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C De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Um peixe, se tivesse consciência, provavelmente1

não se daria conta de que vive permanentemente na água.
Nós raramente tomamos consciência de que vivemos imersos
em uma grande camada de oxigênio. Do mesmo modo, quase4

nunca nos apercebemos que vivemos em contato direto com
os grupos e as instituições. Somente quando sofremos
alguma privação de oxigênio, quando nos afastamos ou7

perdemos um grupo de referência, ou seja, quando o peixe é
retirado da água, é que sentimos o quanto estávamos
envolvidos por esse meio ambiente, que nos abraça de forma10

tão gentil, tão cotidiana, e que o temos como um fato, pois
pouco nos importamos com ele. De maneira parecida ocorre
com os grupos. De tão habituados a viver em relação com13

os demais, poucas vezes percebemos ou constatamos sua
importância ou sua influência em nossos comportamentos ou
em nossas decisões. A vida humana é grupal.16

Francisco José B. de Albuquerque e Kátia Elizabeth Puente-Palácios.
Grupos e equipes de trabalho nas organizações. In: Zanelli et al.
Psicologia, organizações e trabalho no Brasil, p. 357-8 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, a respeito da organização das
ideias e estruturas linguísticas do texto acima.

1 No desenvolvimento da argumentação, a referência a um
peixe tem a função de contrapor a consciência, presente no
comportamento social dos seres humanos, ao alheamento e
à inconsciência, características que opõem os atos dos
animais irracionais aos dos humanos. 

2 Nas relações de coesão do texto, os referentes dos pronomes
“se” (R.2) e “o” (R.11) são, respectivamente, “Um peixe” (R.1)
e “esse meio ambiente” (R.10).

3 Nos segmentos “de que vive” (R.2) e “de que vivemos” (R.3),
o uso da preposição “de” é requerido pela regência do verbo
viver.

4 Como, no texto, a significação da forma verbal
“apercebemos” (R.5) é semelhante à do verbo perceber, sua
substituição por percebemos preservaria a coerência e a
correção gramatical do texto.

5 Em “De tão habituados” (R.13), a preposição “De” introduz
oração de valor causal que, entre outras estruturas,
corresponde a Porque estamos tão habituados ou a Por
estarmos tão habituados.

6 Preservam-se as relações de coerência entre os argumentos,
bem como sua correção gramatical, ao se explicitar um
conectivo — como, por exemplo, Apesar de — para a
última oração do texto, fazendo-se o devido ajuste na letra
inicial maiúscula dessa oração.

Rousseau defendia que o que, de fato, distingue os1

animais do ser humano é algo que ele denominou
perfectibilidade. O nome é um neologismo um tanto
inusitado, mas seu significado é por ele esclarecido: a4

perfectibilidade é a capacidade que o homem tem de
aperfeiçoar-se. Atualizando um pouco a distinção, poder-
se-ia dizer que é como se os animais viessem com um7

software instalado, de fábrica, o qual os condiciona e limita
durante toda a existência. Já os humanos seriam, nesse
sentido, ilimitados, porque são seres que se aperfeiçoam,10

desenvolvem cultura, fazem história. Enquanto um pombo
morreria de fome diante de um pedaço de carne, ou um
felino, frente a um punhado de grãos, pois são programados13

por natureza a alimentar-se diversamente, o homem é um ser
que supera determinações naturais. Não sendo condicionado
por natureza, o homem é capaz de vivenciar novas16

experiências, de inventar artefatos que lhe possibilitem, por
exemplo, voar ou explorar o mundo subaquático, quando não
foi dotado por natureza para voar e permanecer sob a água.19

Diante disso, Rousseau defende que o homem é o único
animal a possuir liberdade, porque ele pode fazer escolhas
que vão contra seus instintos ou determinações naturais.22

Lília Pinheiro. Homem, o ser tecnológico. In: Filosofia,
Ciência&Vida. Ano III, n.º 27, p. 27-8 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens quanto às ideias e às estruturas
linguísticas do texto acima apresentado.

7 Conclui-se, a partir da argumentação do texto, que a
liberdade decorre da capacidade de aperfeiçoamento do
homem, ou seja, da sua perfectibilidade.

8 Para se evitar a repetição do pronome “que” (R.1), o
desenvolvimento da textualidade admite a retirada da
primeira ocorrência, mas não da segunda, com a vantagem
de o texto se tornar menos informal. 

9 Apesar de o sinal de dois-pontos após o vocábulo
“esclarecido” (R.4) introduzir uma explicação, sua
substituição por ponto, com os devidos ajustes na inicial
maiúscula no artigo “a” em “a perfectibilidade” (R.4-5),
preservaria a coerência e a correção gramatical do texto.

10 A substituição de “poder-se-ia dizer” (R.6-7) pela forma
menos formal poderia se dizer preservaria a correção
gramatical do texto, desde que fosse respeitada a
obrigatoriedade de não se usar hífen, para se reconhecer que
o pronome se está antes do verbo dizer, e não depois do
verbo poderia. 

11 O uso de “Já” (R.9), que inicia um período, tem a função
argumentativa de ressaltar a ideia de os seres humanos serem
ilimitados a partir do início de sua criação.

12 No desenvolvimento das relações de coesão do texto, o
pronome “lhe” (R.17) retoma “homem” (R.16) e, por isso, sua
substituição pelo pronome o preservaria a coerência e a
correção gramatical do texto.
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A expressão sustentabilidade do desenvolvimento1

não significa um ajustamento suplementar à racionalidade do
desenvolvimento moderno. O âmago do conceito — o
princípio ético da solidariedade — guarda o imenso desafio4

contemporâneo de assegurar a sustentabilidade da
humanidade no planeta, no interior de uma crise de
civilização de múltiplas dimensões interdependentes e7

interpenetrantes: ecológica, social, política, humana,
étnica, ética, moral, religiosa, afetiva, mitológica...
A sustentabilidade do desenvolvimento é um problema10

complexo, porque a sua essência está imbricada em um
tecido de problemas inseparáveis, exigindo uma reforma
epistemológica da própria noção de desenvolvimento.13

A modernidade tramou-se no virtuosismo da civilização
europeia. As luzes da razão e do saber alimentaram o ideal
civilizatório, em oposição a tudo que representasse barbárie.16

Aos olhos do colonialismo, a dignidade da existência do
bárbaro do novo mundo foi reconhecida, apenas, na sua
capacidade de incorporar-se às luzes da moral cristã, da19

mentalidade capitalista e do racionalismo progressivo do
mundo industrial, em sua voracidade insaciável por recursos
naturais, cada vez mais distantes.22

Paula Yone Stroh. Introdução. In: Edgard Morin. Saberes globais e saberes locais:
o olhar transdisciplinar. Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 9-10 (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, a respeito da organização das ideias
no texto acima.

13 De acordo com o texto, a “sustentabilidade do
desenvolvimento” (R.1) não significa um mero ajustamento,
pois o princípio da solidariedade é incompatível com o modo
de vida capitalista moderno.

14 Na linha 2, a obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de
crase em “à racionalidade” deve-se à presença da preposição
a, exigida na complementação da palavra “suplementar”,
juntamente com o artigo definido que antecede o vocábulo
“racionalidade”.

15 Pela função que exercem no texto, os dois travessões nas
linhas 3 e 4 correspondem a duas vírgulas, e por elas podem
ser substituídos, sem prejuízo para a coerência ou para a
correção do texto.

16 Seriam preservados a coerência textual e o respeito às
regras gramaticais ao se escrever a oração iniciada por
“exigindo” (R.12) como uma oração desenvolvida iniciada
por que exigem. 

17 O desenvolvimento da argumentação do texto mostra que
a estrutura linguística “tramou-se” (R.14) corresponde
a foi tramada.

18 Nas relações de coesão do texto, em “incorporar-se” (R.19),
o verbo está flexionado no singular porque o pronome “se”
retoma “novo mundo” (R.18).

19 Mantêm-se o respeito às regras gramaticais e a coerência na
argumentação ao se substituir “em sua” (R.21) tanto por na
sua como por com sua.

Diante das notícias atuais, pode até parecer natural1

que cada um de nós vista algum tipo de couraça para se

proteger de tudo isso. E, assim, encouraçados e

amedrontados, vamos nos escondendo, nos encolhendo, antes4

mesmo de enxergar as possibilidades de fazer o que temos

de fazer em conjunto, em comunidade, em companhia.

A desconfiança é um tipo de desnutrição mental. Falo da7

atitude, crescente no cotidiano, que faz da desconfiança a

própria ambiência nas relações. Pode parecer natural, mas

não é aceitável. E, no fim, não serve de nada. O medo não10

elimina perigo algum. Se o mundo é arriscado, esse fato não

será mudado por nosso medo ou desconfiança. E, muito

importante, não faria sentido vivermos, estudarmos e13

trabalharmos em conjunto se não pudéssemos estabelecer

alguma — ou muita — confiança nas pessoas que estão

conosco nessa jornada.16

Caco de Paula. Nutrição mental. In: Vida Simples.
Ed. 74, dez./2008, p. 78 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, acerca das ideias e das estruturas

linguísticas do texto acima.

20 De acordo com a argumentação do texto, o que faz a

violência das notícias atuais parecer natural, mas não

aceitável, é ter medo de aceitar que o mundo é arriscado.

21 O desenvolvimento das ideias do texto permite substituir-se

“Diante” (R.1) por Frente, sem prejuízo para a coerência

nem para a correção gramatical do texto.

22 Devido à presença do termo “cada um de nós” (R.2) como

sujeito de oração, o uso do pronome se, em lugar de

“nos” (R.4), preservaria a coerência e a correção gramatical

do texto.

23 Na linha 8, a forma verbal “faz” está flexionada no singular

porque o pronome “que” retoma, por coesão textual, o termo

“cotidiano”.

24 A organização da textualidade mantém a coerência entre os

argumentos, bem como o respeito às regras gramaticais, ao

se usar viver, estudar e trabalhar em lugar de “vivermos,

estudarmos e trabalharmos” (R.13-14).

25 A opção pelo uso do modo subjuntivo em “pudéssemos”

(R.14) sugere que, na organização dos argumentos, o texto

endossa a hipótese de que não é possível estabelecer a

confiança.
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Em vigor há quase três anos, a Lei da Mata Atlântica não
conseguiu evitar a continuação do desmatamento do bioma.
A mata atlântica está reduzida a 7,9% de sua área original no país
e, entre 2005 e 2008, 102,9 mil hectares foram desmatados
ilegalmente, segundo estudo realizado pela Fundação SOS Mata
Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A diretora da Fundação SOS Mata Atlântica disse que o
desmatamento ocorre principalmente para substituir o uso da
floresta, geralmente para a agropecuária e exploração de pínus,
principalmente em Santa Catarina. Além disso, a mata atlântica
situa-se em uma região onde há muitos usos e muitas cidades e,
por isso, está tão fragmentada. As principais cidades e metrópoles
brasileiras estão localizadas nessa região, portanto o impacto das
pessoas e da utilização dessa floresta desde o descobrimento do
Brasil tem levado à redução drástica da área da mata atlântica.

     Internet: <oglobo.globo.com> (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto acima, julgue os itens a
seguir.

26 Infere-se do texto que atividades econômicas têm parte da
responsabilidade no desmatamento da mata atlântica.

27 A Lei da Mata Atlântica tem-se mostrado instrumento eficaz
para conter a destruição da floresta.

28 A destruição da mata atlântica tem sido uma constante na
história brasileira desde o início da colonização do país
pelos portugueses.

Em abril de 2009, foi identificada nova variedade de gripe,
conhecida popularmente como gripe suína, causada pelo vírus
H1N1. A respeito dessa doença, julgue os próximos itens.

29 Uma das dificuldades em relação a essa doença é que os
sintomas são similares aos da gripe comum, entretanto, mais
agudos.

30 Apesar de essa enfermidade ter surgido inicialmente em
porcos, existem evidências de que a origem do vírus está
relacionada aos experimentos realizados com transgênicos.

31 O vírus H1N1 não é um novo subtipo de vírus, porque já
existe há décadas no México, onde atingia apenas
comunidades isoladas.

A respeito da crise econômica que atualmente assola o mundo,
julgue os itens subsequentes.

32 O início da crise está diretamente relacionado aos chamados
empréstimos subprime, isto é, empréstimos de segunda linha,
concedidos a pessoas com maior dificuldade de arcar com o
pagamento de dívidas.

33 Os empréstimos subprime foram idealizados a partir do
esquema de fraudes elaborado pelo financista Bernard
Madoff, preso em dezembro de 2008 em Nova Iorque.

34 Em razão de ser uma crise associada ao mercado hipotecário,
seus efeitos restringiram-se ao sistema financeiro, afetando
apenas empresas de outros setores que se aventuraram no
mercado de empréstimos imobiliários, como é o caso da
General Motors.

35 O mercado subprime acabou por afetar o sistema bancário
porque os empréstimos hipotecários duvidosos foram
transformados em títulos revendidos para outras instituições
financeiras.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do software
BrOffice 3.0 contendo um documento em processo de edição,
julgue os itens que se seguem.

36 Ao se clicar sequencialmente os botões  e , o texto
selecionado no documento — São Francisco — será
formatado com fonte em negrito e com sublinhado duplo
ondulado.

37 O documento em edição pode ser salvo em arquivo do
tipo PDF, mas não em arquivo com a extensão .doc.

38 Para se alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo
mostrado, é suficiente selecionar o texto, clicar a opção
Parágrafo do menu , selecionar o espaçamento
desejado e clicar OK.

39 Por meio do botão , é possível criar um link para uma
página da Internet.

40 Para se inserir um recuo ou marca de tabulação na primeira
linha do texto mostrado na figura, basta posicionar o cursor
em qualquer linha do texto e clicar o botão .

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do software
Excel 2003 contendo uma planilha em processo de edição, julgue
os próximos itens.

41 Para se calcular a média de desabrigados nos estados
considerados na planilha, é suficiente digitar a fórmula

=Média (B2:B6) e pressionar a tecla .
42 O gráfico mostrado na figura, por conter valores em

percentual, não foi criado a partir do conteúdo da planilha
em edição.

43 Ao se selecionar a planilha, clicar a opção Filtrar no menu
 e escolher, na lista disponibilizada, a opção Autofiltro,

é possível selecionar o número de desabrigados de apenas
um estado e, nessa situação, o gráfico também será alterado.
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A respeito dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os

itens seguintes.

44 O BrOffice pode ser instalado em computadores que utilizam

o sistema operacional Linux ou o Windows.

45 Acessibilidade é um recurso do Windows XP usado para se

estabelecer critérios de segurança de acesso ao sistema,

como senha e criptografia. 

46 O Linux foi projetado para fazer uso inteligente dos recursos

de qualquer máquina, funcionando tanto em máquinas com

vários gigabytes de memória como em aparelhos celulares

com poucos kilobytes de capacidade.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Internet

Explorer 6.0, e os conceitos de organização de arquivos,

julgue os seguintes itens.

47 É possível fazer o download do arquivo pas.zip em um disco

que possua espaço livre superior a 12,4 MB.

48 Desde que autorizado, é possível copiar a figura contida na

página web utilizando-se o seguinte procedimento: clicar

essa figura com o botão direito do mouse, selecionar, na lista

disponibilizada, a opção Salvar imagem como e, a seguir,

clicar o botão Salvar.

49 Para se fazer uma cópia do arquivo pas.zip, é necessária a

instalação do software Winzip ou Linuxzip no computador

em uso.

50 Por meio da ferramenta , é possível

localizar arquivos no computador em uso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com referência a administração financeira, julgue os itens a
seguir.

51 De acordo com o conceito operacional, devem ser excluídos
do cálculo das necessidades de financiamento do setor
público os juros nominais que incidem sobre a dívida fiscal
líquida.

52 Do ponto de vista da administração financeira, os fundos
contábeis podem ter personalidade jurídica própria.

A respeito de contabilidade pública, julgue os itens subsequentes.

53 Se um ente público institui uma contribuição de melhoria
durante o exercício financeiro, a receita correspondente ao
novo tributo, quando recebida, deve ser incluída no montante
da receita orçamentária, ainda que não tenha havido tempo
hábil para alterar o orçamento do exercício em curso no
valor correspondente.

54 As cauções, as garantias recebidas em dinheiro de terceiros
para a execução de contratos de obras e fornecimento de
serviços e as diversas arrecadações por conta de terceiros
devem integrar o cômputo da dívida flutuante.

55 O tombamento de bens móveis é a atribuição de número de
registro patrimonial a cada bem individualizado e deve
ser feito para todos os itens do material permanente,
independentemente do valor de aquisição.

56 Os programas de computador produzidos diretamente pelos
órgãos públicos devem ser mensurados economicamente e
registrados na contabilidade patrimonial.

57 No balanço financeiro, tanto as receitas como as despesas
devem ser discriminadas por categorias econômicas.

58 Quando as operações realizadas com o patrimônio de uma
entidade pública indicarem deficit no período, o resultado
negativo deverá ser classificado como variação ativa.

Acerca de matéria orçamentária em geral, julgue os itens
seguintes.

59 O princípio orçamentário da não vinculação ou não afetação
das receitas abrange todos os tributos, ressalvadas as
hipóteses expressamente mencionadas em lei.

60 A apresentação de deficit fiscal na Lei Orçamentária Anual
constitui hipótese de descumprimento do princípio
orçamentário do equilíbrio.

61 A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve definir a destinação
de recursos provenientes das operações de crédito, até
mesmo por antecipação de receita.

62 Com o objetivo de demonstrar os meios de atingir os
resultados nominal e primário pretendidos, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve incluir uma avaliação atuarial
do regime geral de previdência social.
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A respeito do processo orçamentário e dos métodos e das técnicas
para a sua efetivação, julgue os itens a seguir.

63 A avaliação e a estimativa das necessidades de
financiamento do governo central fazem parte do processo
orçamentário.

64 As diretrizes setoriais para a elaboração da proposta de lei
orçamentária anual devem ser definidas no âmbito da
Secretaria de Orçamento Federal.

65 Quando se divide a despesa pública nas parcelas que serão
utilizadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e
pelos municípios, realiza-se a classificação da despesa por
esfera orçamentária.

66 A classificação institucional da receita representa a estrutura
orgânica e administrativa governamental, correspondendo a
dois níveis hierárquicos: o órgão e a unidade orçamentária.

Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI) e ao Sistema Integrado de Dados
Orçamentários do Governo Federal (SIDOR), julgue os próximos
itens.

67 Na forma de acesso ao SIAFI denominada off-line, a unidade
gestora precisa repassar à outra unidade a tarefa de
introduzir os dados relativos aos seus documentos contábeis.

68 Além de ajudar na elaboração da proposta orçamentária, o
SIDOR serve como agente centralizador dos pedidos de
alteração do orçamento em execução por meio de créditos
adicionais.

Acerca da receita pública, julgue os itens subsequentes.

69 De modo a dar uniformidade aos cálculos de projeção da
receita orçamentária, é necessário considerar a variação
de preços por meio de um mesmo índice, aplicado
indistintamente a todas as receitas.

70 Todas as receitas públicas devem passar pelo estágio do
lançamento, em que se verifica a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, calcula-se o montante devido,
identifica-se o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe-se a
aplicação da penalidade cabível.

A despesa pública envolve uma série de aspectos jurídicos,
técnicos, financeiros e orçamentários. Acerca desse assunto,
julgue os itens de 71 a 78.

71 Com relação à natureza da despesa orçamentária, a reserva
de contingência não é classificada como despesa corrente
nem como despesa de capital.

72 O estágio da fixação da despesa corresponde ao momento
em que o órgão central de planejamento e orçamento realiza
a inclusão da despesa na proposta orçamentária.

73 O Ministério das Relações Exteriores não pode conceder ou
aplicar suprimentos de fundos nos termos do regime especial
de execução quando o servidor responsável pelo suprimento
estiver em exercício no Brasil.

74 Na hipótese de o suprimento de fundos ter sido concedido
nos termos do regime especial de execução, o cartão de
pagamento do governo federal poderá ser utilizado na
modalidade de saque.

75 Os valores inscritos em restos a pagar processados não
podem ser cancelados por decurso de prazo.

76 No caso de restos a pagar referentes a despesas empenhadas
por estimativa, se o valor real a ser pago for superior ao
valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada à conta de
despesas de exercícios anteriores.

77 Se o empenho de uma despesa for considerado insubsistente
e anulado no encerramento do exercício, mas, em momento
posterior, o credor cumprir com sua obrigação, o pagamento
será obrigatório e deverá correr à conta de despesas de
exercícios anteriores.

78 Tendo em vista o agrupamento de diversos itens registrados
como despesas de exercícios anteriores, não é possível
manter, nesse caso, os registros de cada despesa segundo a
categoria econômica original.

Com relação à conta única do Tesouro Nacional, julgue
os próximos itens.

79 No caso de autarquias, fundações públicas e fundos
autorizados a aplicar disponibilidades no mercado
financeiro, a remuneração correspondente às aplicações
realizadas integra o superavit financeiro das respectivas
instituições, que deve ser destinado à amortização da dívida
pública federal, ainda que o recurso permaneça aplicado ao
final do exercício.

80 Nos casos em que características operacionais específicas
não permitam a movimentação financeira pelo sistema de
caixa único do Tesouro Nacional, os recursos podem ser
movimentados por qualquer instituição financeira autorizada
a operar no mercado brasileiro.

Acerca das modalidades de licitação previstas na
Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens a seguir. 

81 Visando dar maior flexibilidade aos atos de gestão da
administração pública, essa lei permite que se combinem as
modalidades de licitação existentes.

82 Quando, devido a limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, for impossível obter o número
mínimo de licitantes para o convite, a licitação deve ser
realizada sob a modalidade de tomada de preços.

83 Na compra ou alienação de bens imóveis, qualquer que
seja o valor de seu objeto, é cabível a modalidade de
concorrência.

84 As obras, os serviços e as compras efetuadas pela
administração devem ser divididos em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
passando-se à licitação visando ao melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala.

Quanto à dispensa e à inexigibilidade de licitação, julgue os itens
que se seguem.

85 A licitação é dispensável para serviços e compras de valor
até 10% do limite previsto para a modalidade de convite,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou
compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez.

86 A licitação será dispensável quando ficar caracterizada a
inviabilidade de competição, como a contração de serviços
técnicos especializados com profissionais ou empresas de
notória especialização.

87 Em certos casos, é inexigível a licitação para contratação de
serviços de publicidade e divulgação.

88 Tendo em vista a situação de calamidade pública, as obras
de reparo e reconstrução de barragens danificadas nas
enchentes ocorridas na região Nordeste em 2009 podem ser
contratadas com dispensa de licitação, desde que possam ser
concluídas no prazo de dois anos consecutivos, a partir da
ocorrência da calamidade, permitida a prorrogação do
contrato uma única vez, por igual período.



UnB/CESPE – MI Caderno Amarelo 
Cargo 1: Analista Técnico-Administrativo – 6 –

A respeito da modalidade de pregão, julgue os itens seguintes.

89 Apesar da modalidade de menor preço ser mais utilizada,
é pela sua natureza, o critério da melhor técnica.

90 A fase de habilitação é posterior: primeiro, escolhe-se a
proposta mais vantajosa e, na sequência, apenas o vencedor
tem sua documentação verificada. 

91 No âmbito federal, é obrigatória a modalidade de pregão
para a aquisição de bens e serviços comuns, assim
entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e de
qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos pelo
edital, em perfeita conformidade com as especificações
usuais praticadas no mercado.

Com relação aos convênios e aos contratos administrativos,
julgue os próximos itens.

92 O regime jurídico dos contratos administrativos confere
à administração a prerrogativa de modificá-los
unilateralmente, com vistas à melhor adequação às
finalidades do interesse público, mas não permite rescindi-
los em qualquer caso em decisão unilateral.

93 Enquanto o contrato se caracteriza por interesses opostos
que se encontram, o convênio é marcado pela coexistência
de interesses convergentes que nele se integram.

94 O instrumento de contrato será facultativo quando a licitação
ocorrer na modalidade de convite, bem como nas situações
de dispensa e inexigibilidade cujos preços estejam
compreendidos nos limites dessa modalidade.

95 Na prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, é permitida a prorrogação do contrato por períodos
iguais e sucessivos, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosos para a administração, até o
máximo de 60 meses.

Quem conhece Marcos sabe que ele é muito rigoroso
quando se trata de selecionar candidatos para sua empresa. Ele
exige que cada candidato forneça o nome e telefone de cinco
pessoas com quem trabalhou em cada um dos empregos
anteriores. A verificação das referências é demorada, mas eficaz.
Além disso, todos os candidatos precisam se submeter a um
teste que avalia a predisposição do candidato a se comportar
de maneira sociável no trabalho, pois a empresa atua
prioritariamente com atividades de atendimento ao público.
Marcos ainda realiza levantamento do histórico das indenizações
trabalhistas do candidato e das multas de trânsito. Como
entrevistador, Marcos elabora um roteiro minucioso a ser
realizado com o candidato. O roteiro gira em torno da habilidade
do candidato em projetar como seria seu comportamento em
determinadas situações. Segundo Marcos, nos primeiros
cinco minutos de entrevista, ele já possui seu parecer sobre o
candidato. As informações errôneas e duvidosas são logo
detectadas por Marcos, que elimina o candidato caso existam
duas informações desse tipo seguidas. Certa vez, Marcos avaliou
vários candidatos que ele considerou como fracos, e, quando já
ia desistir, apareceu um candidato considerado, por ele, como
muito bom. Depois de contratado, o candidato não apresentou um
desempenho tão bom assim. 

G. Dessler. Administração de recursos humanos. 2.ª ed. São
Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2003 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto acima, julgue os itens
de 96 a 99, a respeito dos processos de seleção pessoal.

96 A entrevista elaborada por Marcos tende a apresentar maior
validade, por se tratar de uma entrevista estruturada e
comportamental. 

97 No caso apresentado, não houve um processo seletivo, uma
vez que não foram seguidas etapas básicas, como o
levantamento de possíveis candidatos; a avaliação curricular;
a investigação das características psicológicas; e a realização
de testes de conhecimentos e habilidade.

98 Entre as descrições de erros de entrevistas expostos no caso,
há situações de julgamentos precipitados e ênfase negativa,
considerando que Marcos forma sua visão a respeito do
candidato antes da entrevista.

99 O caso relatado apresenta erro de contraste na entrevista
de seleção, quando aborda a ordem de participação dos
candidatos na entrevista, já que o selecionado foi o último
entrevistado.

Os seres humanos são a chave do sucesso ou do fracasso das
estratégias inovadoras de uma organização. Se os processos e a
tecnologia são necessários para transformar uma empresa, é
importante também lembrar que são as pessoas que dão vida a
esses aspectos. A respeito das tendências, dos conceitos e das
funções da gestão de recursos humanos, julgue os itens a seguir.

100 Qualquer fator que interfira nas relações organizacionais
pode ser considerado um componente do modelo de gestão
de pessoas. 

101 Os limites entre as funções da área de recursos humanos e
o que está na área de atuação dos planejadores estratégicos
ou gestores de produção ou marketing são claramente
determinados nas organizações. 

102 A evolução do conceito de administração de recursos
humanos envolve a crescente necessidade de orientação para
o planejamento e de intervenções gradativas com a
orientação estratégica, visando à mudança do modelo de
comprometimento para o modelo de controle. 

103 As políticas atuais de gestão de pessoas caracterizam-se por
estimular as pessoas ao aprendizado contínuo, além de
estimulá-las a se responsabilizarem pelo processo de
autodesenvolvimento no trabalho. 

104 No contexto organizacional, a avaliação e a gestão do
desempenho caracterizam-se prioritariamente pela atividade
de isolar, observar, mensurar, formalizar e recompensar
comportamentos e resultados alcançados pelos indivíduos.

105 O estabelecimento do valor agregado pelo trabalho do
indivíduo ocorre por meio da definição do espaço de atuação
do indivíduo na organização e do estabelecimento a priori
das atividades pelas quais cada profissional é responsável.
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O imperativo do aprimoramento da conduta ética do
servidor público assumiu uma importância política inquestionável
em nossos dias. De fato, a opinião pública, manifestada de
maneira espontânea ou condicionada pelos meios de
comunicação, concorda que o grau de obediência a princípios
éticos é muito baixo no serviço público. Nesse sentido, as
frequentes denúncias de corrupção estimularam na sociedade essa
percepção. Algumas pesquisas recentes de opinião revelam que
o cidadão brasileiro tem um conceito negativo a respeito da
conduta ética da classe política. Ainda que tais pesquisas tenham
se cingido à opinião sobre o universo parlamentar, é lícito
presumir que a mesma opinião negativa se estenda, ainda que em
diferentes graus, à conduta ética nas esferas dos Poderes
Executivo e Judiciário. Pouco importa, para fins desta análise, se
a opinião pública é fundada, infundada ou meramente
preconceituosa. Importante é a opinião em si, pois revela um
ceticismo intrínseco do povo em relação ao padrão ético do
aparelho de Estado.

João Geraldo Piquet Carneiro. Revista do Serviço Público.
Ano 49, n.º 3, jul.-set./1998, p. 123 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o
Código de Ética do Servidor Público, julgue os seguintes itens.

106 Tendo por fundamento o princípio da supremacia do
interesse público e obedecendo aos critérios estabelecidos
pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico que permitem averiguar o índice de opacidade da
administração pública, as comissões de ética podem inverter
o ônus da prova em desfavor do servidor sempre que sua
conduta ou suas atitudes derem margem a ambiguidades,
considerando a natureza inquisitorial de seus procedimentos.

107 O servidor público não pode permitir que perseguições,
simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores, o que não
significa que ele possa ser conivente com erro ou infração às
normas vigentes.

108 Tanto para instruir e fundamentar promoções quanto para
todos os demais procedimentos próprios da carreira do
servidor público, cabe à comissão de ética fornecer aos
organismos encarregados da execução do quadro de carreira
dos servidores os registros a respeito da sua conduta ética.

109 As comissões de ética têm o encargo de orientar o servidor
quanto à sua ética profissional, além de aconselhá-lo no
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público,
competindo a elas conhecer concretamente acerca de
imputação ou de procedimento suscetível de censura.

Quanto aos regimes de trabalho dos servidores públicos, julgue
os itens de 110 a 115.

110 O primado constitucional da unicidade impõe-se aos
servidores públicos da União, dos estados e dos municípios,
sendo, atualmente, impraticável a coexistência de um regime
de trabalho de base contratualista com outro de ordem
estatutária em um mesmo ente federativo.

111 A demissão por insuficiência de desempenho é uma das
hipóteses de afastamento do servidor estável. O servidor é
submetido, anualmente, a uma avaliação de desempenho que
está sujeita à homologação da autoridade competente e é
realizada por uma comissão constituída para essa finalidade,
de acordo com o que dispõe a Lei de Governança
Corporativa da administração pública ou o regulamento da
respectiva carreira ou do cargo.

112 A investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental denomina-se
readaptação. Esta se efetiva em cargo de atribuições afins,
respeitados a equivalência de vencimentos, a habilitação
exigida e o nível de escolaridade.

113 Quando a demissão do servidor estável for invalidada por
decisão administrativa ou judicial, a sua reinvestidura no
cargo anteriormente ocupado ocorrerá por reintegração, ao
passo que, quando este for conduzido a um cargo diverso
daquele que originariamente ocupava, a reinvestidura
ocorrerá por reincorporação.

114 O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado pode ocorrer em função de sua inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo. Havendo a
recondução ao cargo de origem e estando este já provido, o
servidor deverá ser aproveitado em outro cargo, desde que
ocorra também o aproveitamento de atribuições e
vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

115 Os cargos públicos, de natureza estatutária, são acessíveis
a todos os brasileiros natos e são criados por lei, com
denominação própria e vencimento pago pelos cofres
públicos, para provimento em caráter definitivo ou
provisório, desde que, nesse último caso, se encontre
respaldo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto aos
empregos públicos, em sentido estrito, de natureza celetista,
são acessíveis até mesmo aos estrangeiros, desde que
comprovada judicialmente a existência das condições
mínimas de empregabilidade convencionadas pela
Organização Mundial do Trabalho.

Com base nas normas que regem a redação de comunicações
oficiais no Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.

116 O vocativo a ser empregado em comunicações oficiais
dirigidas aos chefes de poder é formado pela expressão
Excelentíssimo Senhor seguida da denominação do
cargo pertinente, de que é exemplo: Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.

117 Qualquer repartição do Ministério da Integração Nacional
pode fazer uso do memorando ou do ofício, utilizando como
critério de escolha a extensão do texto: para até 2 parágrafos,
é recomendado o memorando; para mais de 2 parágrafos,
deve ser empregado o ofício.

118 Um parecer que recomende providências a serem tomadas
para sanar determinada falha na execução de determinada
ação do órgão deve ter como fecho Após providências
atendidas, será firmado o respectivo parecer.

119 Expediente oficial dirigido a um deputado deve ter como
vocativo a expressão “Senhor Deputado,” e empregar o
pronome de tratamento Vossa Excelência. 

120 O fax foi abolido do serviço público devido à perecibilidade
da tinta da impressão: ela não se conserva pelo tempo
necessário ao arquivamento dos documentos enviados
por esse sistema.
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