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1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2 - Verifi que se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu 
CARTÃO DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idên-
ticos, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, 
exija do Fiscal de Sala um caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de 
seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS 
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  
para posterior exame grafológico:

   “Quanto maiores somos em humildade, tanto mais perto estamos da grandeza”. 
(R.Tagore)

5 - DURAÇÃO DAS PROVAS: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6 - Nas provas há 80 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta), toda a área correspondente 
à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

8 - Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais 
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

9 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada as 
provas.

10 - Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término das provas, 
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 
6.5 do edital regulador do concurso.

12 -  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  uma  hora  do  início  das  provas.  A não-observân-
cia dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

13 - Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao 
Fiscal de Sala. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO

11
Gabarito
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LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Conforme as idéias do texto, assinale a opção 
correta.

O industrial brasileiro entrou em 2008 otimista,      
prevendo um bom nível de atividade para o primeiro 
semestre, segundo a sondagem recém-divulgada 
pela  Confederação  Nacional  da  Indústria  (CNI).
A pesquisa foi realizada em 22 Estados, com    
executivos de 1.394 empresas, entre os dias 2 e 
22 de janeiro. Este último detalhe é especialmente 
importante: a expectativa dos entrevistados, 
aparentemente, não foi afetada pelo noticiário 
sobre a crise internacional e sobre o risco de uma 
recessão nos Estados Unidos. A grande aposta, 
segundo o levantamento, é no dinamismo do 
mercado interno, porque há pessimismo quanto à 
evolução das exportações  –  mas essa  avaliação já 
foi encontrada   na edição anterior da sondagem, no 
trimestre anterior.
A boa disposição do empresariado foi confi rmada 
pelos últimos números da Fiesp, distribuídos na 
quarta-feira, um dia depois de a CNI divulgar sua 
sondagem. No ano passado, o nível de atividade 
da indústria paulista foi 6,1% superior ao de 2006 
e o dinamismo conservou-se até o último mês. Em 
dezembro, o nível de atividade fi cou 7% acima do 
registrado um ano antes.

(O Estado de S. Paulo, 31/01/2008)

a) A crise internacional e o risco de recessão nos 
Estados Unidos afetaram a expectativa positiva 
do industrial brasileiro.

b) Desde o trimestre anterior à sondagem, os 
industriais já estavam otimistas em relação às 
exportações.

c) Os números divulgados pela Fiesp estão em 
desacordo com a sondagem divulgada pela CNI.

d) O nível de atividade da indústria paulista em 2007 
não confi rma o otimismo demonstrado pelos 
industriais para 2008.

e) Os entrevistados apostam no dinamismo do 
mercado interno e desacreditam na evolução das 
exportações. 

2 - De acordo com as idéias do texto, assinale a opção 
correta.

 O rápido crescimento da economia mundial 
nos últimos anos gerou milhões de empregos, 
mas nem assim foi possível evitar o aumento do 
número de desempregados, porque a quantidade 
de vagas abertas não foi sufi ciente para abrigar 
todos os que chegaram ao mercado de trabalho 
no período. O que acontecerá ao longo de 2008, 
quando o desempenho econômico em todo o 
mundo deve ser pior do que o dos anos anteriores, 
ainda que não aconteça a recessão nos Estados 
Unidos? O resultado, de acordo com pesquisa que a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) acaba 
de divulgar, pode ser o acréscimo de 5 milhões de 
pessoas ao contingente de desempregados em 
todo o mundo.
 O informe anual da OIT Tendências Mundiais 
do Emprego faz uma avaliação prudente do quadro 
econômico atual. Mesmo o aumento do número 
de desempregados que projeta para este ano não 
chega a ser estatisticamente relevante. No ano 
passado, cerca de 3 bilhões de pessoas estavam 
empregadas em todo o mundo. Os desempregados, 
de acordo com a OIT, representavam 6% da 
força de trabalho total. Se em 2008 o número de 
desempregados aumentar em 5 milhões, o índice 
subirá para 6,1%, variação muito pequena.
 Mas a questão não é meramente estatística.            
O desemprego já atinge quase 200 milhões de 
pessoas e suas famílias. Além disso, a falta de 
emprego não é o único problema que afeta os 
trabalhadores e suas famílias no mundo inteiro. Boa 
parte dos que integram o grupo dos empregados 
vive em situação muito difícil.

(O Estado de S. Paulo, 29/01/2008)

a) O problema do desemprego foi resolvido pelo 
rápido crescimento da economia mundial nos  
últimos anos.

b) Se houver um acréscimo de 5 milhões de 
desempregados, o índice mundial de desemprego 
fi cará em torno de 6,1% da força de trabalho 
total.

c) A Organização Internacional do Trabalho prevê 
que o contingente de desempregados no mundo 
chegue a 5 milhões de pessoas.

d) A situação dos trabalhadores empregados é em 
geral muito satisfatória.

e) A quantidade de vagas abertas foi sufi ciente para 
abrigar todos os que chegavam ao mercado de 
trabalho. 
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3 - Conforme as idéias do texto, assinale a opção 
correta.

O crescimento econômico, por si só, não tem sido 
sufi ciente para melhorar as condições no mundo 
do trabalho, nem mesmo para conter o aumento 
do número de desempregados (em 2006, o total de 
desempregados no mundo era de 187 milhões; no 
ano passado, apesar do crescimento de 5,2% da 
economia mundial, o total subiu para 189,9 milhões 
de pessoas). Daí, segundo a OIT, a necessidade de 
os governos agirem para assegurar que o progresso 
econômico se transforme num fator de inclusão social 
e não de aumento das desigualdades, como ocorre 
em muitos países. Na avaliação da OIT, a crise atual 
é diferente das anteriores. Esta surgiu no mundo 
industrializado e, ao contrário do que aconteceu com 
as crises da década passada, não afetou de maneira 
notável os demais países – pelo menos até agora. 
Não há, porém, nenhuma segurança de que esse 
quadro se manterá. A questão, diz a OIT, é como 
o mercado de trabalho em todo o mundo reagirá à 
redução da atividade econômica. “Este será o ano 
das incertezas”, resumiu o Diretor-Geral da OIT.

(O Estado de S. Paulo, 29/01/2008)

a) O crescimento econômico melhora as condições 
no mundo do trabalho e contém o aumento do 
número de desempregados.

b) O crescimento de 5,2% da economia mundial 
assegurou a diminuição do número de 
desempregados.

c) O mercado de trabalho em todo o mundo 
reagirá de forma positiva à redução da atividade 
econômica nos países industrializados.

d) A atual crise que surgiu nos países industrializa-
dos afetou severamente outros países.

e) Em muitos países, o progresso econômico        
tem-se tornado um fator de aumento das 
desigualdades sociais. 

4 - Em relação ao texto abaixo, assinale a opção 
incorreta.
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As grandes empresas estatais chinesas estão 
em plena temporada de compras no mercado 
internacional. O acúmulo de quase US$ 1,5 trilhão 
em reservas na China não apenas mudou o jogo 
do fi nanceiro internacional, com mudanças de 
paradigma — dinheiro chinês fi nanciando o défi cit 
americano — como tem potencial para alterar o 
mapa das fusões e aquisições mundiais e também 
a confi guração de forças em vastos setores da 
economia. O foco da mais recente investida dos 
chineses é emblemático: mineração. 
A rápida, coordenada, cautelosa e surpreendente 
compra de 9% do capital da anglo-australiana 
Rio Tinto, a terceira maior mineradora do    
mundo,   mostra  uma mudança de qualidade 
no planejamento da investida no exterior das 
estatais chinesas. Até a pouco tempo atrás, 
havia sérias dúvidas sobre a capacidade de 
arregimentação dessas empresas pelo governo 
chinês. A imagem predominante era a de que elas 
realizavam incursões esporádicas e oportunistas 
em vários mercados, sem objetivos comuns. A 
compra de parte do capital acionário da Rio Tinto, 
entretanto, passa a mostrar um alinhamento 
entre os interesses do Estado e os das estatais 
enquanto empresas, para assegurar o suprimento 
de commodities que sustente a rápida expansão 
econômica. Elas entraram em uma disputa de 
mercado para evitar que eventual monopolização 
de alguns setores, como o das commodities 
metálicas, traga uma indesejável elevação de 
preços. 

(Valor Econômico, 8/02/2008)

a) Os travessões das linhas 6 e 7 podem, sem 
prejuízo para a correção gramatical do período, 
ser substituídos por parênteses.

b) O termo “entretanto” (l. 24) pode, sem prejuízo  para 
a informação original do período, ser substituído 
por qualquer um dos seguintes: porém, contudo, 
todavia, conquanto, porquanto. 

c) O segmento “a terceira maior mineradora do 
mundo” (l. 14 e 15) está entre vírgulas porque é 
um aposto.

d) A expressão “incursões esporádicas” (l. 21) está 
sendo empregada com o sentido de entradas 
eventuais, penetrações casuais.

e) O emprego de vírgulas após “rápida” e 
“coordenada” (l. 12) tem a mesma justifi cativa 
gramatical.
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5 - Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
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O objetivo da Embratur é atrair mais turistas 
estrangeiros. Em média, segundo a empresa, 
eles permaneceram no Brasil 18 dias em cada 
viagem, em 2007, dois dias mais do que em 2006. 
A média geral de gastos diários, por turista, foi de 
US$ 91,74, mas os europeus gastaram bem mais 
que isso. Segundo a presidente da Embratur, 
aumentou em 22% o número de viagens dos 
turistas espanhóis ao País.
Para atrair mais turistas, é preciso oferecer não 
apenas mais vôos e mais hotéis, o que já vem 
ocorrendo, mas também serviços de qualidade, 
funcionários bilíngües, segurança reforçada 
nas proximidades de hotéis, aeroportos e infra-
estrutura. O empenho justifi ca-se pelo aumento 
do emprego propiciado pelo turismo e da renda 
gerada para os mais diversos segmentos – 
shopping centers, restaurantes, cinemas, táxis, 
transporte especializado, farmácias.

(O Estado de S. Paulo, 6/02/2008)

a) A palavra “empresa” (l. 2) é termo de coesão 
lexical que retoma o antecedente “Embratur” 
(l.1).

b) Em “justifi ca-se” (l. 15), o “-se” indica sujeito 
indeterminado.

c) O termo “isso” (l. 7) constitui elemento coesivo, 
pois retoma o antecedente “US$ 91,74”.

d) O emprego de vírgulas após “qualidade” (l. 12) 
e “bilíngües” (l. 13) isola elementos de mesma     
função gramatical componentes de uma 
enumeração.

e) O pronome “eles” (l. 3) constitui uma anáfora, pois 
se refere ao antecedente “turistas estrangeiros” 
(l. 1 e 2).

6 - Assinale a opção que corresponde a erro 
gramatical.

O Brasil encerrou o ano de 2007 com(1) resultados 
animadores. O País conseguiu gerar mais de(2) 
1,6 milhão de postos de trabalho. Acerca de(3) 
42% foram empregados com carteira de trabalho 
assinada no setor privado. O desemprego nas 
regiões metropolitanas fi cou em torno de(4) 9,5%, 
ante(5) 10% em 2006. Os rendimentos médios 
subiram cerca de 3% em termos reais. Em quatro 
anos o aumento foi de quase 8%.

(José Pastore, O Estado de S. Paulo, 5/02/2008)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

7 - Assinale a opção que preenche corretamente as 
lacunas do texto, adaptado de O Estado de S. Paulo, 
5/02/2008.
Os  resultados  do  trabalho  de  fi scalização  da 
Receita Federal no ano passado impressionam.    
Por práticas de “evasão fi scal” – ___1___sonegação 
de impostos, apuração indevida de impostos e con-
tribuições a serem recolhidas, erros e omissões nas 
declarações do Imposto de Renda, entre outras –, a 
Receita autuou no ano passado 522 mil contribuin-
tes, ___2___ pessoas jurídicas e físicas, 42% ___
3___ número de autuações emitidas em 2006. Mais 
notável ainda é o aumento do valor das autuações. 
Elas totalizaram R$ 108 bilhões, 80% mais do que o 
total do ano anterior. O combate rigoroso ___4___ 
sonegação de qualquer tipo é dever da Receita e 
uma demonstração de respeito ___5___ contribuin-
tes que cumprem rigorosamente suas obrigações 
com o Fisco. O  uso de mecanismos mais efi cazes 
nesse trabalho reduz  substancialmente a margem 
para a sonegação e para outros atos considerados 
ilícitos pela Receita  e pela Justiça, ___6___ resulta 
em aumentos de arrecadação que, pelo menos em 
tese, poderiam abrir o caminho para a redução do 
peso dos impostos, taxas e contribuições sobre as 
fi nanças dos contribuintes honestos.

1 2 3 4 5 6

a) como entre mais do 
que o

à aos e

b) sejam sejam maior 
que

contra 
a

com 
os

porém

c) tais como as do da pelos entretanto

d) seja ou mais  
que o

a para 
com

mas

e) por 
exemplo

de pelo pela nos porque

8 - Assinale a opção em que o trecho do texto de  O 
Globo, 31/01/2008, foi transcrito com erro gramati-
cal.
a) A acumulação de superávits primários nas contas 

públicas, uma política que teve início no último 
trimestre de 1998, depois do abalo causado na 
economia brasileira por uma crise fi nanceira que 
teve seu estopim na Rússia, vem dando frutos nos 
últimos anos, com redução do défi cit e da dívida 
da União, estados, municípios e companhias 
estatais em relação ao PIB. 

b) Em 2008, segundo dados do Banco Central, 
a dívida líquida do setor público recuou para o 
equivalente a 42,8% do Produto Interno Bruto, 
o mais baixo percentual apurado desde 1999. E 
o défi cit total do setor público, no valor total de       
R$ 58 bilhões, caiu para 2,27% do PIB. 



Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento-APO - 2008 5 Provas 1 e 2 - Gabarito 1

c) Com a redução de suas necessidades de fi nan-
ciamento, o setor público pode renovar mais 
facilmente seu endividamento, e, nesse caso, o 
mercado tende a aceitar o pagamento de taxas 
de rentabilidade mais baixas para os títulos do 
Tesouro.

d) Para 2008, o Banco Central projeta nova queda 
na dívida líquida, e queda também do défi cit, que 
encolheria para 1,2% do PIB. Mantendo essa 
tendência, ao fi m de 2009 ou no decorrer de 
2010, o défi cit desapareceria, equilibrando-se as 
contas públicas e estancando-se completamente 
o crescimento da dívida. 

e) A diminuição da dívida como proporção do PIB, 
assim como do défi cit público total, signifi ca que 
o Estado passou a avançar menos sobre os 
recursos disponíveis para fi nanciar o setor privado. 
Isso viabiliza a ampliação dos investimentos, que 
pode ser fi nanciado pelo aumento da poupança 
interna. 

9 - Assinale o trecho do texto, adaptado de O Estado de 
S. Paulo, 6/02/2008, que apresenta erro gramatical.

a) Turistas estrangeiros gastaram no Brasil, 
conforme os registros do Banco Central, o valor 
recorde de US$ 4,953 bilhões no ano passado, 
14,7% mais do que em 2006.

b)  Não se estranhe, pois, que o défi cit na conta do 
turismo tenha mais que dobrado, passando de 
US$ 1,448 bilhão para US$ 3,258 bilhões.

c) Ainda assim, o balanço cambial do turismo 
piorou, pois as despesas de brasileiros no exterior 
aumentaram 42% entre 2006 e 2007, passando 
de US$ 5,764 bilhões para US$ 8,211 bilhões.

d) Real valorizado e aumento do emprego e da 
renda são fatores que estimularam as viagens dos 
brasileiros ao exterior, ao contrário do que ocorreu 
com os turistas que vem ao Brasil, que pagaram 
suas despesas com dólares desvalorizados. 

e) O que não se justifi ca é o fato de o Brasil ocupar 
um modestíssimo 59º lugar entre os 124 países 
pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial, 
de Davos, no ano passado. E que o setor de 
turismo tenha um peso tão pequeno na atividade 
econômica do País, da ordem de 2,8% do PIB, 
ante cerca de 11% em Portugal e na Espanha.

10-  Os trechos a seguir constituem um texto adaptado 
de Zero Hora (RS), 11/02/2008. Assinale a opção 
que apresenta erro gramatical.

a) Os mundos cultural, econômico, fi nanceiro e 
até rural giram em torno do que ocorre nessas 
concentrações que, pelo menos desde a Idade 
Média, foram adquirindo feição própria e 
mostrando problemas específi cos.

b) A concentração mundial das populações nas 
cidades, fenômeno historicamente recente, 
torna essas aglomerações o centro nervoso 
das sociedades. A problemática das cidades 
concentra a própria problemática da sociedade. 

c) As cidades são o cenário cada vez mais 
exclusivo em que, pelo desejo de progresso das 
sociedades, se realiza os direitos e se concretiza 
a ambição democrática e republicana de tratar a 
todos igualmente.  

d) Questões como a educação, o trabalho, o lazer, 
o convívio, a assistência social, a produção 
ambiental, o transporte, entre muitíssimas outras, 
têm nas cidades suas expressões mais agudas. 
Desenvolvimento sustentável é uma expressão 
que faz sentido para os planejadores das cidades 
de hoje e de amanhã. 

e) Para metrópoles européias ou norte-americanas, 
essa expressão pode signifi car uma preocupação 
fundamental na preservação do ambiente, ao 
passo que para os demais continentes ela tem 
um sentido social inevitável, voltado para a 
necessidade de superação de gargalos sociais 
e para a conquista de patamares mínimos de 
dignidade.
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11- Assinale o segmento do texto retirado de O Globo, 
6/02/2008, transcrito corretamente, sem erro 
gramatical.

a) Nas seis maiores regiões metropolitanas, o índice 
apurado pelo IBGE caíram para a faixa de 7% 
em dezembro, o mais baixo da série estatística 
iniciada em 2002, com a adoção de uma nova 
metodologia. Na Grande São Paulo, segundo 
a Fundação Seade, a parcela de trabalhadores 
sem emprego formal caiu para 14% (índice que 
chegou a ultrapassar 19% há poucos anos). 

b) Mesmo com um aumento signifi cativo da 
população economicamente ativa — ou seja, 
pessoas que havia desistido de procurar emprego 
voltaram ao mercado de trabalho — da ordem de 
2%, houve redução dos índices de desemprego. 

c) Depois de vários anos com baixo crescimento e 
insufi ciente geração de empregos, a economia 
brasileira conseguiu, em 2007, expandir-se em 
ritmo próximo à média mundial. E o resultado 
foi ainda mais animador porque a criação de 
empregos bateu recorde, com mais de 1,6 milhão 
de contratações com carteira assinada.  

d) Os salários não aumentaram em igual proporção, 
pois o mercado ainda estava na fase de absorção 
de mão-de-obra. Ainda assim, os rendimentos 
dos trabalhadores praticamente encostou nos 
valores de 1995, período áureo do Plano Real.

e) Tudo indica que esse processo de recuperação 
continuará se a economia brasileira conseguir 
sustentar taxas anuais de crescimento acima 
de 4%, e isso dependerá de ajustes macro e 
microeconômicos. E deixar o mercado funcionar 
são o melhor caminho para que esses ajustes se 
concretizem.

12- Assinale a opção que constitui continuação coesa e 
coerente para o trecho do texto retirado do Jornal do 
Brasil, 28/01/2008.

O Brasil tem na China um de seus maiores e mais 
estratégicos parceiros comerciais no planeta. Não 
por acaso, ambas as nações se alinham entre os 
quatro países emergentes abrigados sob a sigla 
Bric (os outros são a Rússia e a Índia). As compras 
e vendas de ambos os lados saltaram de US$ 1,54 
bilhão em 1999 para mais de US$ 23 bilhões no ano 
passado.
a) Os brasileiros exportam minério de ferro e soja 

aos bilhões. Vendem também aviões fabricados 
pela Embraer, café, torneiras elétricas, cachaça, 
calçados, algodão. Importam máquinas industriais. 
Também adquirem toalhas e brinquedos 
produzidos por chineses,  e negociados aqui com 
a etiqueta de marcas brasileiras. 

b) E os encargos sociais que elevam até o dobro o 
custo de cada funcionário brasileiro. Está certo  
que deixou de citar o fato de os empregados 
chineses arcarem com uma carga horária 
humilhante e terem pouco ou nenhum direito 
trabalhista. 

c) O fato, contudo, é que os quase 60 tributos — 
entre taxas, impostos e contribuições — cobrados 
no Brasil desestimulam o investimento. E não é 
de hoje que o país cobra a modernização das leis 
do trabalho.

d) Ao responder por que é mais barato fabricar na 
China e comercializar aqui (tática já adotada por 
empresas brasileiras e centenas de outras no 
mundo) cita, em primeiro lugar, a carga tributária 
— a brasileira corresponde a 36% do Produto 
Interno Bruto; a chinesa, a 17,5%. 

e) As reformas tributária e trabalhista estão na 
pauta brasileira há anos. A primeira, volta à 
agenda política este ano, no embalo do fi m da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira e da urgência de o governo abrir uma 
frente para recriar a CPMF via Congresso. 

13- Assinale a opção que constitui continuação coesa 
e coerente para o trecho retirado do Correio 
Braziliense, 6/02/2008.
Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o 
cerrado é insurgência fi togeográfi ca do tipo savana 
de incalculável biodiversidade vegetal e animal 
estendida sobre nove estados do Brasil: São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão e Piauí. 
Há tempos se encontra ameaçado pelo avanço 
de monoculturas (soja a mais visível), pecuária 
extensiva, desmatamento, queimadas, carvoaria e 
outras formas de predação. 
Agora, relatório do Projeto de Conservação e 
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira (Probio) revela dado alarmante sobre 
a depredação no espaço geográfi co do Distrito 
Federal. 

a) Assim mesmo porque as atividades agressivas 
ainda não avançaram sobre terrenos mais 
acidentados (morros) e as últimas áreas de 
preservação. 

b) Nesse período de tempo, as causas que levam 
à destruição da paisagem típica, a explosão 
demográfi ca fi gura como a principal. De fato, 
previsto para acolher contingente estimado em 
500 mil pessoas, o DF conta hoje com 2,4 milhões 
de moradores.

c) Põem em risco o regime de chuvas, a normali-
dade das variações de temperatura e o abasteci-
mento de água. 



Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento-APO - 2008 7 Provas 1 e 2 - Gabarito 1

d) Nada menos de 362 mil hectares da cobertura 
fl oral da área já foram removidos. Em outros 
termos: apenas 37% da vegetação original 
permanecem intocados.  

e) Entre essas conseqüências da violência ao 
sensível equilíbrio ecológico nos tratos de 
transição entre a mata e o campo — função do 
cerrado —, a impermeabilização dos solos e o 
desaparecimento de insurgências hídricas são as 
mais funestas. 

14- Assinale a justifi cativa para os sinais de pontuação 
que está incorreta.

5

10

15

    Uma conjuntura contraditória cria hoje 
desafi os para a política econômica: de um 
lado, a crise bancária americana, que está-se 
transformando em recessão e terá efeitos 
negativos sobre a economia brasileira; de 
outro, o aquecimento da economia brasileira, 
que levou a um pequeno aumento da infl ação. 
Diante dessas evidências, a ortodoxia e o 
mercado fi nanceiro têm uma resposta única: 
aumentar a taxa de juros, acompanhando 
a curva dos juros no mercado futuro. 
        Mas estão paralisados porque sabem que 
a recessão americana implicará redução de 
investimentos e de atividade econômica no Brasil 
e porque o presidente Lula, uma vez que o risco 
de os empresários começarem a segurar seus 
investimentos é real, recomenda a seus auxiliares 
econômicos que monitorem com cuidado a 
economia brasileira para evitar surpresas. 

(Luiz Carlos Bresser-Pereira, Folha de S. Paulo, 28/01/2008)

O emprego de vírgula após 

a) “americana” (l. 3) justifi ca-se porque a oração 
subseqüente é adjetiva explicativa.

b) “juros” (l.10) justifi ca-se porque a oração 
subseqüente é reduzida de gerúndio.

c) “evidências” (l. 8) justifi ca-se porque isola adjunto 
adverbial anteposto à oração principal.

d) “brasileira” (l. 6) justifi ca-se por isolar  a oração 
subseqüente, que é adjetiva restritiva. 

e) “Lula” (l. 15) e após “real” (l. 17)  justifi ca-se 
porque a oração isolada é subordinada adverbial 
causal intercalada.

15- Assinale a opção em que o trecho adaptado de O 
Estado de S. Paulo, 26/01/2008, foi transcrito de 
forma gramaticalmente correta.

a) O setor que mais empregou foi o de serviços, 
onde foram abertas 587,1 mil vagas (crescimento 
de 5,29% em relação a 2006). A maioria desses 
postos foram criadas no comércio, administração 
de imóveis e serviços técnico-profi ssionais (249,3 
mil, com aumento de 8,91% sobre 2006), bem 
como nos serviços de alojamento, alimentação e 
manutenção (170,2 mil, + 4,13%). 

b) Esse crescimento recorde, foi conseqüência da 
aceleração do ritmo de desenvolvimento de todos 
os setores da atividade econômica, em todas as 
regiões do País, e da formalização do emprego.

c) O emprego com carteira assinada cresceu 5,85% 
em 2007, com a criação de 1,617 milhão de 
postos de trabalho formais, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho.  

d) Isso se deve, em grande parte, ao aquecimento 
das atividades de construção civil, onde a 
remuneração é inferior a média  dos  salários   
pagos no setor de serviços, mas que têm 
repercussão em uma grande variedade de 
atividades. 

e) O segundo maior gerador líquido de vagas 
formais foi o comércio propriamente dito, com 405 
mil postos formais. O crescimento de 6,56% em 
relação a 2006 foram obtidos, em parte, graças à 
formalização de empregos preexistentes, o que 
trouxe inegáveis vantagens para empregados  
que passaram a ter direito a assistência médica, 
férias, 13º salário, recolhimento previdenciário 
e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS).
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LÍNGUA INGLESA

Read the text below entitled “Fixing fi nance” in order 
to answer questions 16 to 18:

Fixing fi nance
Source: The Economist (Adapted)

Apr 3rd 2008

 As if collapsing prices were not enough, 
American mortgage fi rms now have to cope with home 
rage. Borrowers vent their fury on the system that 
is repossessing their properties by smashing holes 
in walls and tipping paint over living-room carpets. 
Something similar is going on in the house fi nance 
built. Faith in open markets has been poisoned by 
a crisis that has spread from one asset to the next. 
First there was disbelief and denial. Then fear. Now 
comes anger.
 For three decades, public policy has been 
dominated by the power of markets – fl exible and 
resilient, harnessing self-interest for the public good, 
and better than any planner-in-chief. Nowhere are 
markets deeper and more liquid than in modern 
fi nance. But fi nance has stumbled and there are 
growing calls from all sides for bold re-regulation.
 New rules become inevitable the moment the 
Federal Reserve rescued Bear Stearns and pledged 
to lend to other Wall Street banks. If taxpayers are 
required to bail out investment banks, the governments 
need to impose tighter limits on the risks those banks 
can take.

16- In paragraph 1, the text reports that faith in open 
markets

a) has remained untouched.
b) will undoubtedly be reassured.
c) is going to be seriously affected.
d) had been cautiously restored.
e) has been negatively affected. 

17- In paragraph 2, the author says that public policy and 
the power of markets have been

a) perfunctorily followed.
b) entirely re-regulated.
c) closely linked. 
d) thoroughly analysed.
e) comprehensively reviewed.

18- In paragraph 3, according to the author,

a) new regulations have been adopted.
b) the Federal Reserve publicly promised to loan. 
c) taxpayers are proud to bail out investment 

banks.
d) governments have set stricter regulations.
e) the Federal Reserve has denied fi nancial 

support.
 
Read the text below entitled “A coming test of virtue” 
so as to answer questions 19 to 21:

A coming test of virtue
Source: www.economist.co.uk  (Adapted)

Apr 10th 2008

 When Latin Americans get together with bankers 
on American soil it has usually been to seek succour 
for their sickly economies. Yet at the annual meeting 
of the Inter-American Development Bank (IDB) in 
Miami this week, the relative health of the participants 
has been reversed. Thousands of empty fl ats in 
gleaming new skyscrapers clustering around Miami’s 
downtown hotels bear witness to the severity of the 
housing-market bust in South Florida. Distracted by 
their own losses, the investment bankers were in 
subdued mood or stayed away. The Latin Americans, 
for their part, were preening themselves over the 
vigour of their own economies. They hope they have 
“decoupled” from their giant neighbour to the north.
 Are such hopes justifi ed? Latin America is doing 
better than any other time since the 1960s. Economic 
growth has averaged over 5% a year since 2004, 
infl ation has been generally low, direct investment is 
arriving in record quantities, and the region’s current 
account and fi scal accounts are both in surplus.

19- In paragraph 1, the author reports that Latin 
Americans
a) may need to require fi nancial help.
b) may need to resort to economic succour.
c) ought to seek for sound fi nancial advice.
d) have already sought help for their economies. 
e) have declined fi nancial help over the years.

20- The author says that the Latin Americans “were 
preening themselves over the vigour of their own 
economies.” In other words, they were
a) expressing their pride. 
b) sharing a mutual commitment.
c) struggling together.
d) demonstrating their concern.
e) displaying amazement.
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21- In paragraph 2, the text refers to
a) a fi gure to defi ne economic growth.
b) an unwanted rise in infl ation rates.
c) an inevitable increase in tax burden.
d) a persistent lack of direct investment. 
e) a sharp slow down in economic growth.
 
Read the interview below entitled “A Long Way from 
the 1970s” in order to answer questions 22 to 25:

A Long Way from the 1970s
Source: Newsweek Magazine (Adapted) 

April 7th, 2008

 Lawrence Summers, the former treasury 
secretary, is as well credentialed as anyone to 
assess the global credit crisis. He won the John 
Bates Clark award for best economist under 40, was 
chief economist at the World Bank and ran Harvard 
University.

Question 1: Will developing economies do better 
than First World economies?
There are very strong internal factors that would 
explain why China and India will continue to grow 
more rapidly than the global economy. But even they 
are not independent of the global economy, and if it 
slows, their growth is likely to slow as well.

Question 2: Is this the 1970s all over again?
Anyone who studies the economic history of the 1970s 
has to be struck by…the very high wage infl ation – 
particularly in relation to slowing productivity growth. I 
don’t see any evidence today of growing labor power 
or unsustainable wage demands. We’re a long way 
from the 1970s.

22- In this interview, Mr Summers was invited to 
assess the global credit crisis. In other words, 
to
a) prevent it.
b) predict it.
c) gauge it. 
d) witness it.
e) stop it.

23- In his answer to question 1, Mr Summers
a) points out China’s economic independence of the 

global economy.
b) assesses the decoupling between the world’s 

economy and the USA.
c) predicts a slower rate of growth for China and 

India.
d) comments on two countries’ dependence of the 

global economy. 
e) highlights the world impact caused by the 

American growth.

24- In his answer to question 2, Mr Summers

a) did not take into account the role played by 
infl ation.

b) draws the readers’ attention to the current 
productivity growth.

c) agrees that the present crisis is the result of the 
1970s.

d) interprets the analogy as correct and precise.
e) does not see features in common between both 

crises. 

25- According to Lawrence Summers’ answers,

a) developed countries are readier to face world 
recessions.

b) China and India will probably keep on growing 
faster.

c) India’s economic growth is linked to China’s 
growth.

d) the world economy as a whole will not slow 
down.

e) developing countries are likely to face a protracted 
recession. 

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

26- Marcos está se arrumando para ir ao teatro com 
sua nova namorada, quando todas as luzes de seu 
apartamento apagam. Apressado, ele corre até uma 
de suas gavetas onde guarda 24 meias de cores 
diferentes, a saber: 5 pretas, 9 brancas, 7 azuis e 
3 amarelas. Para que Marcos não saia com sua 
namorada vestindo meias de cores diferentes, o 
número mínimo de meias que Marcos deverá tirar 
da gaveta para ter a certeza de obter um par de 
mesma cor é igual a:

a) 30
b) 40
c) 246
d) 124
e) 5

27- Dois colegas estão tentando resolver um problema 
de matemática. Pedro afi rma para Paulo que X = B e 
Y = D. Como Paulo sabe que Pedro sempre mente, 
então, do ponto de vista lógico, Paulo pode afi rmar 
corretamente que:

a) X ≠ B e Y ≠ D
b) X = B ou Y ≠ D
c) X ≠ B ou Y ≠ D 
d) se X ≠ B, então Y ≠ D 
e) se X ≠ B, então Y = D
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28- No último mês, cinco vendedores de uma grande 
loja realizaram as seguintes vendas de pares de 
calçados: Paulo vendeu 71, Ricardo 76, Jorge 80, 
Eduardo 82 e Sérgio 91. Ana é diretora de vendas e 
precisa calcular a venda média de pares de calçados 
realizada por estes cinco vendedores. Para este 
cálculo, a empresa disponibiliza um software que 
calcula automaticamente a média de uma série 
de valores à medida  que os valores vão sendo 
digitados. Ana observou que, após digitar o valor de 
cada uma das vendas realizadas pelos vendedores, 
a média calculada pelo software era um número 
inteiro. Desse modo, o valor da última venda digitada 
por Ana foi a realizada por:

a) Sérgio
b) Jorge
c) Paulo
d) Eduardo
e) Ricardo

29- Se X > Y, então Z > Y; se X < Y, então Z > Y ou W > Y; se 
W < Y, então Z < Y; se W > Y, então X > Y. Com essas 
informações pode-se, com certeza, afi rmar que:

a) X > Y;   Z > Y;  W > Y
b) X < Y;   Z < Y;  W < Y
c) X > Y;   Z < Y;  W < Y 
d) X < Y;  W < Y;   Z > Y
e) X > Y;  W < Y;   Z > Y

30- Uma matriz X de quinta ordem possui determinante 
igual a 10. A matriz B é obtida multiplicando-se todos 
os elementos da matriz X por 10. Desse modo, o 
determinante da matriz B é igual a:

a) 10-6

b) 105

c) 1010

d) 106

e) 103

31- Sabe-se que os números x, y e z são números 

racionais. Sabe-se, também, que z = 2 3
3 3
x

y
−
−

 . 

Com essas informações, conclui-se que:

a) . 6x y =−

b) 6x y+ =

c) . 0x y =

d) 6x
y
=

e) . 6x y =

32- Uma urna contém 5 bolas pretas, 3 brancas e 2 
vermelhas. Retirando-se, aleatoriamente, três bolas 
sem reposição, a probabilidade de se obter todas da 
mesma cor é igual a: 

a) 
1

10

b) 
8
5

c) 
11

120

d) 
11
720

e) 
41

360

33- Beatriz aposentou-se e resolveu participar de um 
curso de artesanato. Em sua primeira aula, ela 
precisou construir uma caixa retangular aberta na 
parte de cima. Para tanto, Beatriz colou duas peças 
retangulares de papelão, medindo 200 cm2 cada 
uma, duas peças retangulares, também de papelão, 
medindo 300 cm2 cada uma e uma outra peça 
retangular de papelão medindo 600 cm2. Assim, o 
volume da caixa, em litros, é igual a:

a) 48
b) 6
c) 36
d) 24
e) 12 
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34- Dois polígonos regulares, X e Y, possuem, 
respectivamente, (n+1) lados e n lados. Sabe-se 
que o ângulo interno do polígono A excede o ângulo 
interno do polígono B em 50  (cinco graus). Desse 
modo, o número de lados dos polígonos X e Y são, 
respectivamente, iguais a:

a) 9 e 8
b) 8 e 9
c) 9 e 10
d) 10 e 11
e) 10 e 12

35- Sabendo-se que as alturas de um triângulo medem 
12, 15 e 20 e que x é seu maior ângulo interno, então 
o valor de (1 – sen2x) é igual a:

a) -1

b) 2
c) 1
d) 0

e) 
2

3

DIREITO:

 CONSTITUCIONAL

36- A Constituição acolhe uma sociedade confl itiva, de 
interesses contraditórios e antagônicos, na qual as 
opiniões não ortodoxas podem ser publicamente 
sustentadas, o que conduz à poliarquia, um regime 
onde a dispersão do Poder numa multiplicidade 
de grupos é tal que o sistema político não pode 
funcionar senão por uma negociação constante 
entre os líderes desses grupos (SILVA, José 
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo,            
25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 143-145, 
com adaptações). Assinale a opção que indica 
com exatidão o fundamento do Estado brasileiro 
expressamente previsto na Constituição, a que faz 
menção o texto transcrito.

a) Soberania.
b) Pluralismo político.
c) Dignidade da pessoa humana.
d) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
e) Cidadania. 

37- Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção fi losófi ca ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fi xada em lei. Assinale a opção que indica 
com exatidão a objeção que legitimamente pode ser 
oposta ao Estado para eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta.
a) Escusa de obrigação legal.
b) Escusa de direitos.
c) Escusa de consciência. 
d) Escusa de prestação alternativa.
e) Escusa de liberdade.

38- Assinale a opção que contempla todos os entes da 
organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil, nos termos da Constituição.

a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
todos soberanos.

b) União, Estados, Distrito Federal, Territórios 
Federais e Municípios, todos soberanos.

c) União, Estados, Distrito Federal, Territórios 
Federais e Municípios, todos independentes.

d) União, Estados, Distrito Federal, Territórios 
Federais e Municípios, todos autônomos.

e) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
todos autônomos.

39- Assinale a opção correta relativa aos princípios e 
normas constitucionais aos quais deve obediência 
a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes de todos os entes integrantes da 
Federação.

a) Lei deve disciplinar as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, 
e regular as reclamações relativas à prestação 
dos serviços públicos em geral.

b) A proibição de acumulação remunerada de 
cargos, empregos e funções públicos não 
abrange sociedades de economia mista quando 
houver compatibilidade de horários.

c) A publicidade dos atos, programas, obras,  
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
cooptação social.

d) Os cargos em comissão, preenchidos 
exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, destinam-se às atribuições de 
direção, chefi a e assessoramento.

e) A autonomia gerencial, orçamentária e fi nanceira 
dos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta poderá ser ampliada mediante ato do 
Chefe do Poder Executivo que fi xe metas de 
desempenho para os administradores do órgão 
ou entidade.
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40- Assinale a opção correta relativa ao Poder 
Legislativo.

a) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo princípio 
majoritário, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal.

b) O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo 
o sistema proporcional.

c) Os senadores podem encaminhar individualmente 
pedidos escritos de informação aos Ministros de 
Estado, importando em crime de responsabili-
dade a recusa, ou o não atendimento, no prazo 
de trinta dias.

d) Os Ministros de Estado podem comparecer por 
sua iniciativa a qualquer comissão do Senado 
Federal para expor assunto de relevância de seu 
Ministério, independentemente de comunicação 
prévia à Mesa respectiva.

e) Qualquer comissão da Câmara dos Deputados 
pode convocar Ministro de Estado para prestar, 
pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado.

41- Assinale a opção correta relativa ao Poder 
Judiciário.

a) Um quinto dos lugares do Superior Tribunal de 
Justiça será composto de membros do Ministério 
Público, com mais de dez anos de carreira, e 
de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profi ssional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes.

b) Cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer 
a supervisão administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 
como órgão central do sistema e com poderes para 
determinar aos Tribunais Regionais Federais que 
funcionem descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fi m de assegurar o pleno 
acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo.

c) O Supremo Tribunal Federal pode aprovar súmula 
que terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo 
e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal.

d) Compete privativamente aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração 
da organização e da divisão judiciárias. 

e) Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, 
com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de 
obrigações decorrentes de tratados internacionais 
de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
em qualquer fase do inquérito ou processo, poderá 
determinar o deslocamento da competência para 
a Justiça Federal.

42- Assinale a opção correta relativa às Finanças 
Públicas e aos princípios gerais da atividade 
econômica.

a) Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, 
do Poder Judiciário e do Ministério Público,        
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos.

b) O Presidente da República poderá enviar 
mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modifi cação no projeto relativo às diretrizes 
orçamentárias enquanto não encaminhado o 
projeto relativo ao orçamento anual.

c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 

d) Ressalvados os casos já existentes quando da 
promulgação da Constituição, a exploração direta 
de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo conforme defi nidos em lei.

e) As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 
minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, garantida 
à União a propriedade do produto da lavra.



Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento-APO - 2008 13 Provas 1 e 2 - Gabarito 1

ADMINISTRATIVO

43- Modernamente, a Organização Administrativa do 
Estado Brasileiro adquiriu novos contornos com 
a edição da Lei n. 11.107/2005. Nesse diapasão, 
analise os itens abaixo e marque a opção correta. 

I. O consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público integra a administração indireta 
de todos os entes da Federação consorciados.

II. No caso de se revestir de personalidade jurídica 
de direito privado, o consórcio público observará 
as normas de direito público quanto à celebração 
de contratos.

III. Os consórcios públicos ou privados, na área de 
saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes 
e normas que regulam o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

IV. Os entes da Federação consorciados, ou 
com  eles conveniados, não poderão ceder-lhe 
servidores, na forma e condições da legislação 
de cada um ante a observância constitucional de 
exigência de concurso público.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c)  Apenas os itens II e IV estão incorretos.
d) Apenas os itens I e III estão incorretos.
e) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

44- A Agência executiva é a qualifi cação dada à 
autarquia ou fundação que celebre contrato de 
gestão com o órgão da Administração Direta a que 
se acha vinculada, introduzida no direito brasileiro 
em decorrência do movimento da globalização. 
Destarte, assinale qual princípio da administração 
pública, especifi camente, que as autarquias ou 
fundações governamentais qualifi cadas como 
agências executivas visam observar nos termos do 
Decreto n. 2.487/98: 

a) efi ciência
b) moralidade
c) legalidade
d) razoabilidade
e) publicidade

45- Assinale a opção incorreta, nos termos da 
Constituição Federal de 1988, o que ocorre caso 
seja invalidada, por sentença judicial, a demissão 
de servidor estável. 

a) Será ele reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
origem.

b) O servidor estável, quando posto em 
disponibilidade em virtude de extinção do cargo, 
após ser reintegrado, perceberá remuneração até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo.

c) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, 
o servidor estável fi cará em disponibilidade.

d) O eventual ocupante da vaga, ao ser reconduzido 
ao cargo de origem, faz jus à indenização, visto 
que não agiu de má-fé. 

e) A aquisição da estabilidade exige lapso temporal 
de efetivo exercício e avaliação especial de 
desempenho de forma obrigatória.

46- Em se tratando do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos, analise os itens a seguir e marque com V 
a assertiva verdadeira e com F a falsa, assinalando 
ao fi nal a opção correspondente: 

(  ) readaptação é o retorno à atividade de servidor 
aposentado;

(  ) ao servidor é proibido recusar fé a documentos 
públicos;

(  ) a obrigação do servidor público de reparar o dano 
causado a terceiros estende-se aos sucessores;

(  ) é modalidade de penalidade disciplinar a cassa-
ção de aposentadoria. 

a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) V, V, F, F
d) F, V, F, V
e) V, F, F, F  

47- Nos contratos de parceria público-privada, a 
contraprestação da Administração Pública poderá 
ser feita de acordo com as opções mencionadas na 
Lei n. 11.079/2004. Assinale a opção que não consta 
no texto legal. 

a) Ordem bancária.
b) Outorga de direitos sobre bens particulares.
c) Outorga de direitos em face da Administração 

Pública.
d) Outorga de direitos sobre bens públicos 

dominicais.
e) Cessão de créditos não tributários. 
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48- O serviço público, modernamente, busca melhorar 
e aperfeiçoar o atendimento ao público. Analise os 
itens a seguir: 
I. considera-se concessão de serviço público a 

delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas;

II. considera-se permissão de serviço público a 
delegação, a título precário, mediante licitação, 
da prestação de serviços públicos, feita pelo 
poder concedente à pessoa física ou jurídica ou 
consórcio de empresas;

III. toda concessão ou permissão pressupõe a 
prestação de serviço adequado que satisfaça 
as condições de atualidade compreendendo 
a modernidade das instalações e a sua 
conservação;

IV. as concessionárias de serviços públicos de direito 
privado, nos Estados, são obrigadas a oferecer ao 
usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo 
de seis datas opcionais para escolherem os dias 
de vencimento de seus débitos.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item III está correto.
c) Todos os itens estão corretos.
d) Apenas o item IV está incorreto.
e) Apenas o item II está incorreto. 

49- Em se tratando da inexecução e da rescisão dos 
contratos dispostos na Lei n. 8.666/93, analise 
os itens a seguir e marque com V a assertiva 
verdadeira e com F a falsa, assinalando ao fi nal a 
opção correspondente:

(  ) somente a inexecução total do contrato enseja a 
sua rescisão, com as conseqüências contratuais;

(  ) constitui motivo para rescisão do contrato o atraso 
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados;

(  ) a rescisão amigável dispensa a motivação formal 
nos autos do processo;

(  ) ocorrendo paralisação ou sustação do contrato, 
o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente pelo dobro do prazo. 

a) V, F, F, V
b) F, V, F, V
c) F, V, F, F
d) V, F, V, F
e) V, V, F, F  

50- Em se tratando dos atos administrativos, analise 
os itens a seguir e marque com V a assertiva 
verdadeira e com F a falsa, assinalando ao fi nal a 
opção correspondente: 

(  ) Entre os  atributos do ato administrativo, 
encontra-se a presunção de veracidade a qual 
diz  respeito à conformidade do ato com a lei; 
em decorrência desse atributo, presume-se, até 
prova em contrário, que os atos administrativos 
foram emitidos com observância da lei;

(  ) A auto-executoriedade consiste em atributo pelo 
qual os atos administrativos se impõem a terceiros, 
independentemente de sua concordância;

(  ) Entre os elementos do ato administrativo, 
encontra-se a fi nalidade a qual é o pressuposto 
de fato e de direito que serve de fundamento ao 
ato administrativo;

(  ) O objeto ou conteúdo do ato administrativo 
consiste no efeito jurídico imediato que o ato 
produz. 

a) F, V, F, F
b) F, V, V, F
c) V, F, V, V
d) F, F, F, V
e) V, V, F, F 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
GOVERNAMENTAL

51- O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei do Orçamento Anual são componentes 
básicos do planejamento governamental. Identifi que 
a única opção incorreta no que diz respeito ao 
planejamento governamental.

a) O planejamento governamental estratégico tem 
como documento básico o Plano Plurianual.

b) A Lei Orçamentária Anual compreende o 
orçamento fi scal e, ainda, o orçamento das 
autoridades monetárias e das empresas 
fi nanceiras de economia mista. 

c) O planejamento governamental operacional 
tem como instrumentos a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei do Orçamento.

d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende o 
conjunto de metas e prioridades da Administração 
Pública Federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício fi nanceiro subseqüente.

e) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento 
propriamente dito e possui a denominação de 
LOA por ser a consignada pela Constituição 
Federal.
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52- Com base nas características e aspectos do 
orçamento tradicional e do orçamento-programa, 
assinale a única opção incorreta. 

a) No orçamento-programa, há previsão das recei-
tas e fi xação das despesas com o objetivo de 
atender às necessidades coletivas defi nidas no 
Programa de Ação do Governo.

b) No orçamento tradicional, as decisões orçamen-
tárias são tomadas tendo em vista as necessida-
des das unidades organizacionais. 

c) Na elaboração do orçamento-programa, os 
principais critérios classifi catórios são as unidades 
administrativas e elementos. 

d) No orçamento tradicional, inexistem sistemas de 
acompanhamento e medição do trabalho, assim 
como dos resultados.

e) O orçamento-programa é um instrumento de 
ação administrativa para execução dos planos de 
longo, médio e curto prazo.

53- De acordo com os fundamentos teóricos das 
fi nanças públicas, assinale a única opção correta 
com relação aos objetivos da política orçamentária.

a) A alocação dos recursos por parte do governo 
tem como objetivo principal a oferta de determi-
nados bens e serviços, que são necessários e 
desejados pela sociedade.

b) Outro objetivo da função de alocação de recursos 
por parte do governo refere-se à oferta de bens 
sociais.

c) A função de distribuição do governo tem como 
objetivo principal utilizar mecanismos que visem 
ajustar a distribuição da renda e da riqueza da 
sociedade, principalmente por meio da tributação 
e das transferências.

d) Por meio da utilização dos instrumentos fi scais, 
o governo intervém no nível de emprego, nos 
gastos privados, no nível de renda, entre outros, 
tendo como objetivo principal a manutenção de 
determinada estabilidade no nível de emprego e 
dos preços.

e) Na tentativa de assegurar a distribuição efi ciente 
dos recursos, o governo pode produzir diretamente 
os produtos ou utilizar-se de mecanismos que 
façam com que sejam oferecidos pelo setor 
privado. 

54- Identifi que o conceito de receita orçamentária que 
não é pertinente à sua defi nição.

a) Receita patrimonial é uma receita derivada, 
oriunda da exploração indireta, por parte do 
Estado das rendas obtidas na aplicação de 
recursos.  

b) Receita tributária é uma receita derivada que o 
Estado arrecada, mediante o emprego de sua 
soberania, sem contraprestação diretamente 
equivalente e cujo produto se destina ao custeio 
das atividades gerais ou específi cas que lhe são 
próprias.

c) Receitas de capital são receitas provenientes da 
realização de recursos fi nanceiros oriundos da 
constituição de dívida; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos de outras pessoas 
de direito público ou privado destinados a atender 
despesas classifi cáveis em Despesas de Capital 
e, ainda, o superávit do orçamento corrente.

d) Receita de serviço é uma  receita originária, 
segundo a qual os recursos ou meios fi nanceiros 
são obtidos mediante a cobrança pela venda de 
bens e serviços.

e) Outras receitas correntes são receitas originárias, 
provenientes de multas, cobranças da dívida 
ativa, restituições e indenizações.

55- Com base no Manual Técnico do Orçamento -
2008, a despesa é classifi cada em duas categorias 
econômicas: despesas correntes e despesas de 
capital. Aponte a única opção incorreta no que diz 
respeito à Despesa.

a) Classifi cam-se em despesas correntes todas as 
despesas que não contribuem, diretamente, para 
a formação ou aquisição de um bem de capital.

b) Investimentos são despesas com o planejamento 
e a execução de obras, inclusive com a aquisição 
de imóveis considerados necessários à realiza-
ção destas últimas, e com a aquisição de instala-
ções, equipamentos e material permanente.

c) Agrupam-se em amortização da dívida as 
despesas com o pagamento e/ou refi nanciamento 
do principal e da atualização monetária ou cambial 
da dívida pública interna ou externa.

d) São incluídas em inversões fi nanceiras as 
despesas com a aquisição de imóveis ou bens de 
capital já em utilização.

e) Classifi cam-se em despesas de capital aquelas 
despesas que contribuem, diretamente, para a 
formação ou aquisição de um bem de capital, 
incluindo-se as despesas com o pagamento de 
juros e comissões de operações de crédito inter-
nas. 
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56- Segundo o Manual Técnico do Orçamento - 2008, a 
classifi cação da receita por natureza busca a melhor 
identifi cação da origem do recurso, segundo seu 
fato gerador. Indique a opção incorreta quanto aos 
desdobramentos dessa receita.

a) Sub-rubrica. 
b) Origem e espécie.
c) Rubrica.
d) Categoria econômica.
e) Alínea e subalínea.

57- De acordo com o Manual Técnico do Orçamento 
- 2008, assinale a única opção incorreta quanto a 
elemento de despesa.

a) Tem por fi nalidade identifi car os objetos de 
gastos que a administração pública utiliza para a 
consecução de seus fi ns.

b) Os códigos dos elementos de despesa estão 
defi nidos no Anexo II da Portaria Interministerial 
163, de 2001.

c) É vedada a utilização em projetos e atividades 
dos elementos de despesa 41-Contribuições,   
42-Auxílios e 43-Subvenções Sociais, o que pode 
ocorrer apenas em operações especiais.

d) Não é vedada a utilização de elementos de 
despesa que representem gastos efetivos em 
operações especiais. 

e) São elementos de despesa vencimentos e 
vantagens fi xas, juros, diárias, entre outros.

58- De acordo com a Portaria n. 42, de 14 de abril de 
1999, entende-se por Atividade: 

a) o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos.

b) o maior nível de agregação das diversas áreas da 
despesa que competem ao setor público.

c) as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações do governo.

d) um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente das quais resulta um 
produto necessário à manutenção da ação do 
governo. 

e) as despesas em relação às quais não se possa 
associar um bem ou serviço a ser gerado no 
processo produtivo corrente.

59- O Decreto n. 2829, de 29 de outubro de 1998, 
estabelece normas para a elaboração e execução 
do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União. 
Entre as opções abaixo, assinale a que não está 
coerente com o decreto. 

a) A avaliação física e fi nanceira dos programas 
e dos projetos e atividades que os constituem 
é inerente às responsabilidades da unidade 
responsável e não tem por fi nalidade subsidiar o 
processo de alocação de recursos públicos. 

b) Os programas constituídos de Ações continuadas 
deverão conter metas de   qualidade e de 
produtividade, a serem atingidas em prazo 
defi nido.

c) A classifi cação funcional-programática deverá 
ser aperfeiçoada de modo a estimular a adoção, 
em todas as esferas de governo, do uso do 
gerenciamento por programas.

d) Entende-se por ação fi nalística aquela que 
proporciona bem ou serviço para o atendimento 
direto a demandas da sociedade.

e) Os programas serão formulados de modo 
a promover, sempre que possível, a 
descentralização, a integração com Estados e 
Municípios e a formação de parcerias com o setor 
privado.

60- Segundo o Decreto n. 5.233, de 06 de outubro de 
2004, que estabeleceu normas para a gestão do 
Plano Plurianual 2004-2007, a gestão do programa 
é de responsabilidade do gerente de programa. 
Entre as opções abaixo, não compete ao gerente de 
programa: 

a) negociar e articular os recursos para alcance dos 
objetivos do programa.

b) monitorar e avaliar a execução do conjunto das 
ações do programa.

c) gerir as restrições que possam infl uenciar o 
desempenho do programa.

d) indicar o gerente executivo, se necessário.
e) estimar e avaliar o custo da ação e os benefícios 

esperados. 



Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento-APO - 2008 17 Provas 1 e 2 - Gabarito 1

61- Aponte a única opção falsa com relação à avaliação 
anual do Plano Plurianual Anual – PPA.

a) A avaliação anual do PPA abrange todos os 
programas e é o procedimento utilizado para 
subsidiar a revisão anual da LDO e a elaboração 
dos orçamentos anuais.

b) Um dos produtos gerados pela avaliação anual 
é um relatório intermediário, cuja fi nalidade é 
subsidiar as decisões relativas ao processo de 
alocação de gastos, isto é, a elaboração e revisão 
do PPA.

c) A avaliação quantitativa do Plano e dos 
programas é complementada pelo demonstrativo 
da execução orçamentária por programa e ação. 

d) A avaliação qualitativa do plano e dos programas 
é complementada pelo demonstrativo da evolução 
dos índices de cada indicador por programa e 
avaliação da possibilidade de alcance do índice 
fi nal previsto para cada indicador.

e) A avaliação anual deve ser realizada em três 
etapas e em três instâncias: etapa gerente de 
programas, etapa ministério e etapa Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

62- A Lei de Responsabilidade Fiscal, na seção que tra-
ta dos limites da Dívida Pública e das Operações de 
Crédito determina que, para fi ns de verifi cação do 
atendimento do limite, a apuração do montante da 
dívida consolidada será efetuada ao fi nal de cada:
a) mês.
b) semestre.
c) trimestre.
d) quadrimestre. 
e) ano.

63- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu 
novas e importantes funções ao orçamento e à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos da LRF, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu novas e 
importantes funções entre as quais não se inclui:

a) mostrar as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual e respectivas receitas, 
sendo o fi nanciamento da dívida demonstrado de 
forma separada nas leis de créditos adicionais.

b) estabelecer critérios e formas de limitação de 
empenho, na ocorrência de arrecadação da receita 
inferior ao esperado, de modo a comprometer as 
metas de resultado primário e nominal previstas 
para o exercício.

c) quantifi car o resultado primário obtido com vistas 
à redução do montante da dívida e despesas com 
juros.

d) dispor sobre o controle de custos e avaliação 
dos resultados dos programas fi nanciados pelo 
orçamento. 

e) disciplinar as transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas.

64- No que tange ao Plano Plurianual (PPA), aponte a 
opção não pertinente. 

a) A avaliação do PPA é um processo sistemático de 
aferição periódica dos resultados e da aplicação 
dos recursos, segundo os critérios de efi ciência, 
efi cácia e efetividade.

b) O critério de efi cácia é a medida do grau de 
atingimento dos objetivos que orientaram a 
constituição de um determinado programa, 
expressa pela sua contribuição à variação 
alcançada dos indicadores estabelecidos pelo 
Plano Plurianual. 

c) O ciclo de gestão do PPA compreende os 
processos de elaboração da programação 
considerando o prévio diagnóstico do problema 
ou a demanda da sociedade.

d) O ciclo de gestão do PPA compreende ainda a 
implementação dos programas, o monitoramento, 
a avaliação e revisão dos mesmos.

e) O ciclo de gestão do PPA é um conjunto de 
eventos integrados que viabilizam o alcance dos 
objetivos do governo.

65- A construção de indicadores sobre fi nanças públicas 
pode conter uma variedade de itens, defi nidos em 
função de um objetivo ou de uma avaliação específi ca 
predeterminada que se pretenda realizar. Identifi que, 
nas opções abaixo, o único indicador que refl ete as 
relações entre o estoque total da dívida pública e de 
seu fl uxo de pagamento com as variáveis de receitas 
da unidade de governo. 

a) Fluxo Anual de Pagamentos / Operações de 
Crédito.

b) Estoque Final / ICMS. 
c) Fluxo Anual de Pagamentos / Receitas Próprias.
d) Estoque Final / Operações de Crédito.
e) Estoque Final / Receitas Próprias.
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GESTÃO PÚBLICA

66- Na civilização ocidental, os diversos aspectos do 
Estado moderno só apareceram gradualmente, 
quando a legitimidade passou a ser atribuída ao 
conjunto de normas que governava o exercício da 
autoridade. São características essenciais do Estado 
moderno todas as que se seguem, exceto:

a) um ordenamento jurídico impositivo.
b) a cidadania: relação de direitos e deveres.  
c) o monopólio do uso legítimo da violência.
d) um quadro administrativo ou uma burocracia.
e) a jurisdição compulsória sobre um território.

67- A revisão das experiências reformistas da 
administração pública brasileira — com ênfase na 
sua natureza, quando implementadas — e de seus 
resultados, mostra que são verdadeiros todos os 
enunciados abaixo, exceto:

a) em todo e qualquer regime (autoritário, quase-
democrático, autoritário-militar, de transição e 
democrático) e, conseqüentemente, em quase 
todos os governos, foram propostas medidas 
que visavam reformar a administração pública 
federal.

b) do ponto de vista substantivo, as propostas 
sempre foram globais e gerais, e não específi cas 
e incrementais, com a única exceção do governo 
Sarney.

c)  com freqüência, as tentativas de reforma               
administrativa ou foram abortadas, porque não 
chegaram a se consubstanciar em anteprojetos 
de lei, ou porque foram retiradas pelo Executivo 
do Congresso Nacional;  ou não tiveram seqüên-
cia e não alcançaram os resultados desejáveis 
em decorrência de erros de estratégia política.

d) as reformas oscilam entre o fortalecimento 
da administração direta e a descentralização 
administrativa.

e) a partir da Comissão Amaral Peixoto, foram feitos 
diversos diagnósticos divergentes e propostas 
que são recorrentemente incorporados a “novos” 
diagnósticos, dando origem a propostas e 
instrumentos legais diversifi cados. 

68- A história recente mostra que a reforma administra-
tiva sempre esteve presente na agenda de políticas 
governamentais, desde 1930. Com base na litera-
tura que analisa as várias reformas administrativas,  
é possível estabelecer algumas conclusões sobre 
os resultados das iniciativas governamentais nessa 
área. Examine os enunciados abaixo e assinale a 
resposta correta.

1. A despeito das diversas tentativas, nunca 
se logrou implantar uma burocracia do tipo 
weberiano no Brasil, porque os textos legais que 
mais se aproximaram desse ideal abriam brechas 
que se contrapunham ao espírito da burocracia    
racional-legal ou propunham a superação desta.

2. Independentemente de regime político e de 
governo, o Brasil sempre conviveu com segmentos 
dispersos de uma burocracia weberiana em 
vários níveis da administração, interpenetrada e 
convivendo com um alto teor de patrimonialismo 
administrativo.

3. Contrapondo-se a essa administração, essencial-
mente amorfa, destacavam-se as “ilhas de exce-
lência”, razoavelmente imunes ao processo polí-
tico e caracterizadas pela elevada  competência 
de seus membros.

4. A efetiva profi ssionalização do servidor, tentada 
várias vezes, só veio a se realizar no Brasil após 
a Constituição Federal de 1988, já que até  então 
a administração pública sempre conviveu com 
a multiplicidade de cargos, de planos salariais 
especiais e de “trens da alegria”, típicos de fi nal 
de administração.

a) Somente o enunciado número 1 está incorreto.
b) Todos os enunciados estão incorretos.
c) Somente o enunciado número 4 está incorreto. 
d) Somente o enunciado número 2 está incorreto.
e) Todos os enunciados estão corretos.
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69- A partir da década de 1980 teve início, em 
países da Organização para Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a reforma 
administrativa gerencial, apoiada nos princípios 
da nova gestão pública, que depois se estendeu a 
vários outros países, inclusive o Brasil. Desde então,                 
constituiu-se um quadro teórico e um conjunto de 
instrumentos de gestão que, dentro do contexto 
democrático, visam modernizar o Estado e  implantar 
o modelo gerencial de administração pública, tendo 
como característica central a orientação para o 
cidadão. Assinale, entre os enunciados abaixo, o 
único que não é um pressuposto da administração 
pública gerencial,  voltada para o cidadão.

a) Fortalecimento e multiplicação dos mecanismos 
de controle interno, externo e societal, a fi m de 
proporcionar aos gestores o feedback essencial 
ao aprendizado institucional e ao aprimoramento 
dos serviços públicos.  

b) Fomento às condições e instrumentos de gestão 
necessários à mudança: instrumentos de troca 
de experiências, de difusão da informação, de 
evolução cultural e de capacitação, avaliações 
dos resultados, dos processos e da opinião do 
público, etc.

c) Prevalência do diálogo e da transparência e o 
engajamento: o modelo requer uma relação de 
responsabilidade, apoiada na transparência 
e acordo entre os atores para resolver os 
problemas que se impõem. 

d) As missões e objetivos das organizações passam 
a se basear  em “contratos” negociados com a 
sociedade, de modo que os serviços públicos 
tornam seus critérios de gestão mais claros 
e precisos, atrelando os recursos humanos, 
fi nanceiros e logísticos às demandas dos 
cidadãos.

e) Admissão das especifi cidades dos serviços 
públicos, como a participação, a infl uência do 
processo político, a legitimidade das decisões e 
a defesa do interesse público. 

70- O modelo de gestão pública burocrático, com 
base nos postulados weberianos, é constituído de 
funcionários individuais, cujas características não 
incluem:

a) liberdade pessoal e obediência estrita às 
obrigações objetivas do seu cargo, estando 
submetidos a um sistema homogêneo de 
disciplina e controle do serviço.

b) exercício do cargo como profi ssão única ou 
principal, com perspectiva de carreira: progressão 
por tempo de serviço ou mérito, ou ambas.

c) competências funcionais fi xas em contrato e 
segundo qualifi cações profi ssionais verifi cadas 
em provas e certifi cadas por diplomas.

d) apropriação dos  poderes de mando inerentes 
ao cargo (exercício da autoridade), mas não dos 
meios materiais de administração, nem do próprio 
cargo. 

e) nomeação, numa hierarquia rigorosa dos cargos, 
sendo remunerados com salários fi xos em 
dinheiro.

71- A avaliação de desempenho governamental – em 
suas várias dimensões e modalidades  – representa 
um poderoso instrumento gerencial, capaz de 
subsidiar o processo decisório e de lançar luz 
sobre a lógica das intervenções públicas em geral: 
políticas, programas e projetos. Abaixo encontram-
se alguns enunciados sobre os conceitos de efi cácia 
e efetividade, centrais à avaliação do desempenho 
governamental. Identifi que os que são Falsos e 
Verdadeiros e depois assinale a resposta correta. 

(  ) Objetivo é a situação que se deseja obter ao fi nal 
da implementação de uma política, programa ou 
projeto, mediante a aplicação dos recursos e da 
realização das ações previstas.

(  ) O conceito de efi cácia se refere ao grau em que 
se alcançam os objetivos e metas do projeto 
na população benefi ciária, em um determinado 
período  de tempo, em relação aos custos 
implicados.

(  ) Efeito é todo comportamento ou acontecimento 
que se pode razoavelmente dizer que sofreu 
infl uência de algum aspecto da política,  programa 
ou projeto.

(  ) Os efeitos procurados correspondem aos 
objetivos que a intervenção pretendia atingir, 
sendo, por defi nição, previstos e positivos.

(  ) Os efeitos não procurados são diretos, podendo 
ser positivos ou negativos, e resultam de  falhas 
na elaboração do programa ou projeto e/ou a 
limitações do conhecimento disponível sobre 
uma determinada área ou assunto.

(  ) Efetividade constitui a relação entre os resultados 
obtidos e o objetivo.

a) V, F, V, V, V, V
b) V, F, V, V, F, V
c) V, F, V, V, V, F
d) V, F, F, V, V, V
e) V, V, F, F, F, V
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72- Um dos aspectos que vêm caracterizando a gestão 
pública nas sociedades democráticas a partir da 
década de 1980 é a adoção de mecanismos e 
processos destinados a vencer a distância entre 
o Estado e os cidadãos e construir modalidades 
participativas de gestão pública. Abaixo encontram-
se alguns enunciados sobre processos participativos 
de gestão pública. Examine cada um dos enunciados 
e depois assinale a resposta correta.

1. O Orçamento Participativo é um processo 
educativo que, por meio  de um formato 
institucional que favorece o aprendizado da 
política como arena de alianças, negociações, 
confl itos e barganhas, faz com que se chegue, a 
partir de demandas particularistas e locais, a uma 
visão mais abrangente dos problemas urbanos e 
das limitações governamentais. 

2. Considera-se que o maior mérito do Orçamento 
Participativo consiste em combinar as 
características democráticas e progressistas da 
participação direta, com a capacidade de competir 
vantajosamente com as práticas clientelistas.

3. Embora não chegue a impedir a realização do 
trabalho das ouvidorias municipais, estaduais 
e federais, a falta de uma legislação federal  
específi ca que regulamente a função das 
ouvidorias no país é considerada uma das 
principais falhas do sistema  brasileiro de 
ouvidorias.

4. O debate sobre a governança interna e externa 
refere-se a uma terceira geração de reformas do 
Estado, na qual o foco recai sobre  a melhoria 
dos resultados sociais por meio da melhoria 
na prestação de serviços, mediante arranjos  
envolvendo organizações governamentais e   
não-governamentais.

a) Os enunciados 1 e 2 estão incorretos.
b) Os enunciados 3 e 4 estão incorretos.
c) Os enunciados 2, 3 e 4 estão incorretos.
d) Todos os enunciados estão incorretos.
e) Todos os enunciados estão corretos. 

73- São competências constitucionais do Tribunal de 
Contas da União, no exercício do controle externo, 
exceto:

a) fi scalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais. 

b) apreciar a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal e de concessão de aposentadorias, 
reformas e pensões civis e militares. 

c) fi scalizar o cumprimento das normas de fi nanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fi scal,  com ênfase no que se refere 
ao cumprimento, pela União, dos limites das 
despesas com pessoal.

d) apurar denúncias apresentadas por qualquer 
cidadão, partido político, associação ou sindicato 
sobre irregularidades ou ilegalidades. 

e) julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos.

74- A abordagem da gestão por competências, muito 
propagada nos estudos sobre a gestão dos 
recursos humanos, originou-se no setor privado, o 
qual tinha por objetivo principal assegurar melhor 
competitividade no meio concorrencial. Sobre a 
gestão de competências, todas as assertivas abaixo 
estão corretas, exceto:

a) um conceito central nessa abordagem  é o de 
competência-chave, que se refere aos requisitos 
essenciais que uma organização deve possuir 
para que possa cumprir uma função específi ca 
ou para realizar seus objetivos. 

b) a gestão por competências é um método 
para gerenciar as carreiras – tradicionalmente 
vinculadas a diplomas, exames ou à antigüidade 
– que passam a ser fundadas nos “diferenciais” 
dos servidores, os quais são  revelados quando 
as pessoas agem nas situações profi ssionais 
com que se deparam  e servem como ligação 
entre as condutas individuais e a estratégia da 
organização.

c) as competências humanas ou profi ssionais são 
combinações sinérgicas de conhecimentos,      
habilidades e atitudes, expressas pelo desempe-
nho profi ssional em determinado contexto ou em      
determinada estratégia organizacional. 

d) competências são as características 
comportamentais de um indivíduo em relação 
direta com o cumprimento efi caz ou notório de um 
trabalho, que vão além das suas qualifi cações 
formais e cuja gestão defi ne o modelo que servirá 
de base aos processos de recrutamento,  seleção,  
formação,  desenvolvimento  de pessoal ou a 
outros aspectos da gestão de pessoas.

e) o método da “descrição das competências” 
permite identifi car as habilidades e o 
conhecimento de que os indivíduos  precisam 
para atuar mais efetivamente a longo 
prazo e projetar metas de desenvolvimento 
concretas que irão orientar a sua avaliação de 
desempenho.
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75- Embora não seja uma abordagem nova,  a  “gestão 
do conhecimento” ainda provoca, ao mesmo 
tempo,  um intenso debate sobre o seu signifi cado, 
e pouco eco no âmbito das organizações públicas 
brasileiras. Os conceitos abaixo apresentados são 
centrais à compreensão desse novo modelo de 
gestão. Examine os enunciados e indique a resposta 
correta.

1. Dados são um conjunto de fatos distintos e 
objetivos, relativos a eventos e que, em um 
contexto organizacional,  são utilitariamente 
descritos como registros estruturados de 
transações, mas nada dizem sobre a própria 
importância ou relevância. 

2. Informações são dados interpretados, dotados de 
relevância e propósito, portanto, signifi cado, ou 
seja: a informação visa a modelar a pessoa que a 
recebe no sentido de fazer alguma diferença em 
sua perspectiva ou insight.  

3. O conhecimento, ao contrário da informação, 
diz respeito a crenças, compromissos e ação. 
O conhecimento é função de uma atitude, 
perspectiva ou intenção, é específi co ao contexto 
e é relacional.

4. A gestão do conhecimento está  intrinsecamente 
associada à gestão da informação, que, 
por sua vez, refere-se às ferramentas, 
metodologias e técnicas utilizadas para a 
coleta, o  armazenamento, o processamento, a 
classifi cação e a utilização de dados.

a) Todos os enunciados estão corretos.
b) Somente o enunciado 3 está incorreto.
c) Os enunciados 2 e 3 estão incorretos.
d) Somente o enunciado 4 está incorreto. 
e) Os enunciados 1 e 4 estão incorretos.

76- Durante a última década, diversos autores têm 
demonstrado a importância do entendimento e da 
implementação dos conceitos, princípios, modelos e 
ferramentas de gestão do conhecimento como um 
novo paradigma para a boa gestão e o sucesso das 
organizações. De acordo com a literatura na área, 
a criação do conhecimento organizacional é uma 
interação contínua e dinâmica entre o conhecimento 
tácito e o conhecimento explícito, em um processo 
que conforma a “espiral do conhecimento”. Este 
processo compreende todos os  modos de conversão 
do conhecimento listados abaixo, exceto:

a) socialização, que consiste na conversão de 
conhecimento tácito em conhecimento tácito.

b) progressão, que consiste na recombinação 
dialética  das diversas modalidades, para produzir 
conhecimento novo. 

c) combinação, que corresponde conversão 
de conhecimento explícito em conhecimento 
explícito. 

d) internalização, que equivale à transformação  
de conhecimento explícito para conhecimento 
tácito.

e) externalização, representada pela conversão de 
conhecimento tácito em explícito.

77- Acompanhando as mudanças do papel do Estado 
e dos modelos de gestão, a função controle vem 
se desenvolvendo nas últimas décadas, levando 
ao  fortalecimento das instituições encarregadas do 
controle interno e externo. No Brasil, o sistema de 
controle não inclui:

a) os Tribunais de Contas da União, dos Estados e 
dos Municípios.

b) o Congresso Nacional.
c) as agências regulatórias. 
d) a supervisão ministerial.
e) o Ministério Público.
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78- A teoria cultural aplicada à administração pública 
oferece uma base para desenvolver argumentos 
sobre desempenho e responsabilização  na esfera 
governamental, notadamente quanto aos principais 
tipos de reformas administrativas que apregoam 
que “contratos” de desempenho podem oferecer 
uma solução viável para problemas decorrentes da 
tensão entre  a formulação e a implementação de 
políticas públicas. Examine os enunciados abaixo e 
marque a resposta correta.

1. Em organizações de cultura igualitária, a audito-
ria de desempenho com ênfase contratual pode 
ter pouca efetividade, pois o ethos dessas orga-
nizações orienta-se para procedimentos que de-
monstrem como desempenhar uma tarefa e como 
atingir um objetivo. Nesse contexto, accountability 
de conformidade/legalidade e auditoria de boas 
práticas de gestão parecem ser mais efetivas que 
uma abordagem de auditoria de desempenho do 
tipo 3 E’s.

2. Em culturas administrativas hierárquicas, a baixa 
propensão para a competição faz com que for-
mas de controle diferentes do controle interno por 
pessoas do mesmo grupo sejam inefi cazes.  Isso 
exige do auditor de desempenho um  maior    tra-
balho de “diplomacia” para quebrar as resistências 
do auditado ao trabalho de um outsider.

3. Organizações de cultura fatalista têm um baixo 
comprometimento com o gerenciamento e a 
aspirações coletivas. Seus membros procuram 
observar as normas externas para evitar    punições, 
mas são pouco propensos a se comprometerem 
com a estratégia organizacional. A auditoria 
de desempenho nesse contexto deve focar, 
por exemplo, a confi abilidade dos sistemas de 
controles interno, a capacidade de gerenciamento 
de desempenho da organização, além de 
supervisionar randomicamente os contratos 
individuais de desempenho.

4. Uma organização de cultura individualista é a 
que oferece o melhor cenário para uma relação   
contratual nos termos sustentados pela teoria do 
agente-principal. Segundo a perspectiva indivi-
dualista, a efetiva responsabilização no serviço 
público exigiria tornar fornecedores responsáveis 
perante consumidores como em   uma relação de 
mercado. O contrato de desempenho seria o ins-
trumento para estabelecer uma relação clara entre 
fornecedor e consumidor.

a) Todos os enunciados estão corretos.
b) Todos os enunciados estão incorretos.
c) Somente o enunciado 1 está incorreto.
d) Somente o enunciado 4 está incorreto.
e) Os enunciados 1 e 2 estão incorretos. 

79- O servidor público não poderá jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto 
e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 
37, caput, e § 40, da Constituição Federal.

De acordo com o Código de Ética Profi ssional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
estão corretos todos os enunciados abaixo, exceto:

a) a função pública deve ser tida como exercício 
profi ssional e, portanto, não se confunde com a 
vida particular de cada servidor público. Assim, 
os fatos e atos verifi cados na conduta do dia-
a-dia em sua vida privada em nada poderão 
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 
funcional. 

b) é dever do servidor público resistir a todas 
as pressões de superiores hierárquicos, de 
contratantes, de interessados e de outros que 
visem obter quaisquer favores, benesses ou 
vantagens indevidas em decorrência de ações 
imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las.

c) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos 
interesses da própria pessoa interessada ou da 
Administração Pública. 

d) é dever do servidor público cumprir, de acordo 
com as normas do serviço e as instruções 
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, 
tanto quanto possível, com critério, segurança e 
rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.

e) a moralidade da Administração Pública não se 
limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da idéia de que o fi m é sempre 
o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade 
e a fi nalidade, na conduta do servidor público, 
é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo.
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80- O Quadro Lógico é um dos instrumentos de 
planejamento mais difundidos tanto entre as 
agências internacionais de desenvolvimento quanto 
em instituições nacionais que lidam com projetos 
de desenvolvimento. O Quadro Lógico (QL) e 
suas variantes apóiam três das principais funções 
gerenciais, o planejamento (elaboração de projetos), 
o monitoramento e avaliação  e o controle. Sobre 
o Quadro Lógico são corretos todos os enunciados 
abaixo, exceto:

a) trata-se de uma apresentação estruturada do 
conteúdo de um projeto de intervenção, na qual é 
estabelecida e evidenciada uma relação  causal 
entre níveis: atividades/resultados, resultados/
objetivo do projeto e objetivo do projeto/objetivo 
superior.

b) um dos aspectos mais importantes do QL é a 
diferenciação entre o escopo gerenciável (até os 
Resultados) e o escopo não-gerenciável, mas 
considerado como contexto e referência (Objetivo 
do Projeto e Objetivo Superior).

c) o QL possui uma Lógica de Intervenção, de 
natureza vertical, e uma Lógica de Gerenciamento, 
de natureza horizontal, sendo que não há 
consenso sobre o ponto onde devem estar 
situadas as suposições importantes.

d) a cadeia de intervenção envolvendo relações 
entre variáveis deve ser lógica e plausível, deve 
se restringir estritamente às variáveis do projeto 
e não deve levar em consideração  elementos do 
ambiente  externo em que se situa o projeto. 

e) uma outra relação lógica considerada é aquela 
que vincula cada resultado e objetivo a um 
indicador que, por sua vez, está vinculado a uma 
fonte de comprovação.
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