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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com 
o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, 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 o cartão-resposta, único documento válido para a correção 
da sua prova objetiva. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10. 
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Ao longo dos últimos anos, a ação atuante e 

esclarecedora da odontologia brasileira foi a grande 

responsável pela drástica mudança na saúde bucal de nossa 

sociedade. Já é rotina nos consultórios brasileiros a visita de 

pacientes que nunca tiveram cáries. O esclarecimento da 

população com relação aos cuidados com os dentes tem, em 

muitos casos, tornado o dentista um profissional mais de 

acompanhamento, profilaxia e estética bucal que um 

aplicador de ação curativa.  

O histórico de sucesso da odontologia brasileira nos 

faz pensar que os dentistas podem contribuir muito para 

ajudar a população brasileira em aspectos ainda carentes da 

saúde, como o diagnóstico de lesões bucais e o 

acompanhamento infantil e geriátrico da saúde pela boca. Os 

avanços tecnológicos obtidos na área da óptica e da 

biofotônica constituem um valioso instrumental para a 

modernização da odontologia brasileira. A incorporação  

de novas tecnologias aos instrumentos de trabalho do  

cirurgião-dentista o deixaria devidamente preparado para 

assumir novas ações.  

O slogan “Odontologia além dos dentes” é o mote de 

uma força-tarefa promovida pelos cursos de odontologia dos 

campi da Universidade de São Paulo, cujo objetivo é 

modernizar a carreira em diversas frentes, oferecendo ao 

profissional um treinamento mais amplo, que crie condições 

para que ele possa realizar, em outros aspectos da saúde, 

aquilo que já realizou com relação aos dentes da população 

brasileira. Os trabalhos na área da óptica e da biofotônica 

abrem caminho para a atuação do profissional dentista em 

várias frentes de trabalho, como no controle microbiológico 

bucal, no diagnóstico bucal completo, no tratamento de 

pequenas lesões na boca, no acompanhamento do 

desenvolvimento infanto-juvenil, no acompanhamento 

adulto-geriátrico e em terapias da dor relacionada com 

problemas bucofaciais. 

 

Internet: <www.revistapesquisa.fapesp.br> (com adaptações). 

Em relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto, 

julgue os itens a seguir. 

 

1 Da leitura do texto, conclui-se que é imprescindível ao 

profissional dentista que pretenda permanecer na 

carreira especializar-se na área da óptica e da 

biofotônica.   

2 O primeiro período do texto poderia ser reescrito, sem 

prejuízo da correção gramatical ou da coerência textual, 

da seguinte forma: A ação atuante e esclarecedora da 

odontologia foi, ao longo dos últimos anos, a grande 

responsável pela mudança radical na saúde bucal da 

sociedade brasileira.  

3 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse 

inserida uma vírgula após o vocábulo “brasileiros”  

(linha 4), de modo a isolar termo adverbial antecipado.  

4 As palavras “consultório”, “área” e “várias” são 

acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra 

de acentuação gráfica.  

5 O vocábulo “como” (linha 13) introduz, no período, uma 

expressão de valor comparativo.  

6 A forma verbal “tem” (linha 6) está flexionada na terceira 

pessoa do singular, em concordância com o núcleo do 

sujeito da oração, o termo “esclarecimento” (linha 5); 

estivesse o sujeito no plural, a forma verbal deveria ser 

grafada da seguinte forma: têm.  

7 Estaria garantida a correção gramatical do texto se, na 

linha 19, a forma pronominal “o” fosse deslocada para 

depois da forma verbal “deixaria” – deixaria-o –, visto 

que não há elemento impositivo de próclise na oração.  

8 A substituição da forma verbal “deixaria” (linha 19) por 

deixará não só manteria a correção gramatical do 

período como garantiria maior valor de verdade à 

proposição.  

9 Na linha 23, o pronome “cujo” poderia ser corretamente 

substituído por na qual o, visto que a forma pronominal 

retoma por coesão “Universidade de São Paulo”, termo 

que indica lugar.  

10 O trecho “abrem caminho para a atuação do profissional 

dentista em várias frentes de trabalho” (linhas 29 e 30) 

poderia ser reescrito correta e coerentemente da 

seguinte forma: tornam acessíveis à atuação do 

profissional dentista várias frentes de trabalho.  
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Texto para os itens de 11 a 18. 

 

1 
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16 

 

 

19 

 

 

22 

 

Estima-se que mais de sessenta mil pessoas morram 

anualmente de causas relacionadas a desastres naturais, a 

maioria delas nos países em desenvolvimento, e esse número 

esteja longe de representar o impacto indireto das mudanças 

climáticas sobre a saúde das populações. Muitas das maiores 

causas globais de morte são altamente sensíveis às condições 

climáticas. Malária, diarreia e má nutrição matam milhões de 

pessoas a cada ano, principalmente crianças. Sem ações 

efetivas que reduzam as atividades humanas que interferem 

no clima e busquem formas de adaptação às mudanças 

climáticas, as pressões dessas condições serão cada vez 

maiores e seu controle mais difícil e caro.  

Nesse cenário, destaca-se a importância de se 

fortalecerem os sistemas públicos de saúde e de ter em 

mente que a prevenção é tão importante quanto a cura. A 

redução dos impactos das atividades humanas no clima 

global requer mudanças comportamentais de indivíduos e 

comunidades, mas, principalmente, a adoção de políticas 

governamentais voltadas, por exemplo, para o uso de energia 

limpa e para a implantação de sistemas de transportes 

sustentáveis. A redução do impacto das mudanças climáticas 

visa essencialmente à preservação da saúde das populações 

e do planeta.  

 

Internet: <www.ensp.fiocruz.br> (com adaptações). 

 

No que diz respeito ao texto, julgue os itens de 11 a 18. 

 

11 Nesse texto, cuja tipologia é dissertativa, defende-se a 

ideia de um processo reeducativo das sociedades 

humanas para a reversão dos impactos negativos das 

mudanças climáticas como forma de preservação da 

saúde das populações e do planeta.  

12 Depreende-se da leitura do texto que, se for levado em 

consideração o impacto indireto das mudanças 

climáticas sobre a saúde da população mundial, o 

número de pessoas que morrem anualmente de causas 

relacionadas a desastres naturais aumentará 

consideravelmente.  

13 O emprego da forma verbal “morram” (linha 1), no modo 

subjuntivo, justifica-se pela ideia de estimativa expressa 

no período, ou seja, de cálculo apenas aproximado do 

número de pessoas que morrem anualmente de causas 

relacionadas a desastres naturais.  

14 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a 

forma verbal “Estima-se” (linha 1) estivesse flexionada na 

terceira pessoa do plural, visto que, no caso em questão, 

é opcional a concordância com o termo “pessoas”.  

15 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

das ideias do texto caso o segundo período do texto fosse 

assim reescrito: Entre as maiores causas globais de 

morte, muitas estão largamente associadas à condições 

climáticas.  

16 No trecho “importância de se fortalecerem” (linhas 13  

e 14), a partícula “se” indica que o sujeito da oração é 

indeterminado.  

17 Estaria mantida a coerência textual caso a conjunção 

“mas” (linha 18) fosse substituída por e.  

18 Na linha 22, o acento grave, indicativo de crase, em “à 

preservação”, justifica-se pela regência do termo 

adverbial “essencialmente” e pela presença de artigo 

definindo o substantivo “preservação”.  

 _____________________________________________________  

Julgue os próximos itens, em que são apresentados trechos 

de correspondências oficiais, no que se refere à adequação 

da linguagem e à correção gramatical. 

 

19 Solicito que Sua Senhoria encaminhes a esse setor, com 

a máxima urgência, os materiais odontológicos que 

requeri no memorando n.º 067, datado de 30 de março 

do corrente ano.  

20 Encaminho, anexa, para o conhecimento de V. S.a, cópia 

do relatório dos trabalhos desenvolvidos na oficina 

Elaboração de Projetos para Ações Institucionais, 

realizada na sede do Conselho Federal de Odontologia, 

em Brasília-DF, nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2017.  

 _____________________________________________________  

Texto para os itens de 21 a 25. 

 

O número de venezuelanos que solicitaram refúgio 

em Roraima cresceu 22.122% nos últimos três anos segundo 

dados divulgados pela Polícia Federal (PF) no estado. Só no 

ano de 2016, mais de 2.000 venezuelanos foram à sede da PF, 

em Boa Vista, para pedir a condição de refugiado. 

 

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima e assuntos correlatos como referência 

inicial, julgue os itens a seguir. 

 

21 A intensificação das migrações da Venezuela para o 

território brasileiro tem estreita relação com a crise 

econômica que atinge aquele país, detentor de uma das 

maiores reservas de petróleo do mundo. 

22 O governo de Nicolás Maduro implantou recentemente 

medidas de caráter democrático que, embora tenham 

agradado à maioria da população e da comunidade 

internacional, sofreram oposição de uma pequena 

minoria interna. 

23 Além de Roraima, outros estados brasileiros limítrofes 

com a Venezuela, como o Amazonas e o Amapá, têm 

sofrido o impacto da entrada massiva de venezuelanos, 

que não precisam de visto ou passaporte para cruzar a 

fronteira. 

24 O governo roraimense tem envidado esforços no sentido 

de prover condições mínimas de sobrevivência para os 

milhares de venezuelanos que vivem no estado, em 

grande parte subempregados. 

25 A condição de “refugiado”, que muitos venezuelanos 

almejam, apenas será concedida pelo Brasil aos que 

comprovarem a condição de perseguidos políticos. 
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Texto para os itens de 26 a 30. 

 
Neste 1.º de maio de 2017, os sindicatos franceses 

não conseguiram repetir a união sindical que promoveram 
em 2002 para evitar que Jean-Marie Le Pen, então candidato 
classificado para o segundo turno da eleição presidencial 
contra o conservador Jacques Chirac, chegasse à presidência. 
Nesta segunda-feira, marcharam divididos sobre as intenções 
de voto para bloquear Marine Le Pen, que enfrentará nas 
urnas, no dia 7 de maio, Emmanuel Macron. 

 
Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 

 
Acerca do processo eleitoral francês, julgue os próximos 
itens. 
 
26 O primeiro turno das eleições mostrou um país dividido, 

em que vários candidatos disputaram, voto a voto, até o 
último momento, o direito de estar no segundo turno. 

27 Marine Le Pen sucedeu o pai na liderança da extrema 
esquerda francesa. A crise econômica que atinge a 
economia liberal da França e produz altos índices de 
desemprego a favoreceu nas eleições. 

28 Emmanuel Macron, um dos novos líderes políticos 
franceses, representa o eleitorado de extrema direita 
assustado com a intensificação dos atentados terroristas 
e com o aumento da imigração. 

29 Candidatos centristas, como Jean-Luc Mélenchon, 
tiveram poucos votos no primeiro turno, o que 
demonstra a extrema polarização da sociedade francesa 
atual. 

30 Denúncias de que hackers russos teriam interferido nos 
resultados das eleições, prejudicando candidatos da 
extrema direita, o que foi negado pela Rússia, agitaram a 
campanha francesa para o segundo turno. 

 ____________________________________________________  

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; e 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. 

 
No que diz respeito ao programa de navegação Google 
Chrome e aos procedimentos de segurança da informação, 
julgue os itens de 31 a 34. 
 
31 Em um mesmo dispositivo, é possível compartilhar o 

Chrome com outras pessoas, de modo que cada uma 
possua suas próprias configurações. 

32 Diferentemente dos outros navegadores, o Google 
Chrome não possui o recurso de navegação anônima. 

33 Não revelar informações confidenciais para outra 
pessoa, via telefone, sem confirmar sua legitimidade é 
uma das formas de evitar a engenharia social. 

34 Um dos procedimentos adotados pelas organizações em 
relação à segurança da informação refere-se ao 
monitoramento das áreas sensíveis que podem ser 
exploradas pelos invasores, como, por exemplo, o 
monitoramento do uso das redes sociais usadas pelos 
funcionários, meio que pode permitir o vazamento de 
informações. 

 _____________________________________________________  
Figura para os itens 35 e 36. 
 

 
 

Com relação ao programa Microsoft Excel 2013 e à figura 
acima, julgue os seguintes itens. 
 

35 Ao clicar o botão , a célula selecionada receberá a 

soma dos valores contidos nas células pertencentes à sua 
coluna, e não à sua linha, ou seja, receberá o valor 6 ao 
invés do valor 7. 

36 Ao clicar o botão , a célula selecionada receberá a 

quantidade de células com valores preenchidos, ou seja, 
receberá o valor 11. 

 _____________________________________________________  
Quanto ao sistema operacional Windows 8 e aos aplicativos 
e procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes. 
 

37 O Windows 8 traz um recurso denominado de Notas 
Autoadesivas, que torna possível ao usuário adicionar 
lembretes relativos às suas tarefas diárias na área de 
trabalho. Para ter acesso a esse recurso, o usuário deverá 
fazer a busca por “notas” no Menu Iniciar e selecionar a 
opção correspondente. 

38 Ao ser instalado, o Windows 8 cria um repositório com 
diversos tipos de drivers dos mais variados dispositivos, 
por isso, após sua instalação, não é permitido atualizar 
esses drivers, seja de modo manual ou automático, uma 
vez que esse procedimento poderá provocar 
inconsistências no sistema operacional. 

39 A Internet é a maior rede de computadores existente  
na atualidade, sendo destinada, exclusivamente, a 
estabelecer a conexão entre computadores 
denominados de servidores e clientes. 

40 Para que o usuário teste a conexão com a Internet, é 
suficiente abrir o Prompt de Comando do Windows 8, 

digitar o comando ping e pressionar a tecla . 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Acerca da ética no serviço público e do Decreto  

n.º 1.171/1994, julgue os itens seguintes. 

 

41 A atuação da comissão de ética deve ser provocada 

privativamente pela autoridade competente de cada 

órgão.  

42 Considere-se que Pedro trabalhe como vigilante em uma 

empresa privada prestadora desse tipo de serviço que 

tenha sido contratada pelo Poder Público. Nesse caso, 

Pedro, por não ocupar cargo público, não estará sujeito 

ao Código de ética profissional do servidor público.  

43 De acordo com a teoria de Maquiavel, os fins justificam 

os meios. No entanto, a moralidade da Administração 

Pública não deve ser limitada à distinção entre o bem e o 

mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é 

sempre o bem comum. A moralidade do ato 

administrativo deve ser fruto do equilíbrio entre 

legalidade e finalidade. 

44 A Constituição Federal de 1988 (CF) assegura o direito de 

greve do servidor público, no entanto é dever do servidor 

público zelar, no exercício do direito de greve, pelas 

exigências específicas da defesa da vida e da segurança 

coletiva. 

45 A vida privada do servidor não tem importância para o 

serviço público, pois o Código de ética do servidor 

público está voltado apenas para os atos praticados no 

exercício do cargo.  

 ____________________________________________________  

A respeito da Lei n.º 4.324/1964, que instituiu o Conselho 

Federal e os conselhos regionais de odontologia, julgue os 

itens a seguir. 

 

46 O presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO) 

será eleito por meio de escrutínio secreto e maioria 

absoluta de votos dos delegados dos conselhos regionais 

em assembleia-geral. 

47 A renda do CFO será constituída, entre outras fontes, por 

1

3
 das anuidades e das multas aplicadas pelos conselhos 

regionais de odontologia.   

 ____________________________________________________  

Com relação ao Decreto n.º 68.704/1971, julgue os itens 

subsequentes. 

 

48 Suponha-se que Maria seja membro de conselho 

regional de odontologia e tenha sido eleita para integrar 

o CFO. Nesse caso, Maria poderá acumular os dois 

mandatos, pois são meramente honoríficos. 

49 Considere-se que um cirurgião-dentista tenha praticado 

uma única infração disciplinar, que não foi considerada 

como de gravidade manifesta pelo conselho regional no 

exercício da profissão de cirurgião-dentista. Nesse caso, 

ele não será punido com a penalidade de cassação de 

exercício profissional, devendo ser punido com 

advertência confidencial em aviso reservado.  

À luz da Lei n.º 5.081/1966, julgue os itens subsecutivos. 

 

50 O exercício da odontologia em todo o território nacional, 

por ser atividade regulada por lei federal, não exige 

registro na repartição sanitária estadual.  

51 Suponha-se que Antônio possua formação em três 

especialidades na área da odontologia. Nesse caso, será 

vedado a Antônio o exercício de mais de duas dessas 

especialidades.  

 _____________________________________________________  

No que se refere à Lei n.º 12.527/2011, que trata do acesso a 

informações, julgue os próximos itens. 

 

52 O presidente do Conselho Nacional de Odontologia tem 

poderes para classificar o sigilo de informações como de 

grau reservado, secreto e ultrassecreto. 

53 Suponha-se que João seja empregado de uma empresa 

que preste serviços a uma autarquia e tenha sido 

acusado de divulgar ou permitir a divulgação de 

informação sigilosa ou pessoal. Nesse caso, responderá 

diretamente pelo dano causado a terceiros a empresa 

privada prestadora de serviços.  

 _____________________________________________________  

Quanto à Resolução CFO n.º 63/2005 (Consolidação das 

normas para procedimentos nos conselhos odontológicos), 

julgue os itens que se seguem. 

 

54 Suponha-se que João seja doutor em odontologia e 

professor de uma universidade pública onde lecione essa 

matéria. Nesse caso, diante dessa atividade exclusiva de 

João, ele não estará obrigado a se registrar e se inscrever 

no Conselho Nacional de Odontologia.  

55 Técnicos em prótese dentária são obrigados, sob pena de 

instauração de processo ético, a colocar o número de 

suas inscrições no conselho regional de odontologia nas 

notas fiscais de seus serviços.  

56 O curso especial de técnico em saúde bucal deverá ter, 

pelo menos, 1.200 horas, incluindo-se a parte especial 

com matérias profissionalizantes e o estágio e  

exigindo-se, ainda, a prévia conclusão do ensino médio. 

57 O aluno que pretenda exercer a atividade de estagiário 

de odontologia precisará estar cursando, pelo menos, o 

quinto ano letivo do curso de odontologia.  

 _____________________________________________________  

No diz respeito à Resolução CFO n.º 63/2005 (Consolidação 

das normas para procedimentos nos conselhos 

odontológicos), julgue os seguintes itens. 

 

58 A inscrição secundária do profissional em outro conselho 

regional o dispensará do pagamento de nova anualidade.  

59 A portaria é o ato por meio do qual a presidência do 

conselho dispõe sobre matéria de sua competência.  

60 Considere-se que Lúcia pretenda se inscrever em um 

congresso sobre odontologia a ser realizado na cidade do 

Rio de Janeiro. Nesse caso, Lúcia deverá provar que 

possui inscrição no conselho regional.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere a orçamento público, julgue os itens que se 

seguem. 

 

61 O orçamento público no Brasil é constituído por uma lei 

formal, embora determinado conjunto de dotações 

orçamentárias possua caráter meramente autorizativo. 

62 O orçamento restringe-se a um instrumento contábil de 

acompanhamento da evolução das receitas e despesas 

públicas. 

63 O princípio da exclusividade orçamentária estará 

respeitado ainda que o Poder Executivo inclua no 

orçamento uma autorização para abertura de créditos 

suplementares. 

64 No Brasil, o princípio da unidade orçamentária é 

ignorado em virtude da existência de três orçamentos: o 

orçamento fiscal; o orçamento da seguridade social; e o 

orçamento de investimento das estatais. 

65 O projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente 

pode ser apresentado ao Poder Legislativo pelo chefe do 

Poder Executivo. 

66 Se determinado contrato firmado com a Administração 

Pública estiver sob questionamento judicial, cujo 

desfecho possa resultar em novas despesas públicas, o 

valor correspondente à ação judicial deverá ser incluído 

no anexo de riscos fiscais da lei de diretrizes 

orçamentárias. 

67 No processo de elaboração da proposta orçamentária, o 

indicador denominado de plano orçamentário será de 

utilização obrigatória para todas as ações consignadas no 

orçamento. 

68 A definição e a divulgação dos limites para as propostas 

setoriais deverão ser o primeiro passo no processo de 

elaboração orçamentária. 

69 A limitação de empenho e movimentação financeira em 

todos os Poderes deverá ser feita por decreto do chefe 

do Poder Executivo. 

70 A contratação de operação de crédito externa de 

natureza financeira e realizada por qualquer ente da 

Federação necessitará de autorização do Senado 

Federal. 

Acerca de receita e despesa públicas, julgue os próximos itens. 

 

71 O recolhimento de receitas públicas corresponde à 

entrega dos recursos devidos ao Erário pelos 

contribuintes ou devedores. 

72 Se determinado órgão público realizar operação de 

crédito por antecipação de receita, o produto da 

operação será contabilizado como ingresso 

extraorçamentário. 

73 O identificador de resultado primário na classificação da 

despesa pública integrará a programação quantitativa. 

74 A classificação da despesa por esfera orçamentária 

define que despesas serão realizadas pelo governo 

federal, pelos governos estaduais ou pelos governos 

municipais. 

75 O ordenador de despesa responderá integralmente pela 

legalidade da realização de despesa por meio de 

suprimento de fundos a outro servidor. 

76 Em nenhuma hipótese, poderá ser concedido 

suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a 

guarda ou a utilização do material a adquirir. 

77 Somente poderão ser inscritas em restos a pagar as 

despesas que tiverem sido regularmente liquidadas. 

78 O montante inscrito em restos a pagar em determinado 

exercício será convertido em dívida fundada se o 

pagamento correspondente não for efetuado até o 

encerramento do exercício de inscrição. 

79 Se o valor real a ser pago por determinada despesa 

inscrita em restos a pagar for superior ao valor da 

inscrição, a diferença deverá ser empenhada na conta de 

despesas de exercícios anteriores. 

80 Se determinado compromisso for reconhecido pelo 

Estado após o encerramento do exercício em que se deu 

o respectivo fato gerador, então esse compromisso 

poderá ser contabilizado na conta de despesas de 

exercícios anteriores. 
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Um departamento de produção apresentou um 
consumo anual de 7.000 materiais distintos e precisou fazer 

um estudo para redefinir sua política de estoques. Devido ao 
elevado investimento em estoques, convinha identificar os 
grupos de materiais que deveriam ter controles mais rígidos, 

intermediários e mais simples. Dessa maneira, a ordenação 
dos materiais pelos respectivos valores de consumo anual 
resultou em três classes, a saber: na primeira classe, 12% dos 

itens (840) corresponderiam a 70% do valor anual do 
consumo; na segunda classe, 33% dos itens (2.310) 
corresponderiam a 20% do valor anual do consumo; e, na 

terceira classe, 55% dos itens (3.850) corresponderiam a 10% 
do valor anual do consumo.  
 

Dias, 2010 (com adaptações). 

 
Considerando esse caso hipotético, julgue os itens a seguir 

com base na classificação ABC. 
 
81 A curva ABC permite identificar os itens que justifiquem 

atenção e tratamento adequados quanto à sua 
administração. Obtém-se a curva ABC por meio da 
ordenação dos itens conforme sua importância relativa. 

82 A curva ABC fornece a ordenação dos materiais pelos 
respectivos valores de consumo anual. Assim, por meio 
de uma análise do caso hipotético apresentado,  

verifica-se que, na classe A (controles mais rígidos), há 
uma grande porcentagem de itens responsáveis apenas 
por pequena porcentagem do valor global (investimento 

anual pequeno). 
83 A classe A da curva ABC representa o grupo de itens 

menos importantes, que justificam pouca atenção por 

parte da administração, enquanto a classe C possui os 
itens mais importantes, que correspondem à primeira 
classe do caso. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens subsequentes com relação à gestão de 
estoques. 

 
84 A gestão de estoques constitui uma série de ações que 

permitem ao gestor verificar se os estoques estão sendo 

bem utilizados, bem localizados em relação aos setores 
que deles se utilizam, bem manuseados e bem 
controlados. 

85 O giro de estoques mede quantas vezes, por unidade de 
tempo, o estoque se renovou ou girou, ou seja, pode ser 
calculado pela razão entre o valor de itens com registros 

corretos e o valor total de itens. 
86 O inventário físico consiste na contagem física dos itens 

de estoque. Assim, no caso de uma empresa que tenha 

estoque de 10.000 itens diferentes, cujo inventário do 
ano anterior contenha, em média, quinze unidades de 
cada item e, ainda, supondo-se que uma pessoa possa 

contar, em média, oitenta itens por minuto, então a 
quantidade necessária de pessoas para contar todos os 
itens em dois dias de trabalho (dia de trabalho de oito 

horas) será igual a duas pessoas.  
87 Nível de serviço ou nível de atendimento é o indicador de 

quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos 

usuários. O nível de serviço é mensurado pela razão 
entre o número de dias do período em estudo e o giro. 

Acerca de compras, julgue os seguintes itens.  
 

88 O perfil do bom comprador refere-se a alguém 
experiente, com boas qualificações para conduzir 
eficazmente suas compras, que demonstre 

conhecimentos amplos a respeito das características dos 
produtos e dos processos. Embora não conheça as fases 
de fabricação dos itens e não discuta em igual nível de 

conhecimento com os fornecedores, ele deverá ouvir 
atentamente os argumentos do vendedor e refutá-los 
com sua opinião. 

89 O perfil do comprador pode ser descrito segundo a ótica 
de diversos cargos envolvidos na função de compra: 
chefe de compras; comprador de materiais diversos; 

comprador técnico; comprador de matéria-prima; 
auxiliar de compras; e acompanhador de compras. Nesse 
sentido, as funções do comprador técnico referem-se a 

acompanhar, documentar e fiscalizar as encomendas 
realizadas, observando os respectivos prazos de entrega, 
e efetuar cancelamentos, modificações e pequenas 

compras conforme determinação da chefia. 
90 A função de compras apresenta diferentes fases. Quatro 

etapas básicas do processo de compras são: solicitação 

de compras; coleta de preços; pedido de compra; e 
acompanhamento de compras. 

91 Por meio do cadastro do fornecedor é que se realizará a 

seleção dos fornecedores que atendam às quatro 
condições básicas de uma boa compra: preço; prazo; 
qualidade; e condições de pagamento. 

92 No processo de seleção prévia e cadastro de 
fornecedores, vários aspectos são observados, como, por 
exemplo, certidões negativas para a documentação fiscal 

e trabalhista do proponente, capacidade financeira do 
fornecedor para levar adiante o pedido, incluindo-se 
capital de giro, liquidez, pendências com credores, 

rentabilidade, grau de endividamento e giro de estoque.  
 _____________________________________________________  

No que diz respeito à armazenagem de materiais, julgue os 

itens subsequentes. 
 
93 As técnicas mais comuns para estocagem de materiais 

podem ser assim generalizadas: caixas – são adequadas 
para itens de pequenas dimensões, construídas pela 
própria empresa ou adquiridas no mercado em 

dimensões padronizadas; prateleiras – são construídas 
especialmente para acomodar peças longas e estreitas, 
como tubos, vergalhões, barras, tiras etc.; racks – 

constituem uma variante na armazenagem de caixas e 
certos produtos, diminuindo a necessidade de divisões 
nas prateleiras ou formando uma espécie de prateleira 

por si só; e empilhamento – em madeira ou perfis 
metálicos, destina-se a peças maiores ou para o apoio de 
gavetas ou caixas padronizadas.  

94 Definido, de maneira simples, como sendo o arranjo de 
homens, máquinas e materiais, o leiaute é a integração 
do fluxo típico de materiais e da operação dos 

equipamentos de movimentação, combinados com as 
características que conferem maior produtividade ao 
elemento humano para que a armazenagem de 

determinado produto se processe dentro do padrão 
máximo de economia e rendimento. 
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Acerca de compras no setor público, julgue os itens 

subsecutivos.  

 

95 Nas organizações do setor público ou de economias 

mistas, as compras são regidas por legislação específica. 

Os instrumentos de destaque são a concorrência pública, 

a tomada de preços e a carta-convite, sendo que, na 

tomada de preços, um número limitado de proponentes 

é convidado a apresentar propostas nos termos de um 

edital. 

96 O processo de julgamento e adjudicação seguirá, em 

linhas gerais, um roteiro. Em sessão pública, em local e 

hora especificados no edital, com a presença dos 

proponentes participantes, serão abertos os envelopes 

da documentação legal, ocorrendo a eliminação dos que 

não atenderem os pré-requisitos. Em seguida, as 

propostas técnicas serão abertas e a comissão de 

julgamento da empresa licitante terá um prazo para 

avaliá-las, mensurando a melhor nota e podendo, 

inclusive, desclassificar proponentes. 

97 A empresa licitante coloca à disposição dos interessados 

o edital, em que são detalhados os pré-requisitos legais, 

financeiros e técnicos a serem atendidos pelos 

proponentes. Em geral, os editais especificam que as 

propostas devem apresentar envelopes com a 

demonstração do atendimento dos pré-requisitos legais, 

com a proposta técnica e com a proposta financeira. 

98 Na concorrência pública, o objetivo da licitação e as 

condições do fornecimento são divulgados por meio dos 

órgãos de imprensa, com penetração regional, nacional 

ou internacional. Os valores dos contratos tendem a ser 

mais baixos nesta modalidade que nas outras formas de 

licitação pública. 

99 O objeto de todo contrato administrativo está atrelado a 

uma finalidade pública. Será sempre um bem, direito ou 

serviço destinado a atender, direta ou indiretamente, 

uma finalidade/necessidade pública. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à armazenagem de materiais, julgue os 

próximos itens. 

 

100 A distribuição trata da movimentação, da estocagem e 

do processamento de pedidos dos produtos finais da 

empresa e, geralmente, é a atividade responsável pela 

maior parte dos custos logísticos. 

101 O desempenho operacional dos diversos modais de 

transporte é distinto. Assim, o transporte hidroviário tem 

como características um tempo médio de entrega 

inferior ao do transporte ferroviário e um custo mais 

elevado que o da ferrovia.  

102 O desempenho operacional dos diversos modais de 

transporte é distinto. Assim, entre as características da 

modalidade de transporte dutoviário, visualiza-se uma 

demora no transporte superior à dos transportes 

aeroviário, ferroviário e rodoviário e, ainda, um baixo 

custo para longas distâncias. 

Julgue os itens seguintes acerca de gestão patrimonial. 

 

103 Gerir o patrimônio de uma organização é gerir seu ativo 

e seu passivo. Edifícios, instalações, equipamentos e 

veículos estão incluídos nos ativos imobilizados, ao passo 

que os estoques – de matérias-primas, produtos em 

processo e acabados – fazem parte do ativo realizável.  

104 A gestão do patrimônio, mais especificamente a gestão 

do ativo imobilizado, na maioria das organizações, é feita 

por uma unidade organizacional cuja função é registrar, 

controlar e codificar os bens considerados como 

imobilizados e, portanto, passíveis de depreciação. 

105 São partes integrantes de um bom planejamento e da 

preparação para inventário: condições de pagamento; 

responsabilidade pelo transporte e pela instalação; 

garantia; manutenção e serviços pós-venda; e obtenção 

de licença de funcionamento. 

 _____________________________________________________  

Com relação à gestão de contratos, julgue os itens a seguir 

com base no disposto na Lei n.º 6.360/1976, na Instrução 

Normativa n.º 02/2008-MPOG e em suas alterações. 

 

106 Segundo a Lei n.º 8.666/1993, considera-se como 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e particulares em 

que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 

qual for a denominação utilizada. 

107 De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o instrumento de 

contrato é obrigatório nos casos de concorrência, 

tomada de preços, ordem de execução de serviço e nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas últimas 

modalidades de licitação. 

108 Conforme a Lei n.º 8.666/1993, o instrumento de 

contrato é facultativo, a critério da Administração e 

independentemente de seu valor, nos casos de compra 

com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica, e, ainda, quando puder ser 

substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

109 De acordo com a Instrução Normativa MPOG  

n.º 2/2008 e suas alterações, serviços distintos podem 

ser licitados e contratados conjuntamente, desde que 

formalmente comprovado que o parcelamento torna o 

contrato técnica, econômica e administrativamente 

inviável ou provoca a perda de economia de escala e que 

o órgão contratou o mesmo prestador para realizar 

serviços de execução e fiscalização relativos ao mesmo 

objeto, informando sobre a necessidade de segregação 

das funções. 
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Julgue os itens subsequentes com relação à elaboração, à 

fiscalização de contratos e ao acompanhamento da execução 

contratual. 

 

110 A fiscalização da execução dos contratos não se insere na 

discricionariedade administrativa, mas consiste em uma 

obrigação de velar para que a execução atenda aos 

requisitos de qualidade, tempo etc. Trata-se de um dever 

da Administração que poderá se valer de prerrogativas 

de império e de atos de força pública para assegurar a 

correta execução do objeto contratado. 

111 A fiscalização realizada pela administração contratante 

exclui a responsabilidade do contratado decorrente da 

execução inadequada do contrato e de suas 

consequências. 

112 Acompanhar o contrato significa verificar se os requisitos 

contratados estão sendo obedecidos na formalização da 

parceria e, também, verificar se a execução foi realizada, 

após o término do contrato, por meio da prestação de 

contas. 

 ____________________________________________________  

Acerca do papel do fiscalizador do contrato e do papel do 

preposto, julgue os itens que se seguem. 

 

113 A respeito dos deveres e da responsabilidade do fiscal, é 

correto afirmar que compete ao gestor/fiscal do 

contrato: identificar a necessidade de contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações 

pertinentes à execução; acompanhar e fiscalizar, 

diariamente, se necessário, a execução do objeto 

contratado; e verificar se os prazos e as quantidades 

foram atendidos e se as demais especificações estão de 

acordo com o contratado. 

114 São deveres e responsabilidades do fiscal do contrato: 

verificar se os materiais utilizados/serviços prestados 

atendem aos requisitos de qualidade contratados; 

manter em sigilo informações relacionadas ao contrato 

sempre que solicitado; e contratar terceiros para atestar 

a execução total ou parcial do objeto contratado. 

115 A empresa contratada deverá ter um representante 

junto à contratante denominado de preposto. Uma vez 

aceito o preposto indicado, ele será a conexão entre o 

fiscal e a empresa contratada, ou seja, é com esse 

preposto que o fiscal do contrato deverá tratar de 

assuntos relacionados à execução do contrato. 

Uma empresa XY tinha um contrato de prestação de 

serviços com a Administração Pública, porém praticou atos 

ou condutas em desacordo com a contratante, cometendo 

infração na execução do contrato.  

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a 

seguir com base na aplicação de penalidades e sanções 

administrativas. 

 

116 A contratada tem a obrigação de manter, durante toda a 

execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação (ou, eventualmente, 

na dispensa/inexigibilidade). 

117 Devido à inexecução total ou parcial do contrato, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

à contratada as seguintes sanções: advertências; multa, 

na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; e rescisão unilateral. 

118 A inexecução total ou parcial do contrato possibilita que 

a Administração, garantida a prévia defesa, aplique à 

contratada a sanção de suspensão temporária para 

participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a três anos. 

119 No que tange à aplicação de penalidades e sanções 

administrativas, o contrato que não foi executado 

permite que a Administração, garantida a prévia defesa, 

aplique à contratada a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sendo que essas sanções não podem ser 

aplicadas juntamente com a multa. 

120 A penalidade de advertência, por ser a mais simples e 

menos danosa à contratada, é de competência do 

próprio gestor do contrato. As demais, no entanto, 

dependem de processo administrativo e maior 

formalidade e competem às instâncias superiores. 
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PROVA DISCURSIVA

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de 
texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter nenhuma palavra ou 
marca que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora nesse 
espaço acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. O espaço para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

O orçamento é um instrumento que expressa a alocação dos recursos públicos, sendo 

operacionalizado por meio de diversos programas, que constituem a integração do plano plurianual 

com o orçamento. 

Roberto Bocaccio Piscitelli et al. Contabilidade Pública: uma abordagem 
da administração financeira pública. São Paulo: Atlas. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do processo 

orçamentário. 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) a elaboração do projeto de lei orçamentária anual; 
b) a aprovação do projeto de lei orçamentária anual; e 
c) a execução da lei orçamentária anual. 

 

 

 

  


