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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das
suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 5

Notícia de jornal

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, trinta anos presumíveis, pobremente1

vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante setenta e duas horas,

para finalmente morrer de fome.

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e uma radiopatrulha4

foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome.

Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada

da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome.7

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico-Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele,

senão que morreu de fome.

Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo.10

Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa — não é um homem. E os outros

homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem que

morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, e o homem13

continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão.

Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha alçada? Que é que

eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome.16

E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a

insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais

puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais19

puderam fazer senão esperar que morresse de fome.

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio

de Janeiro, um homem morreu de fome.22

Fernando Sabino. Notícia de jornal. In: De Nicola e Infante. Gramática essencial. São Paulo: Scipione, 1997, p. 348-9.
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Assinale a opção incorreta com relação às idéias do texto.

A O texto inicia-se expressando o fato da morte do homem no
passado: “morreu de fome” (R.1), o que se repete várias vezes,
mas, no quinto e no sétimo parágrafos, o fato é expresso no
presente: “morre de fome”, para destacar a irresignação do
autor com a indiferença humana, que não se restringe a um
caso passado, mas está presente no dia-a-dia.

B Ao mencionar inúmeras vezes o fato de a morte do homem
dever-se à fome, o autor denuncia, reiteradamente, o descaso
das pessoas com problemas de seus semelhantes.

C O texto objetiva denunciar que órgãos públicos, como a
“Delegacia de Mendicância, especialista em homens que
morrem de fome” (R.7), não cumprem suas funções.

D Há passagens do texto, como os parágrafos terceiro, quinto e
sexto, que destacam a desilusão e a tristeza do autor com
relação à conduta da espécie humana.
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Com relação ao sentido das palavras no texto, assinale a opção
que apresenta associação incorreta.

A “pobremente vestido” (R.1-2) = pouco favorecido

B “insistentes” (R.4) = obstinados 

C “presumíveis” (R.17) = prováveis 

D “escarmento” (R.19) = punição

���������

Assinale a opção incorreta com respeito à tipologia textual.

A A passagem “Um homem (...) horas” (R.1-2) é descritiva do
estado em que o protagonista da notícia foi visto.

B A passagem “Depois de (...) de fome” (R.4-5) narra
providências e acontecimentos que se sucederam na linha
cronológica da notícia.

C Com as passagens “comissário de plantão (um homem)” (R.6)
e “comerciantes, que jamais morrerão de fome” (R.18), entre
outras, o autor expõe, com ironia, seu ponto de vista a
respeito dessas funções sociais.

D O trecho “Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento
dos outros homens” (R.19) classifica-se como dissertativo.
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Assinale a opção em que o sentido e a pontuação da reescrita de
passagem do texto estão corretos.

A Leio no jornal a notícia: um homem morreu de fome.
B O corpo do homem, foi recolhido, morto de fome, sem ser

identificado, ao Instituto Médico-Legal.
C Nada se sabe dele; apenas e, todavia, morreu de fome?
D E eu, que é que tenho com isso — deixa o homem morrer de

fome?!
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Tomando como referência o quinto parágrafo do texto, assinale

a opção correta quanto à sintaxe.

A A passagem “Um homem caído na rua” (R.10) é um período,

uma frase e uma oração.

B O trecho “Um homem morre de fome em plena rua, entre

centenas de passantes” (R.10) apresenta circunstâncias de

causa e de lugar.

C Nas passagens “um anormal, um tarado, um pária, um

marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa” (R.11) e “com

um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade,

ou sem olhar nenhum” (R.13), há uma gradação decrescente

que vai do geral ao particular.

D No período “Passam, e o homem continua morrendo de fome,

sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem

perdão” (R.13-14), a primeira oração tem sujeito simples e a

segunda, sujeito composto.
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Assinale a opção que apresenta erro de concordância.

A Nem um nem outro passante viu o homem que falecia.

B Deve haver coisas erradas na sociedade atual.

C Mais de um comerciante pediu ajuda à radiopatrulha.

D Necessitam-se de pessoas com mais respeito ao próximo.
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Assinale a opção em que a regência está correta.

A Fernando Sabino custou em expressar, com adequação, sua

revolta.

B Não há necessidade de pedirmos para que as pessoas sejam

mais honestas.

C Ninguém cientificou o pároco do falecimento daquele cristão.

D As pessoas que residem à Rua do Ouvidor não têm esse tipo

de conduta.
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Assinale a opção em que o emprego do sinal indicativo de crase

está correto.

A Ninguém se prestou à acompanhar o homem ao Instituto

Médico-Legal.

B Os humanitários preferem a misericórdia pelo próximo à

indiferença alheia.

C Enviaram-se ofícios à autoridades competentes a respeito do

fato.

D Trouxemos estas questões à Vossa Senhoria, pedindo

providências.
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Considere que o departamento de tecnologia da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) tenha decidido publicar serviços
direcionados aos servidores com o objetivo de agilizar determinadas tarefas. Dessa forma, deseja-se definir aspectos operacionais para
que somente os servidores dessa secretaria tenham acesso aos serviços oferecidos em uma rede interna. Com relação a essa situação
hipotética, assinale a opção correta. 

A Considerando as informações apresentadas, estaria adequada a solução que publicasse os referidos serviços na Internet, assim, em
qualquer lugar, o servidor poderia ter acesso a esses serviços, desde que a conexão seja realizada com o protocolo ADSL que é
seguro.

B A solução indicada é o uso de intranet, uma vez que essa tecnologia não utiliza recursos de TCP/IP impedindo o acesso de
terceiros.

C O uso de uma intranet com serviço de identificação de usuários para evitar que pessoas não-cadastradas tenham acesso à rede da
SGA seria uma solução que atenderia ao estabelecido acima.

D A tecnologia da extranet seria a melhor solução a ser implementada, caso se deseje que o acesso ocorra somente internamente.

��������	�

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6). Com relação a essa janela, assinale a opção correta.

A A informação , na barra de status da janela do IE6, indica que a página web mostrada ou a conexão
que está sendo realizada é do tipo segura, em que se garante o uso de algoritmos de criptografia.

B Para dar início ao acesso de outra página da Web, é suficiente excluir o conteúdo no campo  e digitar, nesse campo, o

endereço da página desejada e clicar .

C O símbolo , localizado na barra de status do IE6, indica que upload de arquivos .doc foram concluídos.
D As informações apresentadas são suficientes para se concluir que a página apresentada possui os denominados clicks, que são

palavras ou ilustrações preestabelecidas como pontos de saltos entre páginas.
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Com relação à janela do Microsoft Office Outlook 2003 ilustrada acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o botão , será iniciado processo de correção ortográfica do texto da mensagem de correio eletrônico mostrada.

B O campo  permite o envio de cópia do e-mail para destinatário cujo endereço eletrônico é diferente de

rh@ac.gov.br, sendo, nesse caso, necessário digitar nesse campo o endereço eletrônico do destinatário em questão.
C Só é possível o envio de um único arquivo anexado em cada e-mail enviado.

D O botão  permite o envio com urgência do e-mail, sem que seja necessário passar pela caixa postal.
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A figura ao lado ilustra uma janela do Word 2002, que contém

parte de um texto extraído e adaptado do sítio

http://www.sga.ac.gov.br. Considerando essa janela, assinale a

opção correta.

A O símbolo indica os locais onde a tecla � foi

acionada.

B A janela mostra que o texto está sendo visualizado no

tamanho normal 100%. 

C O botão  permite a criação de tabelas ou a inserção de

linhas na tabela. 

D Uma alternativa para formatar o parágrafo entre aspas é

aumentando-se o valor do recuo esquerdo.
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Considerando a figura ao lado, que mostra uma
planilha criada no Excel 2002, assinale a opção
correta.

A Para calcular o valor total de papel ofício, é
suficiente clicar a célula D3 e digitar =B3*C3 e,

posteriormente, teclar �.
B Para alterar o nome da planilha de JAN para

JAN/2006, é suficiente: clicar o menu

; clicar a opção Salvar como... e digitar
o novo nome.

C Para inserir uma nova linha logo abaixo da
linha de número 4, é suficiente selecionar a

linha 4 e clicar o botão .
D Para excluir a linha de número 8 da planilha, é

necessário selecioná-la e, em seguida, clicar o

botão .
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Considerando a figura ao lado, que mostra a janela Meu

computador do Windows XP, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o ícone  inicia-se um processo

para detectar a existência de vírus no computador.

B Para iniciar um backup é suficiente clicar o botão

direito do mouse sobre o disquete e clicar ok.

C É possível a verificação da quantidade de espaço livre

em determinado disco por meio do seguinte

procedimento: clicar o disco desejado; clicar o menu

 e clicar a opção Propriedades.

D Disco removível é a mesma coisa que disquete,

também chamado de disco flexível, porque somente

com ele é possível a remoção dos dados do

computador.
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Texto para as questões 15 e 16

O governo federal realiza as primeiras conferências

nacionais dos diretos da pessoa com deficiência e da pessoa

idosa. Os encontros, que ocorrerão em Brasília, vão reunir mais

de duas mil pessoas em torno de questões sobre a conquista de

maior qualidade de vida a esses dois segmentos da sociedade, que

representam 14,5% da população brasileira no caso das pessoas

com deficiência e 8,6% no caso das pessoas idosas. As

conferências também serão um espaço para difusão das ações e

políticas em torno de temas como o Estatuto do Idoso, em vigor

desde o início de 2004, e o Decreto de Acessibilidade, assinado

no final do mesmo ano.

Em Questão, n.º 432. Editado pela Subsecretaria de

Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da

Presidência da República, 12/5/2006 (com adaptações).

��������	

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção

correta relativamente aos direitos da pessoa com deficiência no

Brasil e no mundo.

A O tema da acessibilidade do deficiente é de interesse

exclusivamente nacional.

B A acessibilidade de deficientes e pessoas com dificuldades de

mobilidade é também aspecto importante de políticas de

inclusão e de democracia.

C As legendas nos programas de TV generalizaram-se no Brasil

em todos os canais e programas, de forma a atender não

apenas os deficientes auditivos no Brasil mas também à

população em geral.

D A diminuição, a cada ano, do número de alunos matriculados

no ensino regular com necessidades especiais expõe o atraso

do Brasil nessa matéria. 
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Ainda tendo o texto como referência inicial, assinale a opção

correta acerca dos direitos da pessoa idosa no Brasil e no mundo.

A Os idosos decrescem em número no Brasil, uma vez que as

taxas de longevidade vêm diminuindo drasticamente.

B Os idosos, na maior parte do mundo, mesmo em países

atrasados economicamente, recebem tratamento social,

econômico e familiar bastante acima dos que são oferecidos

no Brasil.

C No Brasil, inexiste legislação específica de proteção do idoso.

D A idéia de rede de proteção de pessoas em processo de

envelhecimento é generosa e está incorporada às políticas

públicas do Brasil, ainda que sua aplicação seja limitada.
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A nacionalização do gás na Bolívia trouxe algumas lições para o

processo decisório brasileiro. Entre as várias abordagens do tema,

destaca-se a discussão em torno da vulnerabilidade energética. A

respeito desse tema no presente e às suas vinculações históricas,

assinale a opção incorreta.

A O Brasil, na década de 70, padeceu diante dos dois grandes

choques do petróleo.

B O consumo de energia, cada vez menor em países como o

Brasil, faz do tema da crise do gás um tema menor na agenda

externa do país.

C A força teatral da declaração de nacionalização do gás na

Bolívia tem levado preocupações ao processo decisório

nacional, aos empresários e aos consumidores brasileiros.

D A questão do gás boliviano ocorreu associada, entre outras

causas, a momentos eleitorais tanto na Bolívia como em

países como o Brasil e a Venezuela.

��������	�

Várias notícias e denúncias envolvem a vida política nacional

desde meados do ano passado. Há uma preocupação nos setores

mais responsáveis, no Estado e na sociedade, de elevar o tom do

debate e de fazer lembrar a todos as responsabilidades que

envolvem a ética na vida pública e privada. No caso da vida

pública, normas conformadas em lei reiteram que 

A o servidor público deve agir com dignidade e decoro no trato

das coisas públicas.

B a moralidade na administração pública é apenas uma questão

de opção política e partidária.

C desprezar o elemento ético na ação pública é torná-la igual ao

setor privado.

D a força do Estado está na desregulamentação das condutas dos

seus dirigentes.
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Em alguma medida, a educação básica nacional apresenta velhos problemas com baixa resolução no presente. A propósito desses

aspectos, assinale a opção correta. 

A A remuneração dos professores, especialmente no ensino fundamental, é um dos pontos altos do Brasil.

B A formação dos professores é caracterizada por ampla presença de professores atuando na educação básica com boa base de

formação universitária.

C A realidade socioeconômica dos alunos pouco interfere no rendimento escolar.

D Mal remunerados e mal formados, os professores não são os únicos culpados pelo fracasso escolar na educação básica nacional.

��������
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Em dois dias, entre 13 e 14 de maio, ocorreram cerca de cem ataques que levaram a 72 mortes. O clima de terror ganhou cidades

brasileiras no sul, sudeste e centro do país. Movimentos noticiados até pelos meios de comunicação internacionais, essas novas ações

atribuídas a gangues e redes de tráfico e da prática de outros ilícitos geraram pânico. A atenção da opinião pública voltou-se, em

especial, para os assassinatos de policiais e pessoas comuns. No que se refere à segurança no Brasil, assinale a opção correta.

A Gangues que atuam de modo semelhante ao de grupos terroristas estão sob integral controle do Estado. 

B O quadro descrito é fruto exclusivo de um sistema escolar e familiar infeliz.

C A insegurança atual tem relação direta e exclusiva com o deficit social acumulado na sociedade nacional.

D Razões socioeconômicas se juntam a outras causas, relativas à própria deficiência da política de segurança pública brasileira, para

o entendimento do horror acima referido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões 21 e 22

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado

democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e

internacional, com a solução pacífica das controvérsias,

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da

República Federativa do Brasil.

Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília – DF: Senado, 1988.

��������
	

Assinale a opção correta, acerca da Constituição Federal de 1988.

A É da essência do conceito de Estado democrático de direito a

sujeição não apenas ao império da lei, mas da lei que realize

o princípio da igualdade e da justiça não pela generalização,

mas pela busca da igualdade das condições dos socialmente

desiguais.

B De acordo com a Constituição Federal de 1988, os direitos

sociais constituem categoria diversa daquela representada

pelos direitos e garantias fundamentais.

C A Constituição não dispõe expressamente acerca da

prevalência dos direitos humanos, embora tal noção esteja

nela implícita, especialmente ao tratar dos princípios que

regem as relações internacionais da República Federativa do

Brasil.

D O pluralismo político não é um fundamento da República

Federativa do Brasil.
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Ainda quanto à Constituição Federal de 1988, assinale a opção

correta.

A A Constituição de 1988 é um exemplo de Constituição

flexível.

B A Constituição de 1988 é, entre as outorgadas, aquela que

mais sofreu emendas.

C A Constituição é rígida quando sua alteração está

condicionada à realização de processos, solenidades e

exigências formais específicas, ao contrário das leis ordinárias

ou complementares, cujo processo de formação é bem menos

complexo.

D Embora democrática, a Carta de 1988 não se classifica como

uma Constituição popular.
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A propósito do princípio da supremacia da Constituição, assinale
a opção correta.

A O princípio da supremacia exige a conformidade de qualquer
ato com a Constituição Federal. Todavia, veta ao Poder
Judiciário o exercício do controle da omissão do Estado em
editar norma jurídica prevista na Constituição, em razão do
princípio da independência dos poderes. 

B No sistema brasileiro, por haver hierarquia entre as normas da
própria Constituição Federal, é possível que uma norma da
Constituição seja declarada inconstitucional por violar uma
outra norma nela também prevista.

C De acordo com a Constituição Federal, saúde e educação são
direitos de todos e dever do Estado. Caso o Estado não
produza os atos legislativos e administrativos necessários à
efetivação de tais direitos, é possível exigir-se a sua ação
positiva com fundamento no princípio da supremacia da
Constituição.

D No sistema brasileiro, a declaração de inconstitucionalidade
de proposta de emenda constitucional deve ser vetada mesmo
quando a emenda tiver por objeto a abolição de cláusulas
pétreas.
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Com relação à organização do Estado, assinale a opção correta.

A União, estados e Distrito Federal são entes dotados de
soberania.

B A instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano —
habitação, saneamento básico e transportes — é da
competência da União.

C Compete aos estados legislar sobre telecomunicações.
D No âmbito da legislação concorrente, a competência da União

é independente do estabelecimento de normas gerais.
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Ainda acerca da organização do Estado, assinale a opção correta.

A A promoção de programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
são de competência privativa da União.

B Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar,
concorrentemente, acerca de assuntos de interesse local.

C É reservada aos municípios a chamada competência residual,
assim compreendidas todas as competências que não lhes
sejam vedadas pela Constituição Federal.

D Somente por lei complementar a União poderá autorizar os
estados a legislar a respeito de questões específicas da sua
competência privativa.
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A respeito do processo legislativo, assinale a opção correta.

A As cláusulas pétreas estão implícitas na Constituição Federal.

B É vedada a edição de medidas provisórias a respeito de

matéria relativa a planos plurianuais e diretrizes

orçamentárias, excepcionada a abertura de crédito

extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e

urgentes, como as decorrentes de guerra.

C Leis que disponham acerca de matéria tributária e

orçamentária devem surgir de iniciativa de uma das casas do

Congresso Nacional.

D As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da

República, independentemente de solicitação de delegação ao

Congresso Nacional.
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A propósito dos atos administrativos, assinale a opção correta.

A A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são

requisitos dos atos administrativos.

B A competência pode ser transferida ou prorrogada segundo a

vontade dos interessados.

C A finalidade é elemento comum a praticamente todos os tipos

de atos administrativos.

D A lei não poderá deixar a critério do administrador a

definição do motivo do ato administrativo.
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Assinale a opção correta quanto aos atos administrativos.

A Nos atos vinculados, a administração pública tem a

prerrogativa quanto à valoração dos motivos e à escolha do

objeto do ato.

B Em razão da garantia de independência entre os poderes, é

vedado ao Poder Judiciário, sob qualquer pretexto rever os

juízos de conveniência e oportunidade do ato administrativo.

C Diferentemente da presunção de legitimidade e da auto-

executoriedade, a imperatividade não é um atributo do ato

administrativo.

D Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser

convalidados pela própria administração, desde que, mediante

decisão competente, não acarretem lesão ao interesse público

nem prejuízo a terceiros.
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A respeito dos contratos administrativos e dos serviços públicos,

assinale a opção correta.

A As empresas públicas e as sociedades de economia mista

federais estão desvinculadas do estatuto das licitações e dos

contratos administrativos (Lei n.º 8.666/1993), pois estão

sujeitas, pela Constituição Federal, ao regime jurídico próprio

das empresas privadas.

B A exceção do contrato não cumprido tem aplicação irrestrita

nos contratos administrativos.

C Cláusulas exorbitantes excedem do direito comum para

conferir vantagem ou restrição à administração pública ou ao

contratado, como, por exemplo, a possibilidade de alteração

e rescisão unilaterais por iniciativa da administração e a

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, em favor do

contratado.

D A criação de subsidiárias de empresas públicas e sociedades

de economia mista independe de autorização legislativa, pois

a própria criação de tais entidades já pressupõe a existência

de lei.
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Quanto aos contratos públicos e privados, assinale a opção

correta.

A As parcerias público-privadas são uma nova forma de

participação do setor privado na implantação, melhoria e

gestão da infra-estrutura pública, uma alternativa à falta de

recursos estatais para investimentos, como, por exemplo, em

portos e rodovias.

B A parceria público-privada não se caracteriza como um

contrato de concessão.

C As agências reguladoras, criadas com o propósito de transferir

para o setor privado a execução de serviços públicos,

reservando ao Estado a regulamentação, o controle e a

fiscalização desses serviços, não são consideradas autarquias

sob regime especial.

D As autarquias executam serviços públicos por delegação.
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Com relação aos bens públicos, assinale a opção correta.

A Os bens públicos estão sujeitos a usucapião.

B Bens dominicais são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas

de direito público a que se tenha dado estrutura de direito

privado, desde que a lei não disponha em contrário.

C Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial,

enquanto mantiverem tais qualificações, são alienáveis.

D O uso comum dos bens públicos não pode ser condicionado

a qualquer tipo de retribuição.



UnB/CESPE – SGA/Gestor Caderno A

Cargo 1: Gestor de Políticas Públicas – 10 –

���������


Acerca dos princípios da administração pública e dos processos

administrativos, assinale a opção correta.

A A administração pode anular os próprios atos, quando eivados

de vício de ilegalidade.

B É ilegítima a interposição de recursos administrativos por

parte daqueles cujos interesses ou direitos foram

indiretamente afetados pela decisão recorrida.

C Ainda que não ocorrida a preclusão administrativa, o não-

conhecimento de recurso administrativo impede que a

administração pública reveja de ofício ato ilegal.

D Ao estabelecer que a administração pública obedecerá, entre

outros, aos princípios da finalidade, da motivação, da

razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica,

a Lei Federal n.º 9.784/1999 tornou mais amplo e explícito o

rol dos princípios enumerados no caput do artigo 37 da

Constituição Federal.
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Um elemento importante da análise de políticas públicas é o

chamado “ciclo da política” ou “ciclo político” (policy cycle).

Embora apresentem pequenas variações, tradicionais abordagens

do ciclo político destacam as fases da formulação, da

implementação e do controle de resultados. Com relação ao

processo de política pública e suas fases, julgue os itens a seguir.

I Política pública é sinônimo de decisão política: ambas

envolvem a alocação imperativa de valores e recursos.

II As fases de formulação e implementação da política pública

são empiricamente distintas, inexistindo quaisquer

sobreposições factuais ou temporais entre elas.

III Elementos simbólicos ou políticos, como prestígio ou poder,

são capazes de influenciar as preferências dos atores

envolvidos na fase de formulação da política pública. 

IV O monitoramento da implementação permite identificar

problemas e especificar medidas corretivas para saná-los,

aumentando a probabilidade de uma política pública atingir

os objetivos pretendidos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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Senado usa pressão da opinião pública para 

votar pacote de segurança 

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB – AL),

admitiu que, sem a pressão da opinião pública por conta da onda

de violência em São Paulo, Paraná, Bahia e Mato Grosso do Sul,

os projetos que tratam de segurança pública poderiam continuar

engavetados.

No entanto, a pressa para votar, em dois dias, mudanças

na legislação penal recebeu críticas do ministro Márcio Thomaz

Bastos (Justiça). Os integrantes da CCJ (Comissão de

Constituição e Justiça) pretendem votar um rol de medidas que

visam combater o crime organizado no País em dois dias, sendo

que uma das propostas estava parada desde 2001. “Essa pressão

da sociedade ajuda. Essa mobilização, essa cobrança ajuda a criar

condições para aprovar essas medidas”, afirmou Calheiros.

Thomaz Bastos contestou. Ele classificou como

“legislação de pânico” pacotes votados em momentos de crise e

pediu cautela do Congresso Nacional ao tratar de mudanças na

legislação penal.

Folha News, 16/5/2006 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando que

a formação da agenda e a formulação de alternativas de políticas

públicas são processos dinâmicos, assinale a opção correta.

A Todos os problemas sociais relevantes fazem parte da agenda

de políticas públicas.

B Atores não-governamentais têm pouca capacidade de

influenciar a formação da agenda, normalmente dominada

pela alta administração do Poder Executivo e por

representantes do Poder Legislativo.

C Os valores e as preferências dos decisores têm grande

influência no processo de formação da agenda e na

elaboração de alternativas de políticas públicas.

D Problemas que causaram crises ou eventos dramáticos são

invariavelmente incluídos na agenda de decisão.
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Considerando os diferentes modelos de análise de políticas

públicas, julgue os itens a seguir.

I O chamado modelo de escolha racional (ou modelo racional-

compreensivo) preconiza uma análise detalhada e abrangente

das alternativas de política pública, garantindo mais agilidade

e eficácia ao processo decisório, sem desconsiderar potenciais

conflitos de interesse e poder entre os atores.

II O modelo incremental reconhece os limites da racionalidade

técnica e busca adotar alternativas de modo gradual,

assegurando acordos entre os interesses envolvidos.

III Uma das críticas ao modelo incremental diz respeito a seu

viés conservador, que tende a dificultar a adoção de políticas

inovadoras.

IV Os modelos racional e incremental podem ser combinados

num modelo misto, que diferencia dois processos decisórios:

um relativo a questões estruturantes e outro relativo a

questões de caráter ordinário.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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A implementação de uma política pública multiplica a

complexidade do processo decisório e é determinante do sucesso

ou fracasso da iniciativa. Acerca da implementação de políticas

públicas, assinale a opção correta.

A Diversos elementos da concepção de uma política pública são

determinados ou alterados durante sua implementação pela

chamada “burocracia do nível da rua”, que atua em contato

direto com os cidadãos.

B O processo de implementação é sempre uma decorrência

automática e imediata da etapa de formulação de políticas

públicas.

C A implementação não sofre a influência de conflitos de

interesse, característicos da fase de formulação das políticas

públicas.

D A garantia de recursos orçamentários é condição suficiente

para assegurar uma implementação bem-sucedida.
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A implementação de uma política pública diz respeito às ações

necessárias para tirá-la do papel e fazê-la funcionar na prática.

Considerando os potenciais problemas de implementação que

podem afetar as políticas públicas, assinale a opção correta.

A Políticas complexas, que envolvem diferentes níveis

governamentais e diversas organizações, requerem relações

de competição e concorrência entre as agências

implementadoras para atingir os objetivos pretendidos.

B As políticas que instituem programas inteiramente novos são

sempre mais difíceis de implementar do que as que ajustam

ou reformulam programas existentes, pois exigem alteração

de situações de poder já constituídas.

C A implementação de uma política pública está imune a

influências decorrentes de conflitos de poder no interior da

agência implementadora.

D Fracassos de implementação podem decorrer de situações em

que os decisores deliberadamente formulam uma política de

caráter simbólico, sem intenções reais de implementá-la.
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Os processos de modernização da gestão pública e de reforma do

Estado têm dado grande ênfase ao fortalecimento das funções de

monitoramento e avaliação de políticas públicas na agenda

governamental. Julgue os itens seguintes, relativos à avaliação de

políticas públicas.

I Na avaliação de uma política pública não se pode utilizar

métodos qualitativos, uma vez que eles não permitem a

mensuração de impactos.

II A avaliação ex ante é um tipo de avaliação de implementação,

utilizado para aferir o grau de satisfação dos usuários da

política pública.

III Eficiência, efetividade, impacto e sustentabilidade são

dimensões relevantes na avaliação de políticas públicas.

IV Embora tenha destaque na agenda governamental, a avaliação

não costuma fazer parte da agenda de organismos

internacionais e de agências de financiamento.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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O planejamento e a ação são inseparáveis. O plano é o

cálculo que precede e preside a ação. Se não a preceder, o plano

é inútil porque chega tarde e, se chega a tempo, mas não a

preside, o plano é supérfluo. Por sua vez, a ação sem cálculo que

a preceda e presida é mera improvisação.

Carlos Matus. Política, Planejamento & Governo.

Tomo I. Brasília: IPEA, 1993, p. 32 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos ao planejamento e à

gestão de planos, programas e projetos governamentais.

I Metas são a tradução precisa dos objetivos de um plano.

II Viabilidade política e viabilidade organizacional não são

variáveis relevantes para um processo de planejamento.

III Indicadores são instrumentos que permitem acompanhar a

execução de um plano, programa ou projeto ao longo do

tempo, fornecendo insumos importantes para a gestão.

IV O PES (planejamento estratégico situacional) é um método

que não pode ser aplicado no setor público, uma vez que

desconsidera a existência de diferentes atores sociais.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

����������

Em um contexto de restrições orçamentárias, equilíbrio fiscal e

diversificadas demandas sociais, o setor público precisa não

apenas engajar-se em experiências de planejamento estratégico,

mas também assegurar condições que garantam a gestão

estratégica do plano. Considerando os pressupostos de

planejamento e gestão estratégica, assinale a opção correta.

A Devem ser considerados estratégicos os programas que

impliquem complexidade operacional, pois é preciso

planejamento para executá-los a contento.

B A alocação estratégica de recursos deve pautar-se pela lógica

incremental, que refuta esforços de negociação entre

diferentes setores do governo.

C Tanto a avaliação quanto o monitoramento são considerados

ferramentas indispensáveis da gestão estratégica.

D O planejamento estratégico governamental deve orientar-se

prioritariamente para resultados de curto prazo, uma vez que

a realidade social é dinâmica e, portanto, requer flexibilidade

na ação estatal.
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Diante de crescentes restrições fiscais — que limitam os

investimentos públicos —, a captação de recursos tem ganhado

espaço na agenda de governos estaduais e municipais. Acerca da

captação de recursos, assinale a opção correta.

A Os governos municipais e estaduais têm ampla liberdade para

negociar parcerias com outros entes públicos e privados

brasileiros, mas não podem recorrer a recursos provenientes

de governos estrangeiros ou organizações internacionais.

B O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), órgão vinculado ao Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é uma

importante fonte de financiamento federal não apenas para

empreendimentos de pessoas jurídicas de direito privado, mas

também para programas da administração pública municipal

ou estadual.

C A captação de recursos externos costuma solicitar a

elaboração de um projeto com objetivos específicos, mas

raramente inclui a exigência de contrapartidas por parte da

agência executora.

D No Brasil, a captação de recursos por entes estaduais está

limitada à obtenção de financiamento para investimentos em

obras de infra-estrutura, sendo vedadas as parcerias para

realização de projetos de natureza cultural, turística ou

ambiental.
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Acerca dos aspectos constitucionais sobre orçamento, assinale a

opção correta.

A As leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do Poder

Legislativo.

B O plano plurianual deverá ser elaborado com base na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

C A Lei Orçamentária possui periodicidade semestral.

D A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração da Lei

Orçamentária.
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Durante o processo de execução orçamentária, algumas condutas

constituem proibições e deverão ser observadas por gestor da

Secretaria de Estado da Gestão Administrativa do Estado do Acre

(SGA/AC). Essas condutas não incluem o(a)

A início de programas não incluídos na lei orçamentária anual.

B publicidade e legalidade de atos de gestão.

C realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que

excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

D remanejamento de recursos de uma categoria de programação

para outra, sem prévia autorização legislativa.
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A respeito dos contratos administrativos, assinale a opção

incorreta.

A A rescisão unilateral é uma das prerrogativas da

administração pública em um contrato administrativo.

B Desde que prevista no instrumento convocatório, a

administração pública poderá exigir a prestação de garantia na

contratação de obras e serviços.

C As modalidades de contrato administrativo excluem o

contrato de concessão.

D Designado para elaboração das cláusulas de um contrato

administrativo, o gestor da SGA/AC deverá redigi-las com

clareza e precisão quanto à execução, definindo direitos,

obrigações e responsabilidades dos contratantes, sempre

vinculados aos termos da licitação e da proposta. 
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Com relação às normas para licitações e contratos da

administração pública, instituídas pela Lei n.º 8.666/1993 — Lei

das Licitações —, assinale a opção correta.

A Os órgãos públicos do estado do Acre não estão sujeitos às

regras da Lei das Licitações, devido ao fato de essa ser uma

lei federal, que só gera efeitos no âmbito da União. 

B O gestor responsável por um processo licitatório deve guardar

sigilo de todos os atos de seu procedimento, não permitindo

que estes sejam acessíveis ao público.

C A concorrência é uma das modalidades de licitação.

D A licitação na modalidade de convite não pode ser utilizada

pela administração pública.
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Quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Acre — Lei Complementar Estadual n.º 39/1993 e alterações —,
assinale a opção incorreta. 

A A prévia aprovação em concurso público não é requisito
básico para o ingresso no serviço público em cargo de
provimento efetivo. 

B Durante o período de estágio probatório, serão avaliadas a
aptidão e a capacidade de desempenho do servidor, sendo
observados, entre outros fatores, sua assiduidade, disciplina
e responsabilidade.

C O servidor estável poderá perder o cargo mediante decisão
administrativa tomada em processo disciplinar em que lhe
seja assegurada ampla defesa. 

D A reversão, que constitui uma das formas de provimento de
cargo público, é o retorno à atividade de servidor aposentado
por invalidez quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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Com base nos conceitos da gestão organizacional contemporânea,
assinale a opção incorreta.

A O planejamento estratégico deve ter foco no curto prazo, ou
seja, nos resultados imediatos para a organização.

B Um sistema de comunicação adequado contribui para que a
tomada de decisão ocorra de forma tempestiva e na direção
correta.

C A visão de sistemas decorre do fato de que as organizações
são constituídas de elementos inter-relacionados e
interdependentes, visando alcançar um objetivo definido. 

D Pode-se definir liderança como a habilidade de influenciar
pessoas no sentido da realização das metas organizacionais.
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Acerca das abordagens contemporâneas de liderança, assinale a
opção incorreta.

A A abordagem situacional sugere que não existe um melhor
estilo de liderança, nem um estilo permanente, e sim o mais
eficaz para uma dada situação.

B Enquanto o líder autocrático utiliza seu poder para decidir
sozinho e para recompensar ou punir os liderados, o líder
democrático discute essas mesmas decisões em conjunto com
sua equipe.

C O conceito de liderança servidora refere-se ao líder que pensa
coletivamente, age em condição de igualdade e busca
satisfazer as reais necessidades dos membros do grupo,
desenvolvendo laços de confiança, incentivo e cooperação,
para que possam ser atingidos os objetivos coletivos.

D A liderança situacional somente pode ser exercida por pessoa
investida em cargo formal de gerência.
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Julgue os itens a seguir, relativos à prestação de serviços

públicos.

I O Estado deve prestar os serviços públicos sempre de forma

direta, sendo vedado transferir sua execução para outras

entidades.

II A administração pública deve zelar para que sejam atendidas

as características de adequação do serviço público, tais como

regularidade, segurança, generalidade, cortesia em sua

prestação e modicidade das tarifas.

III Entre os direitos e deveres dos usuários de serviços públicos

está o de comunicar às autoridades competentes os atos

ilícitos praticados pelo prestador do serviço.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

���������

No que se refere ao processo administrativo, regido pela Lei
n.º 9.784/1999, julgue os itens que se seguem.

I A advertência, a suspensão e a demissão estão entre as
sanções administrativas a que os agentes públicos estão
sujeitos, caso não observem seus deveres funcionais e os
princípios norteadores da administração pública.

II Uma vez instaurado o processo administrativo, o interessado
poderá apresentar sua defesa apenas na esfera judicial.

III Em caso de intimação do interessado, esta deve conter a data,
hora e local em que deve comparecer.

IV Os atos dos processos administrativos devem ser divulgados
oficialmente, mesmo nas hipóteses de sigilo previstas na
Constituição Federal.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III. 
C II e IV.
D III e IV.
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