de
provimento permanente, dentro da categoria funcional a que
pertence pelos critérios de merecimento e antiguidade.
(E) areintegração é o retorno do aposentado por invalidez,
quando os motivos da aposentadoria forem declarados
insubsistentes.

28
A respeito dos conselheiros do Tribunal de Contas, nomeados
pelo governador do Estado, no prazo de trinta dias, a partir da
comunicação da aprovação do seu nome pela Assembleia
Legislativa, assinale a afirmativa correta.
(A) Só poderão ser investidos brasileiros, maiores de quarenta e
com menos de setenta anos de idade, com mais de quinze
anos de exercício de função ou atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados.
(B) São garantias e prerrogativas dos conselheiros: a vitaliciedade,
a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a
aposentadoria, com proventos proporcionais, compulso‐
riamente aos setenta e cinco anos de idade ou por invalidez
comprovada.
(C) Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de conselheiro
parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral
até o quarto grau.
(D) É permitido aos conselheiros dedicar‐se a atividade político‐
partidária e intervir no julgamento de processo que envolver
interesses de cônjuge ou qualquer parente consanguíneo ou
afim.
(E) Os conselheiros terão as mesmas prerrogativas,
impedimentos, vencimentos, direitos e vantagens dos
desembargadores do Tribunal de Justiça.
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29

32

A respeito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, órgão
autônomo e independente, incumbido de auxiliar o controle
externo a cargo da Assembleia Legislativa, analise as afirmativas a
seguir.
I. O TCE deve promover a tomada de contas, quando não
prestadas no prazo legal.
II. O TCE deve aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade
de despesa, irregularidade de contas ou descumprimento de
suas decisões, as devidas sanções.
III. O TCE deve calcular as cotas dos impostos repassados pela
União ao estado da Bahia.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa III estiver correta.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

A Lei n. 9.784/99 estabelece que das decisões administrativas
cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, o qual
será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
Sobre os recursos administrativos, assinale a afirmativa correta.
(A) Os titulares de direitos e interesses que forem parte no
processo não têm legitimidade para interpor recurso
administrativo.
(B) Salvo disposição legal específica, é de quinze dias o prazo
para interposição de recurso administrativo, contado a partir
da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
(C) Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade
recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a
pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
(D) Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer
deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de
quinze dias úteis, apresentem alegações.
(E) O recurso administrativo tramitará no máximo por duas
instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

30
Sobre as atribuições do Conselheiro, segundo o Regimento
Interno do TCE/BA (Resolução‐TCE n. 18/92), analise as
afirmativas a seguir.
I. O Conselheiro propõe, discute e vota matérias de
competência do Tribunal.
II. O Conselheiro apresenta, relata e vota os processos que lhe
são distribuídos.
III. O Conselheiro substitui, na ordem decrescente de
antiguidade, o Vice‐Presidente e o Corregedor em suas
ausências e impedimentos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III 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.

Conhecimentos Específicos
Direito Administrativo
31
Com relação à Lei n. 9.784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
analise as afirmativas a seguir.
I. Estabelece que está impedido de atuar em processo
administrativo o servidor ou a autoridade que tenha interesse
direto ou indireto na matéria.
II. Estabelece que está impedido de atuar em processo
administrativo o servidor ou a autoridade que tenha
participado ou venha a participar como perito, testemunha
ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao
cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.
III. Estabelece que está impedido de atuar em processo
administrativo o servidor ou a autoridade que esteja litigando
judicial ou administrativamente com o interessado ou
respectivo cônjuge ou companheiro.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III 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.

Nível Superior – Agente Público

33
Sobre a licitação, segundo a Lei n. 8.666/93, analise as afirmativas
a seguir.
I. É inexigível quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.
II. É inexigível para a aquisição ou restauração de obras de arte
e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.
III. É inexigível para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente a afirmativa I estiver correta.
(C) se somente a afirmativa II estiver correta.
(D) se somente a afirmativa III estiver correta.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

34
Poder hierárquico é a capacidade de organizar, ordenar, fiscalizar,
controlar a administração, inclusive cabendo rever atos de
subordinados, dentre outras capacidades. O controle exercido
pelo agente superior sobre os atos do subordinado se denomina
controle hierárquico, ou controle por subordinação.
A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta uma
manifestação típica do poder hierárquico.
(A) A imposição de suspensão a servidor público.
(B) O recurso hierárquico impróprio.
(C) A imposição de multa a particular.
(D) A avocação ou delegação de atribuições.
(E) A edição de decreto autônomo.
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35

37

Segundo a Lei n. 8.429/92, comumente chamada de Lei de
Improbidade Administrativa, analise as afirmativas a seguir.
I. Constitui ato de improbidade administrativa, importando
enriquecimento ilícito, perceber vantagem econômica, direta
ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de
bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado.
II. Constitui ato de improbidade administrativa, importando
enriquecimento ilícito, aceitar emprego, comissão ou exercer
atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público, durante a atividade.
III. Constitui ato de improbidade administrativa, importando
enriquecimento ilícito, conceder benefício administrativo ou
fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa III estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Sobre a disciplina legal das modalidades de licitação previstas na
Lei n. 8.666/93, analise as afirmativas a seguir.
I. Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.
II. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias.
III. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
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.

36

38

As cláusulas exorbitantes, cláusulas que exorbitam do direito
comum, peculiares em contratos administrativos, surgem com
verdadeira natureza de prerrogativas destinadas ao atendimento
de interesses públicos primários – o que é justificativa para a
limitação que tais cláusulas impõem aos direitos dos contratados.
Do contrário, não seriam justificáveis.
A esse respeito, analise os exemplos de cláusulas exorbitantes a
seguir.
I. Modificar unilateralmente o contrato, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos do contratado, e com revisão das cláusulas
econômico‐financeiras, para que se mantenha o equilíbrio
contratual.
II. Rescindir unilateralmente o contrato, em caso da não
liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.
III. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar
apuração administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo.
Assinale:
(A) se somente a cláusula exorbitante I for tolerada pela
Lei n. 8.666/93.
(B) se somente a cláusula exorbitante II for tolerada pela
Lei n. 8.666/93.
(C) se somente as cláusulas exorbitantes I e II forem toleradas
pela Lei n. 8.666/93.
(D) se somente as cláusulas exorbitantes I e III forem toleradas
pela Lei n. 8.666/93.
(E) se somente as cláusulas exorbitantes II e III forem toleradas
pela Lei n. 8.666/93.

O Prefeito Municipal passou a fixar placas em frente às obras
públicas, na qual faz constar seu nome e sobrenome, com os
dizeres: “Mais uma obra do Prefeito Fulano de Tal”. Tal conduta
afronta os seguintes princípios básicos da Administração Pública:
(A) legalidade e discricionariedade.
(B) moralidade e impessoalidade.
(C) eficiência e moralidade.
(D) publicidade e impessoalidade.
(E) eficiência e impessoalidade.

Nível Superior – Agente Público

39
A doutrina administrativista clássica traz os atos administrativos
divididos em espécies, nas quais são elencados, dentre outros, os
atos enunciativos, os negociais, os ordinatórios, os punitivos e os
normativos. Da última espécie – atos normativos – é correto
apontar como exemplo:
(A) o regimento interno.
(B) a licença para construção.
(C) a permissão de uso de bem público.
(D) o parecer administrativo.
(E) a concessão de serviço público.

40
Poder disciplinar é o poder de impor sanções e punições àqueles
que, de qualquer forma, se relacionam com a Administração
Pública.
Assinale a alternativa que apresenta uma manifestação do poder
disciplinar.
(A) A aplicação de uma multa de trânsito.
(B) A aplicação de advertência a um servidor público.
(C) A execução fiscal de uma dívida tributária.
(D) A edição de um decreto regulamentar.
(E) A proibição de o particular efetuar determinada atividade
comercial em certo local.
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Direito Processual Civil
41
Na situação em que um processo tramita perante um juízo cuja
competência constitucional não é preestabelecida, um
princípio,constitucionalmente previsto, é violado.
Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio que, na
hipótese acima descrita, está sendo desrespeitado.
(A) Princípio do Juiz Natural.
(B) Princípio da Ampla Defesa.
(C) Princípio do Contraditório.
(D) Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
(E) Princípio da motivação das decisões judiciais.

42
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45
“O Juiz determina o envio dos autos ao autor para que se
manifeste acerca de um documento juntado aos autos pelo réu”.
Essa afirmativa caracteriza
(A) uma decisão interlocutória.
(B) uma sentença definitiva.
(C) um despacho.
(D) uma sentença terminativa.
(E) uma sentença meramente declaratória.

Administração Pública
46

A sentença é um importante ato judicial. Nos termos da lei
processual, toda sentença apresenta requisitos essenciais.
Assinale a alternativa que elenca corretamente esses requisitos
essenciais.
(A) Relatório, dispositivo e síntese.
(B) Síntese, justificação e fundamentos.
(C) Relatório, fundamentos e dispositivo.
(D) Relatório, justificação e fundamentos.
(E) Dispositivo, fundamentos e justificação.

Um dos procedimentos básicos na gestão de resultados é a
aplicação de indicadores como o que avalia, ainda que de forma
subjetiva, o juízo ou a percepção que a sociedade tem do
benefício gerado pela ação implementada.
O fragmento acima se refere ao
(A) indicador de economicidade.
(B) indicador de eficiência.
(C) indicador de eficácia.
(D) indicador de efetividade.
(E) indicador de transparência.

43

47

As sentenças são comumente classificadas em duas categorias: as
que extinguem o processo contendo resolução de mérito e as
que extinguem o processo sem que tenha havido resolução do
mérito.
Assinale a alternativa que reflete, respectivamente, a
classificação que se apóia no critério acima mencionado.
(A) Terminativas e condenatórias.
(B) Terminativas e definitivas.
(C) Condenatórias e declaratórias.
(D) Constitutivas e condenatórias.
(E) Definitivas e terminativas.

Assinale a alternativa que indica o instrumento constitucional que
apresenta a compatibilidade da programação dos orçamentos
com os objetivos e metas do Anexo das Metas Fiscais.
(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) Lei Orçamentária Anual.
(C) Lei do Plano Plurianual.
(D) Lei de Créditos Adicionais.
(E) Lei de Orçamento Fiscal.

44
Com relação ao princípio do contraditório, importante princípio
constitucional do Processo Civil, assinale a afirmativa correta.
(A) Sua incidência em um processo judicial depende de
manifestação expressa de concordância de ambas as partes.
(B) Sua incidência poderá ser atestada pelo Juiz, de ofício,
sempre que julgar conveniente.
(C) Sua incidência só pode ser afastada nos processos em que
inexistir lide entre autor e réu, mesmo que uma das partes
deseje a sua não incidência.
(D) Sua incidência assegura, sob o prisma jurídico, que a cada
manifestação de uma das partes, a parte adversa tenha igual
direito.
(E) Sua incidência em processo administrativo somente será
possível se o autor e o réu, expressamente, o requererem ao
Juiz.

Nível Superior – Agente Público

48
Quanto àgestãopública, analise as afirmativas a seguir.
I. O orçamento público como instrumento decisório limita a
arbitrariedade do gestor em razão de suas etapas envolverem
os Poderes Executivo e Legislativo.
II. O gerenciamento, a prestação de contas e a
responsabilização do gestor público podem ocorrer de forma
vinculada a um Fundo em que todas as movimentações
financeiras realizadas são destinadas ao atendimento da
função vinculada a esse fundo.
III. Unidade gestora, com ou sem autonomia administrativa e ou
financeira, tem um ordenador de despesas titular que pode
delegar suas funções a outro agente público.
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 I e III estiverem corretas.
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49

53

Os investimentos em infraestrutura exigem elevados recursos
financeiros e longo período de retorno, o que desestimula o
envolvimento da iniciativa privada, sendo compreensível que se
transformem em áreas de competência estatal.
Assinale a alternativa que apresenta a função econômica do
Estado tratada no fragmento acima.
(A) Função estabilizadora.
(B) Função alocativa.
(C) Função desenvolvimentista.
(D) Função meritória.
(E) Função distributiva.

O atendimento das inúmeras demandas sociais encontra uma
limitação prática na vida do Estado moderno em razão da
escassez de recursos e das restrições fiscais que trazem como
consequência a necessidade cada vez mais urgente do
administrador público melhorar seu desempenho de forma a
adotar modelos gerenciais que se aproximam da administração
privada, como é o caso da gestão com foco no cliente que na
administração pública representa o cidadão consumidor de bens
e serviços disponíveis.
Como exemplo de ação da gestão com foco no cidadão é correto
citar
(A) o aprimoramento da burocracia administrativa de forma
verticalizada e centralizada para satisfação do cliente
cidadão.
(B) a implantação de serviços padronizados a fim de evitar
privilégios ou regalias que restrinjam a universalização e
democratização dos serviços públicos.
(C) o atendimento integral dos limites impostos pela
responsabilidade fiscal mesmo que haja necessidade de
restrição temporária dos serviços por força do cumprimento
das metas fiscais.
(D) a implantação de sistemas flexíveis de atendimento ao
cidadão, com maiores condições de atendimento
segmentado ou personalizado.
(E) a condução da gestão pública como reguladora da economia
de forma a deter as ações de exploração econômica de
qualquer natureza como garantia de atendimento a todos os
cidadãos.

50
Quanto ao Orçamento Público, analise as afirmativas a seguir.
I. É obrigatório e representa um planejamento de médio prazo.
II. As funções educação, saúde e segurança pública compõem
políticas de estado e apresentam percentuais mínimos de
aplicação.
III. Sua execução pode ser alterada durante o próprio exercício
financeiro.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(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.

51
Com relação às determinações constitucionais sobre
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.
I. A Administração PúblicaDireta e Indireta de qualquer dos
Poderes da União obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
II. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos
e entidades da administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus
administradores e o Poder Público.
III. A Administração Pública poderá criar autarquia e autorizar,
porDecreto‐Lei, a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
específica, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(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.

52
Nos contratos administrativos é possível a alteração unilateral,
por parte da Administração Pública, no caso de
(A) modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites da lei.
(B) inadimplemento de cláusulas contratuais, abrangendo o
cumprimento irregular, a morosidade indevida e o atraso
imotivado da obra.
(C) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura
da empresa, que prejudique a execução do contrato.
(D) razões de interesse público que demonstrema necessidade
do equilíbrio econômico‐financeiro para o contratado.
(E) ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nível Superior – Agente Público

54
Quanto às características básicas das organizações formais
modernas, analise as afirmativas a seguir.
I. Enquanto o modelo burocrático pauta a Administração
Pública no que foi aprovado em lei, o modelo gerencial, por
seu caráter inovador, busca a renovação constante das ações
governamentais.
II. A postura paternalista e autorregulada da administração
burocrática se contrapõe àquela proposta pela administração
gerencial que é orientada para o consumidor dos serviços
públicos e focada nos resultados.
III. Em qualquer modelo de administração para o setor público é
necessário que o gestor não se descuide dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III 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.

55
Um governo participativo tem como característica
(A) gerir os recursos públicos de modo impositivo por meio de
instrumentos legais aprovados pela sociedade.
(B) estruturar as funções que compõem a infraestrutura de
estado para atingir metas fiscais.
(C) racionalizar os serviços básicos de atendimento gerando
recursos próprios.
(D) dirigir a sociedade criando oportunidades para que o cidadão
se manifeste.
(E) pertencer à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão,
em vez de servi‐lo.
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Contabilidade
Para responder às questões 56, 57, 58, 59 e 60, analise o
balanço patrimonial de determinado Estado referente a 30 de
novembro de 2012 e contabilize os fatos de dezembro de 2012.

FGV ‐ Projetos

58
A soma dos saldos das contas de recursos extraorçamentários do
passivo circulante é
(A) $90.
(B) $60.
(C) $30.
(D) $20.
(E) $10.

59
Considerando que no ano de 2011 não houve resultado
patrimonial, o valor do resultado apurado na demonstração das
variações patrimoniais do ano de 2012 é
(A) Superávit de $120.
(B) Superávit de $100.
(C) Déficit de $60.
(D) Déficit de $80.
(E) Déficit de $180.


Fatos de dezembro de 2012:
1. Arrecadação de dívida ativa no valor de $30;
2. Pagamento de pessoal ativo já provisionado;
3. Amortização total de operação de crédito contraído;
4. Liquidação de equipamentos no valor de $100 para
pagamento no ano seguinte;
5. Consumo de metade do estoque;
6. Redução da dívida fundada em $20 em razão a variação
cambial;
7. Arrecadados $80 do saldo de receita lançada em direitos
do ano;
8. Liquidados e pagos no mesmo mês o valor de $100
referente a pessoal ativo com retenção de $10 referente
a consignação de folha de pagamento;
9. Recebimento de $20 de depósitos de diversas origens;
10. Pagamento de fornecedores no valor da disponibilidade
financeira de fonte de recurso orçamentária.

56
O valor final da conta “Dívida Ativa” é
(A) $10.
(B) $20.
(C) $30.
(D) $40.
(E) $50.

57
Com base nas NBC T SP 16, o registro contábil do fato 8
“Liquidados e pagos no mesmo mês o valor de $100 referente a
pessoal ativo com retenção de $10 referente à consignação de
folha de pagamento” será feito
(A) no subsistema financeiro Débito de Disponibilidade = $10 e
Crédito de Consignações = $10.
(B) no subsistema financeiro Débito de Despesa Corrente de
Pessoal Ativo = $100; Crédito de Disponibilidade = $90 e
Crédito de Consignações = $10.
(C) no subsistema orçamentário Débito de Despesa Corrente de
Pessoal Ativo = $100; Crédito de Disponibilidade = $100.
(D) no subsistema patrimonial Débito de Variação Patrimonial
Diminutiva = $100; Crédito de Disponibilidade = $100.
(E) no subsistema patrimonial Débito de Despesa Corrente de
Pessoal Ativo = $100; Crédito de Disponibilidade = $90 e
Crédito de Consignações = $10.

Nível Superior – Agente Público

60
O saldo final da conta “Restos a Pagar Processados” é
(A) $320.
(B) $290.
(C) $280.
(D) $270.
(E) $260.

61
Quanto às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica aplicadas
ao Setor Público número 16, analise as afirmativas:
I. Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a
outros subsistemas de informações de modo a subsidiar a
Administração Pública sobre a avaliação dos resultados
obtidos na execução das ações do setor público com relação à
economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade.
II. O método para mensuração e avaliação das saídas do
almoxarifado é o custo médio ponderado, mas não sendo
viável a identificação de custos específicos dos estoques,
pode ser utilizado o primeiro a entrar e o primeiro a sair.
III. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as
variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária
e extraorçamentária.
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.

62
Determinado Estado apresentou, em 30 de abril do último ano de
mandato do governador, o saldo de crédito disponível de R$800
milhões, uma receita realizada da mesma fonte de recursos de
R$900 milhões, o ativo circulante disponível de R$400 milhões, os
direitos de curto prazo de R$300 milhões e um passivo circulante,
formado somente por contas contraídas no próprio exercício
financeiro, de R$200 milhões.
Com base nessas informações, o valor possível para a emissão de
novos empenhos em dois de maio do mesmo ano é
(A) R$900 milhões.
(B) R$800 milhões.
(C) R$500 milhões.
(D) R$200 milhões.
(E) R$100 milhões.
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Em relação à reengenharia de processos, avalie as afirmativas a
seguir.
I. O foco principal do programa é o processo.
II. A reengenharia prioriza pessoas que, além de competentes,
são criativas, persistentes, comunicativas e questionadoras.
III. As principais etapas dos processos de reengenharia são o
planejamento, a análise e a implantação.
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.

FGV ‐ Projetos

66
Em relação ao treinamento e ao desenvolvimento de pessoas nos
ambientes organizacionais, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Treinamento pode ser pensado como um processo
sistemático de estímulo a mudanças comportamentais dos
empregados.
(B) Treinamento é um processo educacional, usualmente de
curto prazo, aplicado de modo sistemático e organizado.
(C) As mudanças de comportamento promovidas pelo
treinamento não promovem a elevação da capacidade de
abstração das pessoas.
(D) O levantamento das necessidades de treinamento divide‐se
em quatro níveis de análise: análise organizacional, análise
dos recursos humanos, análise da estrutura de cargos e
análise do treinamento.
(E) O treinamento é um processo cíclico e contínuo composto de
quatro etapas: diagnóstico, desenho, implementação e
avaliação.

64
A função da Administração dePlanejamento evoluiu muito nas
últimas décadas.
Em relação a essa função, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Permite avaliar e diagnosticar situações atuais, estabelecer
objetivos e metas a serem alcançados e traçar estratégias
para se alcançar esses resultados.
(B) As empresas só conseguem consolidar sua função de
organização se a função planejamento identificou para onde
a empresa quer ir.
(C) Os três níveis principais de planejamento das empresas são o
estratégico, o tático e o operacional.
(D) Os planejamentos mercadológico, financeiro e da produção
de uma empresa se inserem basicamente no nível
operacional.
(E) Os executivos de uma empresa só conseguem exercer a
função de direção se foi previamente estabelecido com
clareza o que a empresa quer alcançar e como estão
organizados os seus recursos financeiros, humanos, materiais
etc.

65
Na análise e melhoria contínua da qualidade em uma
organização, após o desenvolvimento de um processo deve‐se
verificar se as expectativas dos clientes estão sendo atendidas.
Em muitos casos, tal análise pode apontar para a necessidade de
melhorias e, nesse caso, o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action)
pode ser usado como suporte.
Nesse sentido, analise as seguintes ações para a otimização dos
processos:
I. Identificar o problema;
II. Capacitar;
III. Implementar as ações corretivas;
IV. Avaliar os resultados obtidos.
As ações I, II, III e IV correspondem, respectivamente, as etapas
(A) D, C, A e P.
(B) A, C, D e P.
(C) D, P, C e A.
(D) P, D, A e C.
(E) P, A, C e D.

Nível Superior – Agente Público

Gestão de Materiais
67
Com relação à principal meta no que diz respeito à seleção e
ao cadastramento de fornecedores para a aquisição de materiais,
analise as afirmativas a seguir.
I. Identificar os fornecedores que podem de fato fornecer os
materiais procurados na quantidade desejada, com a
qualidade almejada e no prazo estipulado.
II. Identificar os fornecedores que possam ser fonte regular de
suprimento dos materiais procurados.
III. Identificar os fornecedores que tenham preços e condições
competitivos.
Assinale
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa III 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.

68
Sobre as vantagens competitivas que uma empresa obtém com
uma administração de materiais bem organizada, analise os itens
a seguir.
I. Redução de custos.
II. Redução do volume de investimentos em estoques.
III. Melhores condições de compra por meio de negociações com
os fornecedores.
Assinale:
(A) se apenas o item I estiver correto.
(B) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
(C) se apenas os itens I e III estiverem corretos.
(D) se apenas os itens II e III estiverem corretos.
(E) se todos os itens estiverem corretos.
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69

70

As atividades de compras podem serdivididas em dois grandes
blocos: administração da aquisição e administração do
fornecimento.
Em relação à administração do fornecimento, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Visa a garantir que o contrato seja cumprido nos prazos e nas
condições acordadas entre as partes.
(B) Acompanha o mercado supridor com o objetivo de obter a
máxima garantia de que o contrato será cumprido.
(C) Mantém contato permanente com os fornecedores
contratados e acompanha sistematicamente as situações de
mercado.
(D) Escolhe as fontes de suprimentos a serem consultadas e
realiza pesquisa de preços.
(E) É responsável por significativas reduções nos custos.

Na classificação de materiais, a padronização é muito importante,
pois é o processo pelo qual se eliminam variedades
desnecessárias de produtos que tipicamente são adquiridos em
quantidades não muito elevadas.
As alternativas a seguir apresentam vantagens da padronização,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Permite a diminuição a quantidade de itens.
(B) Simplifica o trabalho de estocagem.
(C) Aumenta os custos de estocagem.
(D) Reduz o trabalho de compras.
(E) Aumenta a rapidez com que se faz a aquisição de materiais.

Nível Superior – Agente Público
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Redação
É bastante comum que políticos reclamem da imprensa, atribuindo aos jornais e revistas acusações injustas e “fabricação”
de fatos. Por isso mesmo, estão sempre pensando na possibilidade de existir uma lei que impeça as propaladas injustiças, o
que, segundo os jornalistas, atenta contra a liberdade de imprensa.

Esse é o tema da redação: qual deve ser o papel da imprensa? Ela tem cumprido esse papel? Quais são as críticas que
a ela podem ser feitas? Quais as sugestões para seu aperfeiçoamento? Todos esses aspectos – e outros mais – devem ser
abordados em um texto argumentativo, em língua culta. Exponha sua opinião, sem descuidar dos argumentos que a
apoiem.

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.

Nível Superior – Agente Público
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Questão Discursiva
Prefeito Municipal, após realizar procedimento licitatório, assinou, na qualidade de ordenador de despesas, contrato
administrativo referente à prestação de um determinado serviço. Ressalta‐se que o Município utilizou exclusivamente
verbas oriundas de royalties de petróleo para custear o mencionado serviço.
Ao analisar as contas do Prefeito, o Tribunal de Contas do Estado verificou que havia sérios indícios de irregularidades no
contrato, inclusive referentes à fixação de preços muito acima dos praticados no mercado e ao pagamento de suposta
“propina” ao Gestor Municipal.
Diante desses fatos, o Tribunal de Contas proferiu decisão quebrando o sigilo fiscal do Prefeito e expediu ofício ao Banco
Central e instituições bancárias requerendo a remessa de todas as movimentações financeiras do Gestor Municipal, no que
foi prontamente atendido.
Após assegurar a ampla defesa e o contraditório, o Tribunal de Contas julgou irregulares as contas, determinou a aplicação
das penalidades cabíveis ao Prefeito e, ainda, anulou o contrato administrativo firmado, informando tal fato ao Poder
Executivo.
Inconformado com a decisão, o Prefeito ingressa com ação judicial, objetivando impugnar a decisão do Tribunal de Contas.
Alega, em resumo, que:
a) o Tribunal de Contas não pode julgar contas de Prefeito Municipal;
b) o Tribunal de Contas não tem competência para anular contrato firmado pelo Poder Executivo;
c) o Tribunal de Contas não possui poderes para quebrar o sigilo bancário do investigado; e
d) o Tribunal de Contas do Estado não tem competência para apreciar a regularidade de contrato custeado
exclusivamente com verbas dos royalties do petróleo, uma vez que, em razão da natureza dos recursos financeiros, essa
atribuição é do Tribunal de Contas da União.

Analise todas as alegações do Prefeito, informando, de forma justificada, quais as que devem e quais as que não devem
ser acolhidas.

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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