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CADERNO 02 / MANHÃ 

ANALISTA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

 
PREZADO CANDIDATO! 

 
 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais e 40 

(quarenta) de Conhecimentos Específicos do Cargo, conforme os conteúdos estabelecidos no Edital.  

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição impresso está correto. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, sejam detectados qualquer irregularidade ou porte de tipo de equipamento 

eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 

 

O cientista e o 'inimigo do povo' 

Peça de Ibsen encenada em SP traz embate entre ciência, política e negócios 

 

Um médico da comunidade, sanitarista e cientista, descobre que as águas da estação balneária da cidade estão 

contaminadas. As amostras são analisadas nos microscópios da universidade, já que os micróbios não eram visíveis a 
olho nu. Frequentadores do balneário, em busca de saúde, estavam ficando doentes. O médico coleta a água e em sigilo 

envia para a universidade fazer as análises. Com a evidência científica em mãos, pede que o alerta seja dado a todos e 

que providências públicas sejam tomadas. Ele envia a notícia para ser publicada no jornal local, o que evitará que novos 

turistas se contaminem. O balneário, que é uma empresa privada S.A., deverá fazer novas obras para captar águas 
limpas noutro ponto e então reabrir as portas. O diagnóstico e a solução parecem corretos e exequíveis. Mas a posição 

pró-esclarecimento, favorável à saúde pública e baseada em evidência científica, irá sofrer um forte revés.  

A peça de Henrik Ibsen, escrita há 140 anos, é assombrosamente atual. Em cartaz em São Paulo no Teatro 

Aliança Francesa nos últimos dois meses, a montagem, dirigida por José Fernando de Azevedo, professor da ECA-USP, 

tem como protagonista um ator negro, Rogério Brito, que interpreta com paixão (e razão) o sanitarista Doutor Thomas 

Stockmann, e o traz para os dias atuais – o que introduz ao texto de Ibsen uma nova dimensão de raça, tempo e lugar. 
[...] 

O médico/cientista negro é o portador da liberdade de pensamento, do esclarecimento, da defesa da vida e da 
dignidade humana – contra os interesses dominantes. Personagem e ator que se entrelaçam com o Brasil atual, seja com 

a missão de médicos cubanos, seja com a ampliação de negros nos cursos de medicina, graças às políticas afirmativas e 

de acesso por cotas. Se a empatia com o protagonista aumenta, por ele ser negro, não há dúvida de que o discurso 

científico do sanitarista e o jaleco branco são raramente associados no Brasil a peles negras – o que produz uma 
dissonância de partida. As leituras de raça e gênero são diversas na montagem, com metade do elenco negra, incluindo 

um dos antagonistas, evitando maniqueísmos étnicos. 

O médico é o protagonista imbuído da verdade, mas despreparado para entender o jogo de poder e interesses que 

o cercam, daí certa ingenuidade idealista que o torna um herói quixotesco diante das forças da ordem e dos negócios 

que farão frente à sua descoberta. No texto dramático, Ibsen não apenas faz o elogio à ciência, mas ao livre pensamento 

e à capacidade de defender causas e posições novas, levadas à frente por minorias e que ainda não foram compreendidas 
pelas multidões, quase sempre manipuladas pelos donos do poder, do dinheiro e da mídia. [...] A reação conservadora é 

rápida e atua em bloco: domina as notícias, recusa as evidências científicas (como acreditar no que "não se vê a olho 

nu"?), trata o médico como louco: ele paga com linchamento moral, apedrejamento de sua casa, demissão e despejo. 

A montagem de José Fernando, no entanto, inverte o jogo, sem desrespeitar o texto original. Em uma das últimas 

cenas, Ibsen constrói uma assembleia, convocada pelo doutor Stockmann, uma vez que o jornal local e as associações 

de comerciantes não lhe dão voz, para convocar a população e falar a verdade. Ibsen imaginou a cena em palco, com 
atores formando a assembleia que vocifera, interrompe e ataca o médico. Mas, na montagem brasileira, a assembleia 

passa a ser composta pelo próprio público da peça. Atores sentados no meio da plateia tentam seguir o texto de Ibsen, 

de linchamento moral do médico, mas o público de fato reage e o defende, contracenando e invertendo o resultado: a 

plateia no Aliança Francesa vota ao final pela verdade e em defesa do cientista negro. Resta ao prefeito e ao presidente 
da associação de proprietários manipular o resultado da votação, voltando a condenar o médico como "inimigo do 

povo", para que a peça possa seguir o texto original. 

O momento, contudo, traz o aprendizado da plateia sobre o que vê e sua capacidade de se indignar, reagir e 

escolher o lado certo – que é derrotado no texto, mas não na vida. De algum modo, esse levante do público, não para 

aderir, mas para se insurgir contra o negacionismo e as forças do atraso, traz mais uma vez Ibsen para a atualidade. 

Afinal, a arte segue iluminando a vida. Quem será o verdadeiro "inimigo do povo"? 

Pedro Arantes, Soraya Smaili, Maria Angélica Minhoto. Andres Sandoval/SoU_Ciência. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sou-ciencia/2022/05/o-cientista-e-o-inimigo-do-povo.shtml Acesso 06/05/22. Adaptado. 

 

01. Considerando o gênero em que o Texto 1 se comunica, é CORRETO concluir que o seu principal propósito é: 

 

A) levar o leitor, por meio da peça de Ibsen, a refletir sobre a importância de a sociedade se mobilizar a favor da ciência e de 

certos valores humanos.  
B) apresentar a síntese do enredo de uma peça de teatro escrita há 140 anos, encenada em São Paulo. 

C) discorrer sobre aspectos técnicos adotados pelo diretor José Fernando na montagem de uma peça de Henrik Ibsen no Brasil.  

D) relatar a história de um cientista que foi injustamente expulso de sua comunidade devido a interesses escusos dos poderosos 

da cidade. 
E) promover a peça de teatro “O cientista e o „inimigo do povo‟”, divulgando informações sobre tema, elenco e local das 

apresentações.  

 

https://www.teatroaliancafrancesa.com.br/eventos/um-inimigo-do-povo/
https://www.teatroaliancafrancesa.com.br/eventos/um-inimigo-do-povo/
https://www1.folha.uol.com.br/autores/pedro-arantes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/soraya-smaili.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/maria-angelica-minhoto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sou-ciencia/2022/05/o-cientista-e-o-inimigo-do-povo.shtml
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02. O Texto 1 se organiza em torno de relações intertextuais, na medida em que os autores: 

 

1.  incorporam outras vozes ao texto: “não há dúvida de que o discurso científico do sanitarista e o jaleco branco são 
raramente associados no Brasil a peles negras.”. 

2.  comentam as alterações feitas por José Fernando à montagem da peça de Ibsen: “inverte o jogo, sem desrespeitar 

o texto original.”. 

3.  assumem um posicionamento crítico amplamente conhecido: “esse levante do público, não para aderir, mas para 
se insurgir contra o negacionismo e as forças do atraso”. 

4.  tomam o texto de Henrik Ibsen para compor um discurso acerca da própria realidade: “Quem será o verdadeiro 

„inimigo do povo‟?” 

 

Estão CORRETOS: 

 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 

C) 1, 3 e 4, apenas. 

D) 1, 2, 3 e 4. 

E) 3 e 4, apenas. 

 

 

03. O autor introduz o Texto 1 fazendo referência a “um médico da comunidade, sanitarista e cientista”. Ao longo do 

segundo parágrafo do texto, ele mantém essa referência em: 

 

1. o sanitarista doutor Thomas Stockmann.  

2. o médico/cientista negro.  

3.  negros nos cursos de medicina.  

4. o protagonista. 

 

Estão CORRETOS: 
 

A) 1 e 2, apenas. 

B) 1, 2 e 4, apenas. 

C) 1 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

04. Acerca do significado que certas expressões assumem no Texto 1, analise as afirmativas a seguir.  
 

1. No trecho: “O balneário, que é uma empresa privada S.A.,” (primeiro parágrafo), a expressão destacada ressalta 

a ideia de que o balneário tem interesses opostos à esfera pública.  
2. No trecho: “o discurso científico do sanitarista e o jaleco branco são raramente associados no Brasil a peles 

negras – o que produz uma dissonância de partida.”, a expressão destacada deve ser compreendida como „um 

estranhamento inicial‟. 

3. Releia: “As leituras de raça e gênero são diversas na montagem, com metade do elenco negra, incluindo um dos 
antagonistas, evitando maniqueísmos étnicos.”. Conforme os autores, um elenco em que todos os atores fossem 

negros ou todos os antagonistas fossem brancos caracterizaria „maniqueísmo étnico‟. 

4. Em: “daí certa ingenuidade idealista que o torna um herói quixotesco diante das forças da ordem e dos 

negócios”, o tópico sublinhado significa o mesmo que „herói folhetinesco‟. 

 

Estão CORRETOS: 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 

B) 1, 2 e 4, apenas. 

C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 
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05. Considerando o primeiro parágrafo do Texto 1 quanto ao aspecto da tipologia textual, é CORRETO afirmar que, 

nesta parte do texto, predominam as sequências: 

 

A) argumentativas, com apresentação de ideias em contraposição ao longo do parágrafo.  
B) descritivas, com ampla predominância da caracterização física do personagem principal, o médico. 

C) narrativas, com foco na sucessão rápida de fatos em enunciados geralmente curtos. 

D) injuntivas, já que procuram uma interação direta com o leitor a fim de conduzi-lo a uma ação. 

E) expositivas, pois buscam esclarecer os fenômenos científicos envolvidos no conteúdo. 

 

 

06. Acerca das relações entre termos e orações que constroem as ideias e estão a serviço da apreensão dos sentidos do 

texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) No trecho: “As amostras são analisadas nos microscópios da universidade, já que os micróbios não eram visíveis a olho 

nu.”, o conectivo destacado indica, entre as orações, uma relação de consequência.  

B) Em: i. “um herói quixotesco diante das forças que farão frente à sua descoberta.”; e ii. “capacidade de defender causas e 

posições novas, levadas à frente por minorias”, a palavra „frente‟, de igual categoria gramatical, está empregada com o 
mesmo sentido. 

C) No trecho: “Ibsen constrói uma assembleia para convocar a população e falar a verdade.”, o conectivo destacado expressa 

uma relação semântica de conformidade.  

D) No trecho: “Resta ao prefeito e ao presidente da associação de proprietários manipular o resultado da votação”, o termo 
„associação de proprietários‟ é o agente da forma verbal „resta‟. 

E) O segmento: “Ibsen imaginou a cena em palco, com atores formando a assembleia que vocifera, interrompe e ataca o 

médico.”, as ações (destacadas) são colocadas em sequência crescente para construir a ideia de violência progressiva.  

 

 

07. Quanto à conjugação de certos verbos da língua portuguesa, assinale a alternativa na qual as formas verbais 

destacadas estão conjugadas CORRETAMENTE. 

 

A) Quando o grande público vir o espetáculo, a repercussão será grandiosa.  
B) O profissional interviu de modo muito competente no texto de Ibsen. 

C) As forças da ordem e dos negócios proporam ignorar os fatos científicos. 

D) A arte constitue uma fonte de reflexão sobre a realidade que nos rodeia. 

E) É preciso que nós, brasileiros, aprendemos a lutar do lado certo.  

 

 

08. Quanto aos processos sintáticos de concordância e regência nominal e verbal, identifique os enunciados que 

atendem à norma-padrão da língua portuguesa.  

 

1. Fazem 140 anos que a peça de Henrik Ibsen foi escrita, mas, mesmo assim, ela é assombrosamente atual.  

2. Devia haver umas 100 pessoas que interagiam veementemente com os atores disfarçados na plateia.  

3. Há obras artísticas cujos propósitos parecem servir a uma causa maior, mais importante e mais solidária.  
4. Nesses tempos atuais, infelizmente, não é difícil encontrar pessoas indiferentes com o discurso de rejeição à 

ciência. 

 

Estão CORRETOS apenas: 

 

A) 1 e 2. B) 2 e 3. C) 1 e 3. D) 2, 3 e 4. E) 3 e 4. 

 

 

09. Considerando alguns aspectos das atuais normas que regem algumas convenções da escrita em língua portuguesa, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Assim como em “assembleia” e “plateia”, também as palavras “trofeu” e “aneis” são grafadas sem acento gráfico.  

B) O termo destacado no enunciado: “por traz das forças do atraso, há sempre um arremedo de tirano” está corretamente 

grafado. 

C) Como “analisadas” em: “As amostras são analisadas nos microscópios”, também o termo “sintetisadas” é grafado com S. 
D) Como em: “Ibsen não apenas faz o elogio à ciência”, o acento indicativo de crase está corretamente empregado em: “o justo 

reconhecimento é devido à toda área da pesquisa científica.”. 

E) Em: “Um médico da comunidade, sanitarista e cientista, descobre [...].”, as vírgulas separam um segmento explicativo. O 

mesmo ocorre em: “O balneário, que é uma empresa privada S.A., deverá fazer [...].”.  
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TEXTO 2 

 
MONTEIRO, Henrique. O negacionista. 14 set.2021. 

Disponível em: https://henricartoon.pt/o-negacionista-1452212 
Acesso: 16/05/2022. 

 

10. No Texto 2, o enunciador emprega o não atendimento às convenções da escrita, dirigindo-se, especialmente: 
 

A) àqueles que negam as evidências científicas, relacionando-os à ideia de ignorância com o propósito de criticá-los.  

B) àqueles que desconhecem a norma-padrão da língua, a fim de zombar deles, praticando um tipo de preconceito linguístico. 

C) aos que fazem a ciência no Brasil, para mostrar que é solidário aos cientistas ao proferir um tipo de discurso agressivo. 
D) aos professores de língua portuguesa, buscando depreciar certo tipo de conhecimento de que eles seriam detentores.   

E) ao público em geral, para obter como efeito discursivo o humor sobre os fatos da língua, desvalorizando-a enquanto objeto 

de regulação. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

11. Um funcionário decidiu organizar os 230 documentos relativos a um dado processo em 06 pastas separadas e todas 

inicialmente vazias. É CORRETO afirmar que 

 

A) ao menos uma das pastas ficou com mais de 35 documentos.  
B) ao menos uma das pastas ficou com menos de 30 documentos. 

C) em cada uma das 06 pastas haverá ao menos um documento. 

D) todas as pastas ficarão com a mesma quantidade de documentos. 

E) haverá uma quantidade diferente de documentos em cada uma das 06 pastas. 

 

 

12. A sequência de Fibonacci é uma conhecida sequência de números inteiros não-negativos na qual os dois primeiros 

elementos são 0 e 1 – nessa ordem - e cada elemento a partir do terceiro é a soma dos dois elementos precedentes. Os 

números inteiros que aparecem como números da sequência de Fibonacci são chamados de números de Fibonacci. 

Os primeiros elementos da sequência, conforme essa descrição, são  

0,1,1,2,3,5,8,13,... 

Sobre números de Fibonacci, é CORRETO afirmar que 
 

A) os números pares na sequência de Fibonacci são todos potências do número 2. 

B) dado um número real M qualquer, existe sempre um número de Fibonacci maior que M.  
C) existe uma quantidade finita de números de Fibonacci distintos. 

D) dado um número real M qualquer, existe sempre um número de Fibonacci menor que M. 

E) todos os números de Fibonacci, exceto 2 e 8, são ímpares. 

 

 

13. Considere as seguintes proposições:  

 

I. “Se João vai à feira, então Maria fica em casa e Pedro vai trabalhar”  
II. “Renata não está alegre” 

III. “Se Maria fica em casa então Renata está alegre” 

 

Com base nas proposições I, II e III podemos concluir logicamente que 

 

A) “João não vai à feira” 

B) “João vai à feira” D) “Pedro vai trabalhar” 
C) “Maria fica em casa” E) “Pedro não vai trabalhar” 

 

https://henricartoon.pt/o-negacionista-1452212
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14. Um conjunto A possui 30 elementos enquanto que um conjunto B possui 20 elementos. Sobre a quantidade de 

elementos no conjunto formado pela união dos conjuntos A e B, é CORRETO afirmar que 

 

A) a união possui exatamente 50 elementos. 
B) a união pode possuir menos de 20 elementos. 

C) a união pode ser o conjunto vazio. 

D) a união possui pelo menos 30 e não mais que 50 elementos.  

E) a união pode ter qualquer quantidade de elementos entre 0 e 50. 
 

 

15. Na cidade de Pasárgada, todos os moradores possuem registro civil. João não possui registro criminal. José possui 

registro civil. Pedro não possui registro criminal nem registro civil. Qualquer pessoa que possui registro civil 

também possui registro criminal.  

Nessas condições, podemos inferir logicamente que 
 

A) José mora em Pasárgada. 

B) José não mora em Pasárgada. 

C) João não mora em Pasárgada. 
D) João mora em Pasárgada. 

E) Pedro mora em Pasárgada. 

 

INFORMÁTICA 

 

Para as questões 16 e 17 considere os seguintes dados em uma Planilha do Microsoft Excel 2016 em Português. 

 

 
 

16. Ao digitar a fórmula  

=SOMA(D3:D6)-SOMA(B3:B6) 

Como conteúdo na célula D7, o valor exibido, em Reais, será 
 

A) um valor positivo menor que R$ 3.000,00 

B) maior ou igual a R$ 5.000,00 e menor que R$ 5.100,00 

C) menor que R$ 5.000,00, mas maior ou igual a R$ 3.000,00 
D) maior ou igual a R$ 5.100,00  

E) um valor negativo. 

 

 

17. Assinale a opção de fórmula que pode ser utilizada na célula A8 (formatada na categoria “Porcentagem”) para o 

cálculo do valor percentual de variação, com base nos valores de 2021, entre a remuneração média do Analista 

Senior entre 2021 e 2022. 

 

A) = (D4-C4)/C4 B) = (D5-C5)/C5 C) = (D4-C4)/D4 D) = (D5-C5)/D6 E) = (D6-C6)/D6 
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18. Qual das seguintes opções NÃO se refere à extensão padrão de um arquivo em algum dos aplicativos do pacote 

Microsoft Office Professional 2016 em Português? 

 

A) .XLSX 
B) .DOCX 

C) .PPTX 

D) .PUB 

E) .ACC 

 

 

19. A Internet é um ambiente útil para acesso quase instantâneo a uma infinidade de informações e serviços . No 

entanto, é necessário cuidado ao acessar alguns destes serviços para que não haja comprometimentos de segurança 

que permitam à usuários maliciosos acessos indevidos, por exemplo, à informações pessoais dos usuários legítimos 

de um dado sistema. Neste contexto, uma das formas mais comuns de fraude potencialmente danosa na Internet é 

conhecida pelo termo em inglês Pishing que se refere ao(à)  

 

A) uso de e-mails falsos, páginas falsas na internet que replicam a aparência de sites legítimos ou outros subterfúgios para 
fazer o usuário fornecer informações confidenciais aos fraudadores.  

B) acesso ao computador do usuário mediante uso de senha padrão do sistema em casos que o usuário não fez a devida 

atualização da senha. 

C) uso de vírus que desativam as proteções do sistema instalados a partir de sites inseguros. 
D) obtenção de dados sigilosos, tais como números de cartões de crédito, obtidos em sites maliciosos na deepweb. 

E) divulgação de senhas de usuários de um sistema por algum usuário válido, porém mal intencionado dentro de uma dada 

organização. 

 

 

20. Firewalls são a denominação genérica de um sistema de segurança fundamental para manutenção da integridade de 

sistemas com acesso à Internet.  

A função principal de um Firewall é a seguinte: 

 
A) varredura periódica do sistema buscando arquivos corrompidos, modificados ou instalados de forma potencialmente 

maliciosa ao sistema (vírus, trojans, Worms e outros). 

B) backup criptografado das principais informações de acesso aos diferentes sistemas interligados em uma IntraNet. 

C) monitoramento do tráfego de rede de entrada e saída de dados de acordo com um conjunto previamente definido de regras 
de segurança. 

D) interface segura mediante controle de senhas de acesso à sistemas de armazenamento e backup em nuvem. 

E) controle de acesso de informações mediante uso de chaves biométricas de acesso. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Considerando os conceitos de Estado, governo e Administração Pública, bem como a instrumentalidade desta 

através dos seus Poderes, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Os Poderes Administrativos desempenham as funções legislativa, judiciária e executiva, estruturando a atividade 

administrativa do Estado.  

B) Governo é a atividade ou o conjunto de atividades que determina os objetivos do Estado, a conduzir os negócios públicos. 
C) A Administração Pública pode ser direta e indireta e corresponde ao conjunto de entidades e órgãos incumbidos de realizar 

a atividade administrativa, com vistas à satisfação das necessidades coletivas, segundo os fins desejados pelo Estado. 

D) O Estado é pessoa jurídica de direito público, politicamente organizada em determinado território e dotada de soberania, 
cuja vontade é manifestada por meio dos seus poderes estruturais. 

E) O poder soberano do Estado corresponde aos poderes de autodeterminação e auto-organização que emanam do povo.  

 

 

22. Está INCORRETO dizer que os agentes públicos podem 
 

A) ser dotados do poder de decisão. 

B) ser responsabilizados civilmente por danos causados ao Estado. 

C) ser eleitos pelo voto popular. 
D) ser estrangeiros apenas em instituições de educação superior e dedicadas à pesquisa.  

E) ser celetistas.    
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23. É direito do usuário de serviços públicos: 

 

A) proteção incondicional a suas informações pessoais. 

B) liberdade de escolha entre os meios oferecidos pelo órgão prestador de serviços públicos, independentemente dos custos e 
eficiência da prestação. 

C) prioridade no atendimento, em razão de filiação à organização de caráter político, religioso ou filosófico.  

D) expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade de forma integrada, sistematizada e 

imediata, em formato digital ou analógico, a seu critério de escolha. 
E) a participação no acompanhamento da prestação.  

 

 

24. O controle da Administração Pública pode ser exercido de ofício, no âmbito interno da própria Administração ou 

por provocação.  

Assinale a alternativa que reúne, apenas, as hipóteses de controle interno da Administração Pública. 

 

A) Fiscalização hierárquica, supervisão superior e reclamação administrativa.   

B) Recursos administrativos hierárquicos ou de ofício, controle financeiro e supervisão superior.  
C) Ouvidoria, direito de petição e pedido de reconsideração.  

D) Direito de petição, pedido de reconsideração e recurso administrativo.  

E) Fiscalização hierárquica, direito de petição e reclamação administrativa.  

 

 

25. Considerando as regras e responsabilidades sobre o tratamento de dados pessoais que tocam o Poder Público, é 

CORRETO afirmar que 
 

A) o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público pode atender às diversas finalidades de execução de políticas 
públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da impessoalidade e da 

eficiência. 

B) as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, em qualquer hipótese, terão 

o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos da LGPD (Lei 
13.709/2018). 

C) a LGPD (Lei 13.709/2018) autoriza o Poder Público a transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de 

dados a que tenha acesso. 

D) a LGPD (Lei 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, apenas por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e 

o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

E) a LGPD (Lei 13.709/2018) se aplica ao tratamento de dados pessoais das pessoas jurídicas contribuintes do IR e CSLL, em 

nível federal, do ICMS, em nível estadual e do IPTU, em nível municipal, pelo Poder Público.  

 

 

26. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 constitui um marco da redemocratização do país e pode 

ser compreendida, segundo critérios de classificação consagrados na doutrina.  

Assinale a alternativa CORRETA, considerando o critério e a respectiva classificação da nossa Carta Magna. 
 

A) Quanto à forma: costumeira. 

B) Quanto à extensão: analítica. 

C) Quanto à origem: outorgada.  
D) Quanto ao conteúdo: material. 

E) Quanto ao modo de elaboração: histórica.  

 

 

27. Em relação aos direitos fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 

INCORRETO afirmar que 

 

A) o tratamento a todos perante a lei deve ser sem distinção de qualquer natureza, contemplando brasileiros e estrangeiros com 
direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. 

B) a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem a 

redução do risco de doença e ao acesso universal a ações e serviços para a sua promoção, proteção e restauração. 

C) a perda dos direitos políticos dar-se-á em caso de improbidade administrativa. 
D) brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. 

E) os partidos políticos não poderão, em seus programas, atentar contra a soberania nacional, o regime democrático e os 

direitos fundamentais da pessoa humana.  
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28. A organização do Estado federal brasileiro está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

e, atualmente, contempla as seguintes entidades federativas: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, havendo, 

ainda, a possibilidade de criação de Territórios Federais.  

A partir das características do Estado federal brasileiro, observe as assertivas abaixo: 
 

I. Só o Estado federal tem soberania, uma vez que às entidades federativas são atribuídas parcelas de autonomia 

política, de acordo com as competências constitucionalmente definidas. 
II.  O exercício do poder político é compartilhado entre a União e as demais entidades federadas. 

III. O indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade onde nasceu. 

IV. O indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade onde reside ou trabalha. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão corretas. 
B) Todas estão incorretas.  

C) Somente I e II estão corretas. 

D) Somente I, II e III estão corretas. 

E) Somente I, II e IV estão corretas.  

 

 

29. O sistema de separação de Poderes corresponde à divisão funcional do poder político do Estado, com a atribuição 

das funções governamentais básicas a órgãos independentes e especializados.  

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 1988, é INCORRETO afirmar que 
 
A) as funções básicas atribuídas aos Poderes estruturais do Estado federal brasileiro  são a de elaboração de leis, normas gerais 

e abstratas a serem impostas coativamente a todos (função legislativa), administração do Estado, de acordo com o 
arcabouço normativo elaborado pelo Poder Legislativo (função executiva) e realização da atividade jurisdicional mediante 

distribuição da justiça (função judiciária). 

B) o Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de leis elaboradas pelo Poder Legislativo e de atos administrativos 

editados pelo Poder Executivo, atuando de forma independente, sem subordinação e conflito com estes, a fim de atender a 
finalidade do Estado de assegurar o bem comum para todos. 

C) o Poder Legislativo tem a atribuição de fiscalizar financeira e administrativamente os atos do Poder Executivo.  

D) a Defensoria Pública integra o Poder Judiciário, com a finalidade de defender a ordem econômica e financeira, 

desempenhando função essencial à justiça.  
E) o Poder Executivo deve ser exercido pelo Presidente da República, dentro dos limites da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

 

 

30. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de Pernambuco e das 

entidades da sua administração indireta e fundacional, será exercida 
 
A) apenas pelo Tribunal de Contas e Ministério Público de Pernambuco. 
B) pela sociedade civil organizada. 

C) pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo (com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado), e pelos sistemas 

de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

D) pelos órgãos de corregedoria dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado. 
E) pela Mesa da Assembleia Legislativa auxiliada pelo Tribunal de Contas. 

 

 

31. O conceito de orçamento público vem se transformando juntamente com a sociedade. Assinale a alternativa 

INCORRETA de acordo com os conceitos concebidos. 
 
A) Orçamento-Programa se caracteriza como um instrumento de ligação entre o planejamento e a execução, acompanhamento 

e controle da ação governamental. O Brasil não tem como adotar esse modelo. 

B) Orçamento tradicional ou clássico é aquele apenas preocupado com os gastos públicos, fruto da ascensão da classe burguesa 

em contraposição ao Poder Absolutista. 

C) Orçamento-Desempenho, também chamado de orçamento funcional, é elaborado para alcançar resultados específicos, a 
partir de metas preestabelecidas, sem necessária vinculação com a dimensão orçamentária de planejamento. 

D) A Lei 4.320/1964, que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, contém determinações para a elaboração da LOA 

que são típicas do Orçamento-Programa. 
E) Orçamento Participativo é um modelo de articulação com a sociedade ou chamamento de cidadãos para eleição de 

prioridades, sem usurpação da discricionariedade do Governo para alocação dos recursos.  
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32. Sobre orçamento público, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a Lei Orçamentária Anual será composta pelo orçamento fiscal, pelo orçamento da seguridade social e pelo orçamento de 

investimento de empresas. 

B) o orçamento público deve ser uno, uma só peça, de modo a não poderem coexistir diferentes orçamentos para um mesmo 
ente da federação. 

C) a Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as receitas, incluindo as decorrentes de operações de crédito autorizadas por 

lei, bem como todas as despesas dos órgãos do Governo e da administração centralizada. 

D) as dotações previstas no orçamento devem ser especificadas, sendo vedadas as previsões orçamentárias de dotações globais 
destinadas a atender indistintamente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros ou outras, a fim de dar 

transparência aos gastos do governo e facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público pelos órgãos de 

controle e pela sociedade, sendo uma exceção a essa regra os programas especiais de trabalho. 

E) em casos de déficit, a Lei Orçamentária Anual não indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo poderá utilizar para 
suprir o resultado negativo, em respeito ao princípio constitucional da tripartição dos Poderes. 

 

 
33. Assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) As emendas parlamentares constituem exceção ao Princípio da Publicidade. 

B) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 proíbe a vinculação da receita de impostos, mas não veda as 
vinculações das receitas de taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. 

C) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veda a realização de operação de crédito que exceda o montante 

das despesas de capital. A própria Constituição prevê uma exceção a essa regra, desde que seja autorizada mediante crédito 

extraordinário. 
D) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em matéria orçamentária, permite, mediante autorização 

legislativa prévia, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.  

E) No decorrer da execução fiscal de 2021, houve a alteração da Lei Orçamentária Anual, então aprovada pela Assembleia 

Legislativa do Estado. A alteração fez prever um comando normativo, determinando que o nome de um projeto social 
lançado no exercício, levaria os nomes dos atuais Governador e Primeira Dama. Da análise do cumprimento aos princípios 

orçamentários, é correto afirmar que houve descumprimento do Princípio da Exclusividade. 

 

 
34. A responsabilidade fiscal pressupõe o planejamento de todas as ações relacionadas à gestão fiscal.  

Nesse passo, é INCORRETO afirmar que 

 

A) as transgressões à Lei de Responsabilidade Fiscal estarão sujeitas a punições fiscais e penais, tais como perda do cargo e a 
inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, de cargo eletivo ou mediante nomeação, sem prejuízo da 

reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. 

B) os Poderes da República não poderão exceder o limite legal da despesa total com pessoal, em cada período de apuração. 

C) é vedada a consignação na lei orçamentária de dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em lei que autorize tal inclusão. 

D) a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação 

constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. 

E) a escrituração das contas públicas deverá observar as normas de contabilidade pública, mas não se faz necessária a inscrição 
de restos a pagar, em nome dos Princípios da Unidade e da Anualidade. 

 

 
35. Leia as assertivas abaixo: 

 

I. O ciclo orçamentário contempla a formulação da proposta ou Projeto de Lei pelo Chefe do Poder Executivo da 

União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, e a sua discussão, aprovação, emenda ou rejeição pelo 
Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

II. O cumprimento dos Princípios da publicidade (art. 37 da CF/88) e da transparência da gestão fiscal (§ 1º do art. 

1º da LRF) depende da elaboração e publicação de documentos previstos em lei, como o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal. 
III. No Brasil, o planejamento da ação governamental se materializa no plano de governo de médio prazo, chamado 

Plano Plurianual (PPA), que anualmente é desdobrado, para fins de execução, na Lei Orçamentária Anual 

(LOA), a partir da definição de metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
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IV. O Orçamento Participativo se revela enquanto valioso instrumento de participação popular e democratização da 

gestão pública, em que o Poder Executivo consulta a população, a partir de reuniões abertas à sociedade, sobre as 

suas demandas prioritárias e o que espera ver incluído no Projeto de Lei do Orçamento Anual, conferindo aos 

cidadãos poder de decisão ao menos sobre parcela da destinação dos recursos públicos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas.  

B) Somente I, II e III estão incorretas. 

C) Somente IV está incorreta. 
D) Somente I e IV estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 

 

36. Em relação a tributo, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. Decorre do juízo de justiça e oportunidade do administrador tributário analisar se a sua cobrança é conveniente.  

II. É um imposto. 
III. É toda prestação obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito ou penalização, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

IV. Os orçamentos públicos são alimentados, principalmente, por tributos que incidem sobre o consumo - e que, por 

isso, pesam mais sobre os mais pobres –, sobre a classe trabalhadora e sobre a renda, incluindo tanto a renda de 
pessoas físicas como das empresas. Os impostos sobre o patrimônio (propriedades rurais, latifúndios, imóveis 

urbanos, veículos) contribuem com a menor parcela de financiamento do Estado.  

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em  

 

A) I, II e III. 

B) I, III e IV. 
C) III e IV. 

D) I e III. 

E) II e III. 

 

 

37. O Sistema Tributário Nacional encontra na Constituição da República Federativa do Brasil 1988 os seus princípios 

gerais, limitações ao poder de tributar e a definição das competências da União, Estados e Distrito Federal para 

instituir e arrecadar tributos, bem como a repartição da receita tributária, cuja arrecadação é voltada ao custeio da 

atividade estatal, com a finalidade de atender os interesses da população.  

Considerando tal assertiva, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Compete à União instituir impostos sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, bem como 

sobre produtos industrializados, podendo alterar as respectivas alíquotas para o enfrentamento de crises econômicas, por 
exemplo, mediante deliberação do Chefe do Poder Executivo. 

B) Federalismo Fiscal corresponde à parte do acordo federativo que atribui para cada ente da federação a competência para 

arrecadar um determinado tipo de tributo, a repartição de receitas tributárias entre esses entes, assim como a 

responsabilidade de cada ente na alocação dos recursos públicos e prestação de bens e serviços públicos para a sociedade. 
C) A União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria.  

D) É proibida a tributação sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, salvo se atendidos os requisitos previstos em lei complementar. 

E) Compete aos Estados e Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior, e poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços.  

 

38. Constitui crime contra a ordem tributária: 

 

I.  omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. 
II.  exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 

dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. 

III.  utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária 

possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 
IV.  exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de 

lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. 



CADERNO 02 - ANALISTA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

13 

V. patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade 

de funcionário público. 

 

É CORRETO afirmar que 

 

A) nem todas as hipóteses são verdadeiras. 
B) todas as hipóteses são falsas. 

C) todas as hipóteses são verdadeiras. 

D) nem todas as hipóteses são falsas. 

E) são crimes funcionais contra a ordem tributária apenas as hipóteses dos itens II, IV e V. 

 

 

39. O Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF objetiva promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o 

efetivo exercício da cidadania, com vistas ao fortalecimento do tecido democrático a partir da relação existente entre 

o Estado e o cidadão, concorrendo para a concretização consciente de direitos e garantias constitucionais.  

Nesse diapasão, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; o 

combate à pobreza e à exclusão social; e, por isso, faz-se indispensável educação de qualidade acessível a todos; um 
sistema tributário que seja capaz de tributar segundo a capacidade econômica de cada cidadão; e um processo orçamentário 

que garanta a efetiva participação popular, mediante o acompanhamento e o controle do gasto público e a fim de que os 

tributos arrecadados sejam efetivamente aplicados conforme as prioridades da população. 

B) a cultura cidadã deve ser difundida através da Educação Fiscal, apoiada nos pressupostos da conscientização da função 
socioeconômica dos tributos; da gestão e controle democráticos dos recursos públicos; da vinculação entre a educação, o 

trabalho e as práticas sociais; do exercício efetivo da cidadania; e da dignidade da pessoa humana. 

C) educar significa formar o cidadão para a autonomia, para se autogovernar, para o exercício da liberdade individual e social: 

fomentar “o usufruto dos bens sociais e culturais”, ampliando as possibilidades de se reconhecer consumidor e produtor de 
valores, crenças, conhecimentos, tecnologias, artes, ciências, entre outros, ao mesmo tempo. 

D) no Brasil, a participação popular no processo orçamentário revela uma alternativa de democracia participativa.  

E) a Educação Fiscal deve ser entendida como um instrumento de legitimação do poder coercitivo do Estado, em contraposição 

à desobediência civil e à pluralidade de ideias e valores a serem reprimidos mediante a criminalização dos movimentos 
sociais. 

 

 

40. Assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) O Estado é a organização sócio-político-jurídica de uma coletividade, objetivando o bem comum, independentemente de 
governo e território próprios. 

B) Sociedade corresponde, sobretudo, a um grupamento de pessoas.  

C) O Estado de Direito é aquele em que os homens são governados pelo poder expresso em lei e não pelo poder de outros 

homens. 
D) A atual relação entre Estado e sociedade não sofre influência de fenômenos sociais e históricos da época da colonização, 

por exemplo, marcada pela dominação e extermínio, pela guerra, escravização e adoecimento de milhões de indígenas aqui 

residentes. 

E) A atual relação entre Estado e sociedade prescinde de educação fiscal, uma vez que não está integrada a outros aspectos 
prioritários do exercício da cidadania, a exemplo do direito ao trabalho, ao desenvolvimento econômico e à saúde, por 

exemplo. 

 

 

41. Dentre os conceitos de Administração Geral abaixo declinados, qual NÃO se aplica à administração pública? 
 

A) A articulação do conjunto de órgãos imbuídos de realizar a atividade administrativa, com vistas à satisfação das 

necessidades coletivas e segundo os fins desejados pelo Estado. 
B) A organização consiste num processo de divisão do trabalho entre as pessoas, bem como dos recursos disponíveis, para a 

realização dos objetivos perseguidos. 

C) A economicidade consiste na habilidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, ou seja, de atingir as metas definidas no 

prazo e orçamento estabelecidos e conseguir apresentar um resultado final satisfatório e lucrativo para a organização.  
D) A eficácia consiste na obtenção do objetivo perseguido. 

E) A eficiência consiste na elevação da produtividade, com redução dos desperdícios e facilitação da obtenção de uma meta. 
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42. O ciclo de planejamento nas organizações (PDCA) segue o seguinte fluxo de ações: 

 

A) planejar, fazer, checar, agir. 

B) checar, fazer, planejar, agir. D) agir, planejar, checar, fazer. 
C) fazer, planejar, agir, checar. E) planejar, checar, fazer, agir.   

 

 

43. Assinale a alternativa INCORRETA sobre liderança e motivação. 

 
A) Liderança e motivação andam juntas em busca de um objetivo que requer esforço. Motivar é uma característica essencial de 

um líder que quer influenciar e alcançar a mentalidade de outras pessoas. 

B) As organizações iniciam a vivência de um era mais humanista e estão diante da necessidade de abandonar o modelo 

universalista, em um movimento que vem formatando uma nova administração de Recursos Humanos, mais voltada 
à realização dos indivíduos, focando em motivação e liderança nas organizações. 

C) Liderança e motivação influenciam a capacidade de mobilização das características dos funcionários e das equipes, de 

modo a alcançar determinados objetivos. 

D) Os líderes devem buscar atender às necessidades dos seus liderados, colocando -os em posições e lugares onde 
possam expressar seu pleno potencial, de forma a garantir uma maximização de resultados efetivos para a 

organização. É importante ter em mente que funcionários e equipes motivados são mais comprometidos com a busca 

dos objetivos da administração e alcançam melhores resultados. 

E) Liderança e motivação de equipes são aspectos que dependem de fatores objetivos, presentes nos processos administrativos, 
inclusive definidos em softwares, e da presença de pessoas que tenham domínio sobre as diversas tecnologias disponíveis 

em meios digitais e eletrônicos.  

 

 

44. O objetivo da administração de materiais é determinar o que, quando, como e quanto comprar, observadas a 

eficiência e a eficácia dos respectivos processos, com vistas a sua efetividade.  

Leia atentamente as assertivas abaixo: 

 

I. A sequência de operação relativa a uma área da organização responsável pela administração de materiais 
corresponde à (i) identificação do fornecedor, (ii) compra do bem, (iii) recebimento, (iv) transporte interno e 

acondicionamento, (v) transporte durante o processo produtivo, (vi) armazenagem como produto acabado e (vii) 

distribuição ao consumidor final. 
II. As principais funções da administração de materiais são: comprar, armazenar, controlar e distribuir.  

III. A administração de materiais consiste em colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no 

tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. 

IV. A administração de materiais é espécie do gênero administração patrimonial. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas estão incorretas 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 
E) Apenas I e IV estão corretas.  

 

 

45. A matriz SWOT é uma ferramenta gerencial, que analisa o ambiente interno e externo de uma organização, 

buscando caminhos para os seus planejamento ou oportunidades de melhoria e otimização de desempenho.  

Sobre a matriz SWOT, é INCORRETO afirmar que 
 
A) é também chamada de FOFA. 

B) é recomendável, no manejo da matriz SWOT, que a análise de cada fator interno ou externo da organização, ou seja, as suas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, seja realizada na ordem de maior expertise, segundo a Administração, desde 

que as mesmas sejam reunidas, ao final do processo de melhoria ou planejamento. 
C) a análise interna diz respeito às forças e fraquezas da organização, os aspectos pelos quais ela é responsável e tem o poder 

de mudar. 

D) a análise externa envolve as oportunidades e ameaças oferecidas pelo mercado e pelos fatores 

políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. 
E) forças e oportunidades são aspectos positivos na linha de consecução dos objetivos de uma organização, enquanto as 

fraquezas e ameaças constituem obstáculos a serem superados. 
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46. O gerenciamento de um projeto normalmente inclui 
 

I.  identificar os requisitos do projeto. 
II.  abordar as diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas. 

III.  estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas. 

IV.  gerenciar recursos. 

V. equilibrar as restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam aos respectivos escopo, 

cronograma, custo, qualidade, recursos e risco. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas são falsas. 

B) Todas são verdadeiras. 

C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

E) Apenas I, II, III e IV são verdadeiras. 

 

 

47. No ciclo das políticas públicas, após a construção de agenda e da formulação da política, tem-se o processo 

decisório.  

Sobre o processo decisório, diz-se que 

 

I. a formação das alternativas e a tomada de decisão se caracterizam pela apresentação de propostas pelos atores, em 
vista da resolução de um problema posto, considerando a expressão de interesses diversos a serem combinados, de 

modo que se chegue a uma solução aceitável para o maior número de partes envolvidas. 

II. uma tomada de decisão significa que todas as decisões relativas a uma política pública já foram tomadas. 
III. quando a política pública é pouco conflituosa e agrega bastante consenso, o seu núcleo pode ser bastante 

abrangente e reunir decisões sobre diversos aspectos. 

IV. quando são muitos os conflitos da política pública, as questões se apresentam complexas e a decisões requerem 

pragmatismo ideológico e conhecimentos, ainda que superficiais, a fim de alcançarem o maior número de pessoas 

e aspectos possíveis, antecipando as decisões para o momento de oportunidade e conveniência política. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em  

 

A) II e III. 

B) I e II. 

C) I e IV. 
D) II e IV. 

E) I e III. 

 

 

48. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe sobre a descentralização e a participação como 

princípios fundamentais do processo de democratização do país, assegurando, desse modo, a gestão participativa 

na Administração Pública.  

Nesse passo, é INCORRETO afirmar que 

 
A) a descentralização possibilitou a criação de mecanismo de participação popular, como orçamento participativo, Fóruns, 

Conselhos, entre outros. 

B) a descentralização da Administração Pública pressupõe o compartilhamento de decisão entre o governo e sociedade e 

permite a participação efetiva dos diversos segmentos e organizações sociais na definição da agenda do governo, 
direcionando as ações a serem priorizadas, as políticas públicas a serem implementadas, em função das demandas 

sociais. 

C) o orçamento participativo não foi de forma específica previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil 1988. 
Porém, está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Sua fundamentação jurídica encontra guarida nos próprios 

princípios e determinações constitucionais alistados nas normas estipuladas pela Lei Complementar nº 101/00, Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Estatuto da Cidade. 

D) todas as decisões são abertas à população, como, por exemplo, as decisões estratégicas relativas à segurança nacional e a 
políticas econômicas. 

E) não é possível entender o papel dos diferentes tipos de conselhos que existem no Brasil na atualidade, se não entendermos a 

reforma do Estado e as figuras jurídicas que esta reforma contempla, a exemplo das Organizações Sociais (OSs) e das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
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49. Considerando as hipóteses abaixo, assinale a alternativa INCORRETA sobre a Política Nacional de Governo 

Aberto.  

 

A) A elaboração dos planos de ação nacionais sobre governo aberto não está prevista no ordenamento jurídico brasileiro e, por 
isso, a realização de consultas públicas para a definição de temas que comporão o seu escopo não tem fundamento 

normativo. 

B) Os planos de ação nacionais sobre governo aberto contemplarão iniciativas políticas públicas destinadas ao aumento da 

transparência e ao aprimoramento da governança pública. 
C) Esse tipo de política estimula o uso de novas tecnologias que fomentem a inovação. 

D) Os planos de ação nacionais sobre governo aberto terão a duração de até dois anos. 

E) É diretriz da Política Nacional de Governo Aberto o estímulo ao uso de novas tecnologias que fomentem a inovação, o 

fortalecimento da governança pública e o aumento da transparência e da participação social na gestão e na prestação de 
serviços públicos.  

 

 
50. A Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito Administração Pública Federal, 

estabelece que 

 

A) o Plano de Transformação Digital conterá, no mínimo, ações voltadas para a transformação digital de serviços; unificação 

de canais digitais, interoperabilidade de sistemas e segurança e privacidade. 

B) cada órgão e entidade da administração pública federal deverá elaborar um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

C) os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional instituirão comitês de governança 

digital. 

D) cada órgão e entidade da administração pública federal deverá elaborar um Plano de Dados Abertos, que não precisa estar 
de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. 

E) a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional não está prevista em lei.     

 

 
51. Numa aula magna, que tratava do ciclo de planejamento das organizações públicas, foi dito que 

 

I.  a Missão de uma organização pública é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de sucesso definitivo para uma 
organização da área pública é o desempenho no cumprimento da sua missão. 

II.  os Valores de uma organização pública devem ser enunciados de forma simples e direta, para que as pessoas 

possam usá-los como algo inspirador, que contribua para a compreensão da Missão. 

III.  a Visão de uma organização pública deve ser expressa de forma sucinta e inspiradora para sensibilizar as pessoas 
que nela atuam, mobilizando-as e alinhando-as aos temas estratégicos da organização. 

IV. a análise dos ambientes externo e interno de uma organização pública, no primeiro caso, permite construir uma 

visão integrada das principais tendências de curto, médio e longo prazos do contexto de atuação em que está 

inserida, sinalizando as forças e fraquezas, no cumprimento de sua Missão e na construção de sua Visão de Futuro. 
No segundo caso, no entanto, tem-se a revelação da análise das características internas (oportunidades e ameaças) 

da organização, sob um ponto de vista estratégico. 

 

O palestrante estava CORRETO em relação a que itens da sua exposição? 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV. 
C) I, II e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 

 
52. Leia os itens abaixo 

 

I. “Exercer a administração tributária e o controle aduaneiro, com justiça fiscal e respeito do cidadão, em 

benefício da sociedade” é um exemplo de Missão de uma organização pública. 

II. “Respeito ao cidadão, Integridade, Lealdade com a Instituição, Legalidade, Profissionalismo”  é um exemplo de 

Valor de uma organização pública. 
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III. “Ser uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, referência nacional e 

internacional” é um exemplo de Visão de uma organização pública. 

IV. “Ser uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, referência nacional e 

internacional” é um exemplo de Missão de uma organização pública. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em  
 

A) II, III e IV. 

B) I e II. 

C) I, II e III. 
D) II e IV. 

E) I e III. 

 

 

53. Sobre descentralização e democracia, é INCORRETO afirmar que 
 

A) são princípios democráticos que servem à análise do processo de descentralização: o controle do governo por parte dos 

cidadãos, as eleições por maioria, a consideração das demandas das minorias, o processo de educação para a cidadania e a 

participação popular. 
B) enquanto o autoritarismo implica necessariamente a centralização, o não-autoritarismo implica necessariamente a 

descentralização. 

C) é consequência da descentralização o fortalecimento das liberdades e direitos políticos e, principalmente, das instituições 

representativas, que se dá mais nos níveis municipais do que nos federais. 
D) pode ser ilusória a efetividade do controle social sobre a administração pública de nível municipal, através das instituições  

locais em que se dá a representação popular, uma vez que o acesso a informações depende de transparência e integridade 

em relação aos dados. 

E) descentralização implica necessariamente uma redistribuição de poder; e, portanto, uma multiplicação dos núcleos de poder 
político. Dessa forma, a descentralização é sinônimo de uma alteração estrutural na distribuição de poder e preconiza uma 

reorganização dos espaços ou objetos de decisão, bem como dos meios para executá-las. 

 

 

54. A corrupção se materializa na busca de vantagens particulares em detrimento do interesse público, constituindo-se 

num ato de desrespeito à ética, à democracia, à justiça e à igualdade social.  

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Propostas legislativas de iniciativa popular e os Orçamentos Participativos são arranjos que enfraquecem os mecanismos 
tradicionais de representação política e favorecem a corrupção. 

B) É através das políticas públicas que o Estado busca dar efetividade aos direitos fundamentais sociais. Assim, a corrupção 

constitui enorme obstáculo para o desenvolvimento dessas políticas. 

C) O controle social é essencial no combate à corrupção por meio de uso dos mecanismos de transparência e accountability.  
D) São fatores que dificultam a incidência de corrupção: (ii) participação cidadã na política; (ii) existência de imprensa livre e 

independente; (iii) processos coletivos de tomada de decisão; (iv) existência de órgãos de controle interno e externo à 

administração pública. 

E) Considerando a competência decisória, os Conselhos Gestores de Política Pública podem ter caráter (i) fiscalizador, (ii) 
deliberativo, (iii) consultivo, (iv) normativo e (p) propositivo, constituindo importante mecanismo de combate à corrupção. 

 

 
55. Os indicadores constituem base instrumental no Ciclo de Políticas Públicas, tanto para auxiliar os processos de 

diagnóstico, como para medir a evolução de mudanças, na realidade sob intervenção da administração pública.  

Assinale a alternativa CORRETA, considerando o contexto brasileiro: 

 

A) o fim do processo inflacionário no Brasil, que reduziu as receitas financeiras dos governos e expôs os problemas das 
finanças públicas. 

B) a erradicação de notícias falsas.  

C) a cultura de realizar planejamento na administração pública do país. 

D) o crescente aumento da ajuda externa para a realização de programas sociais. 
E) o aprofundamento da crise econômica brasileira, nos últimos anos, que aumentou a desigualdade social e a busca por 

programas sociais públicos, requisitam informações qualificadas para um melhor desenho, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. 
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56. Segundo a NBC aplicável, quais os princípios da Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo 

objeto é o patrimônio das entidades? 

 

A) Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária, competência e prudência. 
B) Razoabilidade, entidade, unidade, anuidade, ingerência e previsibilidade. 

C) Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. 

D) Previsibilidade, universalidade, continuidade, oportunidade e unidade. 

E) Unidade, universalidade, previsibilidade, competência e prudência. 

 

 
57. Têm-se observado ações para promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade, em relação às 

normas internacionais de contabilidade.  

Nesse sentido, observe os conceitos abaixo: 
 

I. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

II. Receitas são aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, 
exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. 

III. Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, 

exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. 

IV. Resultado é o superávit decorrente da diferença entre receitas e despesas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 
A) todas. 

B) I e II, apenas. 

C) I, apenas. 

D) nenhuma. 
E) I, II e III, apenas. 

 

 
58. Sobre regime de apuração de competência e de caixa, é INCORRETO afirmar que 

 
A) o regime de competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se 

referem, ou seja, pressupõe a simultaneidade da confrontação das despesas e das receitas correlatas. 

B) no regime de competência, as despesas e as receitas ocorrem por meio do surgimento dos respectivos fatos geradores, 

independentemente da entrada ou da saída de dinheiro do caixa da entidade. 
C) no regime de caixa, as despesas e as receitas ocorrem, respectivamente, com as saídas e com as entradas de dinheiro no 

caixa da empresa. 

D) a contratação de uma prestação de serviço ou a efetiva utilização de um bem adquirido constitui um fato contábil com 

repercussão no resultado, segundo o regime de caixa. 
E) em regra, o regime utilizado e permitido pela legislação é o de competência. O regime de caixa somente é utilizado em 

casos específicos, como na apuração das Demonstrações de Fluxo de Caixa. 

 

 
59. Em relação aos fatos administrativos, é CORRETO afirmar que 
 

A) podem ser qualitativos, representando trocas entre elementos ativos, passivos ou ambos, implicando variações no 

Patrimônio Líquido. 
B) podem ser quantitativos e não implicam variações no Patrimônio Líquido. 

C) os fatos administrativos são transações realizadas que provocam alterações nos elementos do patrimônio ou do resultado e 

interessam à contabilidade. 

D) os fatos administrativos são transações realizadas, independentemente do regime de apuração, que não provocam alterações 
nos elementos do patrimônio ou do resultado e não interessam à contabilidade. 

E) os fatos administrativos são transações realizadas que, às vezes, provocam alterações nos elementos do patrimônio ou do 

resultado e não interessam à contabilidade. 
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60. Assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) No que concerne aos indicadores de desempenho da atuação da Administração Pública na busca da excelência, tem-se que a 

efetividade está atrelada ao uso racional e econômico dos insumos disponíveis para a produção de bens ou serviços e a 
eficácia é expressão do atingimento dos objetivos fixados e dos resultados almejados pela sociedade com a atuação da 

Administração. 

B) Os modelos de excelências das organizações públicas visam gerar valor para a sociedade e estabelecer mecanismos de 

garantia do desenvolvimento sustentável, com o intuito de utilizar os recursos da forma mais eficiente possível. 
C) Deve-se promover a inclusão social e participação dos cidadãos na vida pública e, especialmente, nos processos decisórios 

do governo, notadamente no planejamento, avaliação e controle das políticas públicas. 

D) Com base no “Modelo de Excelência em Gestão Pública”, a concepção de que a administração deve ser transparente e dar 

publicidade aos seus atos está suportada pela ideia de controle social. 
E) Fortalecer os sistemas de gestão da Administração Pública implica adotar práticas e tecnologias gerenciais que contribuam 

para a ampliação da capacidade de governança e governabilidade das suas estruturas executivas e que promovam o 

aprofundamento dos princípios definidos na Constituição Federal. 
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