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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 12.
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Estudos sobre promoção da saúde têm apontado
que a aquisição de qualidade de vida engloba aspectos
interligados, relacionados com as condições materiais
necessárias à sobrevivência e à satisfação das necessidades
humanas básicas, como acesso a um sistema educacional e
de saúde de qualidade, a uma alimentação adequada, a um
vínculo ocupacional satisfatório que gere renda, posse de
uma habitação digna. Porém essas não são condições
únicas.
O termo qualidade de vida abrange outros
significados e integra várias dimensões de conhecimento,
experiências, valores individuais e coletivos. Solidariedade,
liberdade, inserção social e acesso à informação,
preservação e proteção do ecossistema, políticas de
desenvolvimento econômico social sustentável também são
valores que devem ser considerados. Por isso, é essencial a
construção da autonomia, uma ferramenta em constante
atualização, que envolve um comprometimento com as
consequências, que se firmará à medida que o indivíduo
tenha o discernimento de que é a sua ação, íntima e pessoal,
que determina significativamente o rumo de sua própria
vida e a sua contribuição no contexto global. Isso poderá
colaborar na busca pela qualidade de vida tão almejada.
Internet: <www.portaleducacao.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos e estruturais
do texto, julgue os itens de 1 a 12.
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Do texto se extrai que o ser humano é movido por
conhecimentos, atitudes e valores, implementados, no
cotidiano, por meio de ações autônomas.
Deduz‐se do texto que os valores humanos visam a
conduzir o indivíduo à melhora de sua qualidade de vida.
Conforme o texto, a qualidade de vida está intimamente
relacionada com o poder aquisitivo do indivíduo.
A acentuação gráfica do vocábulo “têm” (linha 1)
deve‐se ao fato de ser uma oxítona tônica.
No primeiro período do texto, a oração introduzida por
“que” (linha 2) funciona como complemento direto de
“têm apontado” (linha 1).
Nas linhas 4 e 13, o emprego do acento grave indicativo
de crase justifica‐se pela regência de formas verbais que
exigem a preposição “a” e pela presença de artigo
feminino que define os termos regidos.
Na linha 7, a substituição da vírgula pelo elemento “e”
preserva a correção gramatical e os sentidos originais do
texto.
Na linha 8, o conectivo “Porém” introduz oração com
sentido conclusivo.
Na linha 14, a inserção de à antes de “preservação” e
“proteção” prejudica o paralelismo sintático e os
sentidos originais do texto.

10 A expressão “Por isso” (linha 16) estabelece relações
interoracionais de sentido conclusivo.
11 O elemento “Isso” (linha 22) retoma todo o período
anterior, iniciado na linha 16.
12 Na linha 19, sem prejuízo para a correção gramatical e
os sentidos do texto, o elemento “que”, em “que se
firmará”, poderá ser substituído por as quais, caso em
que retomaria o termo “consequências”.
____________________________________________________
Acerca dos conceitos de hardware, do Microsoft Word 2013
e do sistema operacional Windows 8.1, julgue os itens
de 13 a 17.
13 O barramento PCI Express não suporta a instalação de
placas aceleradoras gráficas.
14 A alteração do espaçamento entre linhas de um
documento do Word 2013 pode ser realizada por meio
da guia Página Inicial, grupo Parágrafo e opção
Espaçamento de Linha e Parágrafo.
15 No Word 2013, quando o recurso Controlar Alterações
está ativado, as alterações de diferentes autores são
indicadas com cores diferentes.
16 O Windows 8.1 permite a alteração de Data/Hora,
inclusive ajustar automaticamente para o horário de
verão.
17 No Windows 8.1, a remoção dos blocos da Tela Inicial
somente pode ser realizada de forma individual, ou seja,
não é permitido realizá‐la em grupo.
____________________________________________________
A respeito dos conceitos básicos de redes de computadores,
do programa de navegação Google Chrome, em sua versão
mais recente, e dos conceitos de organização e de
gerenciamento de arquivos e pastas, julgue os itens
de 18 a 22.
18 O TCP/IP é um protocolo de comunicação que se
constitui de outros protocolos.
19 No tipo de tecnologia de transmissão conhecido como
redes de difusão, as mensagens enviadas por uma
determinada máquina são recebidas somente pela
máquina endereçada, ou seja, a máquina de destino.
20 O Google Chrome permite que o usuário adicione, edite
ou até mesmo exclua um favorito.
21 A estrutura de pastas no ambiente Windows está
limitada a uma hierarquia de três níveis (pasta >
subpastas > subpastas), ou seja, uma pasta pode conter
subpastas e estas últimas podem conter somente mais
um conjunto de subpastas.
22 No Windows 8.1, não é permitido remover um arquivo
definitivamente, isto é, sem que ele seja enviado para a
Lixeira.
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Acerca das propriedades da radiciação e dos conjuntos
numéricos, julgue os itens 23 e 24.
23 Considerando‐se n e p como pertencentes ao conjunto
dos números naturais, n > 1 e p ≠ 0, é correto afirmar que

No que se refere à estrutura lógica, julgue o item 30.
30 O
valor‐verdade
da
(2 > 3) ↔ (1 < 0) → (3 ≠ 4) é F.

expressão

lógica

RASCUNHO

3

pn
n  1 n n  1 n  p.
p
24 Considerando‐se Z como o conjunto dos números
inteiros, Q como o conjunto dos números racionais
e XC como o complementar do conjunto X, é correto
afirmar que Z C  Q  Q  Z .
____________________________________________________
Considerando Z como o conjunto dos números inteiros, A
como um subconjunto formado com elementos de Z que,
simultaneamente, sejam não negativos e tenham somente
um dígito e B como o conjunto de números de dois algarismos
possíveis de serem formados com os elementos de A, julgue
os itens 25 e 26 a respeito dos conjuntos numéricos, do
princípio da contagem e da probabilidade, dos arranjos e das
permutações.
25 A quantidade de números pares pertencentes ao
conjunto B é superior a 49.
26 Escolhendo‐se aleatoriamente elementos do conjunto B,
a probabilidade de que sejam simultaneamente pares e
1
múltiplos de 3 é igual a .
5
____________________________________________________
Com relação a equações e inequações, julgue o item 27.
27 Considere‐se o seguinte sistema de inequações:
I1 : y  1; I2 : y  3; I3 : x  0; e I4 : x  2 . Nesse caso, o

quadrado indicado no gráfico abaixo representa
corretamente o conjunto‐solução para esse sistema de
inequações.

____________________________________________________
Polegada é uma medida de comprimento representada por in
(de inch, da língua inglesa). Considerando que 1 in
corresponda a 2,54 cm e que, por simplificação de contas,
2,54³ seja igual a 16, julgue os itens 28 e 29 quanto aos
sistemas de medidas e de volumes.
28 Há mais que 40.000 in em 1 km.
29 Uma caixa d'água de 1.000
de 70.000 in³.
CRA‐PR

L

possui
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Sejam P1, P2 e C duas premissas e a conclusão,
respectivamente, julgue os itens 31 e 32 acerca da lógica da
argumentação e dos diagramas lógicos.
31 O argumento P1  P2  C a seguir é uma tautologia.
P1: Nem estudou, nem passou;
P2: Estudou ou passou;
C: Estudou se, e somente se, passou.
32 Considerando‐se que E seja o conjunto das pessoas que
estudaram e P, o conjunto das pessoas que passaram, a
premissa P1 está corretamente representada pela parte
assinalada no diagrama lógico abaixo.

RASCUNHO

Um novo sistema de dessalinização de água salgada
chegará ao Ceará em breve como resultado de uma parceria
entre a empresa cearense Piscis e a alemã Gloasis. Com o
início da fase de estudos de viabilidade econômica e
ambiental nas próximas semanas, a expectativa é a de que o
equipamento esteja pronto para operar no segundo semestre
de 2021.
Internet: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br>.

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue os
itens de 33 a 36.
33 A escassez de água potável no mundo tem forçado
muitos países, como Austrália e Estados Unidos, a buscar
novas opções de obtenção desse recurso que sejam
adequadas ao consumo humano.
34 Muitos moradores de municípios do Nordeste, que têm
água salobra em seu subsolo, já se beneficiam de
dessalinizadores ali instalados.
35 Israel é um país que, com muita eficiência, aproveita
água dessalinizada para consumo da população;
entretanto, devido ao alto custo do processo, apenas
uma pequena parcela de seus habitantes se beneficia
dessas tecnologias.
36 Uma das principais vantagens das técnicas utilizadas
para dessalinização da água do mar para consumo
humano é seu impacto zero sobre o meio ambiente.
____________________________________________________
O debate em torno da construção de um muro na
fronteira tem causado um impasse entre o Executivo e o
Legislativo americanos: o presidente Donald Trump, nesses
primeiros dias de janeiro, não conseguiu que o Congresso
aprovasse um orçamento de US$ 5,6 bilhões para a “grande
barreira” de concreto ou aço que quer construir.
Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

Quanto ao assunto abordado no texto acima e a temas
correlatos, julgue os itens de 37 a 40.
37 O muro a que o texto se reporta visa, segundo Trump, a
proteger a fronteira sul dos Estados Unidos, na divisa
com o México.
38 O impasse entre o Executivo e o Legislativo americanos
provocou o que se chama localmente de shutdown, que
vem a ser a impossibilidade de o governo tomar decisões
em política externa.
39 Recentemente, os democratas tornaram‐se maioria na
Câmara de Representantes, sob a liderança de Nancy
Pelosi, o que significará mais dificuldades para Trump.
40 Tensões fronteiriças relacionadas à imigração ilegal em
larga escala, que provocaram atritos diplomáticos,
foram frequentes em 2018 na fronteira dos Estados
Unidos com o Canadá.
CRA‐PR
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Governo expulsa trezentos servidores por irregularidades
no primeiro semestre de 2018

O governo federal expulsou trezentos servidores
públicos por irregularidades no primeiro semestre do ano de
2018, segundo relatório divulgado pela Controladoria‐Geral
da União (CGU). Ainda de acordo com o órgão, este é o maior
número de expulsões para o período desde o início da série
histórica, em 2003.
De acordo com a CGU, atos relacionados à corrupção
correspondem à maior parte das penas aplicadas, com 192
casos, o que representa 64% do total. Outros 85 casos estão
relacionados a abandono de cargo, à ausência sem
justificativa ou à acumulação ilícita de cargos.
Atos relacionados à corrupção, segundo a CGU:
 usar o cargo para proveito pessoal;
 receber propina ou vantagens indevidas;
 usar recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares;
 improbidade administrativa;
 lesão aos cofres públicos; e
 destruir o patrimônio nacional.
O relatório aponta 243 demissões de servidores
efetivos, 45 cassações de aposentadorias e doze destituições
de ocupantes de cargos em comissão. Os dados, de acordo
com a CGU, não incluem os empregados de empresas
estatais, a exemplo da Caixa, dos Correios e da Petrobras.
Segundo a CGU, de acordo com o tipo de infração ou
irregularidade cometida, os servidores podem ficar
impedidos de voltar ao serviço público. Os servidores punidos
também ficam inelegíveis por oito anos, nos termos da Lei
Ficha Limpa.

A moralidade da Administração Pública não se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum.
48 Ao verificar ato ou fato contrário ao interesse público, o
servidor público deverá comunicá‐lo imediatamente a
seus superiores, exigindo as providências cabíveis.
49 O servidor público deve abster‐se, de forma absoluta, de
exercer sua autoridade com finalidade estranha ao
interesse público.
50 É permitido ao servidor púbico retirar da repartição
pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio
público, desde que haja a devida devolução posterior.
____________________________________________________
Em relação ao Regimento interno do Conselho Regional de
Administração do Paraná (CRA‐PR) e ao exame de cada
processo relatado por conselheiro, julgue os itens 51 e 52.
47

Não será admitido debate em paralelo.
O conselheiro poderá fazer uso da palavra até duas
vezes por assunto.
____________________________________________________
No que se refere ao Regimento interno do CRA‐PR, julgue os
itens 53 e 54.
51
52

O Plenário é composto por onze conselheiros regionais
efetivos, ocorrendo a renovação total a cada dois anos.
54 O mandato dos conselheiros regionais efetivos e de seus
suplentes é de quatro anos, sendo permitida uma
reeleição.
____________________________________________________
Quanto à Lei n.º 4.769/1965, julgue os itens 55 e 56.
53

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

Com base no Decreto n.º 1.171/1994 e no texto acima, julgue
os itens de 41 a 50 acerca da ética no serviço público.
41

42

43
44

45

46
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A ética no serviço público permite ao agente público
questionar suas atitudes e agir conforme sua
consciência, independentemente das regras ou dos
códigos existentes.
Os conceitos de moral e ética são absolutos, devendo
ser considerados isoladamente do contexto histórico da
humanidade.
O servidor público jamais poderá desprezar o elemento
ético de sua conduta.
O agente público que utilize material de escritório da
repartição pública, como papéis e impressora, para
proveito pessoal poderá incorrer em irregularidade
administrativa, mas não em ato imoral.
A consciência dos princípios morais deve nortear o
servidor público, seja no exercício do cargo ou da função
ou fora deles.
Os órgãos e as entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta deverão constituir Comissão
de Ética integrada por, no mínimo, seis servidores
concursados ou comissionados.

Os Conselhos Regionais aplicarão penalidades aos
infratores, podendo ser, entre outras, a de multa de 5%
a 50% do maior salário mínimo vigente no País.
56 A falta do registro não torna ilegal o exercício da
profissão de técnico de administração.
____________________________________________________
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens de 57 a 60.
55

57

58

59

60
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Obra é toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse para a Administração, como, por
exemplo: demolição; conserto; instalação; montagem;
operação; conservação; reparação; adaptação;
manutenção; transporte; locação de bens; publicidade;
seguro; e trabalhos técnico‐profissionais.
As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços obedecerão, em particular, à seguinte
sequência: projeto básico; projeto executivo; execução
das obras; e serviços.
A empreitada por preço unitário ocorre quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo e total.
É dispensável a manutenção de preposto no local da
obra ou do serviço.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens de 61 a 65 quanto às funções da

72 A palavra Sisu pode ajudar na comunicação com os

Administração.

finlandeses, mas não com pessoas de língua inglesa. Essa
palavra não tem tradução em inglês e significa algo

61 O estabelecimento das metas de desempenho dos

semelhante à “coragem” ou à “extrema persistência”.

trabalhadores é um exemplo da função planejamento.

Tal fato é um exemplo de barreira semântica da

62 A função administrativa controle é responsável pela

comunicação.

distribuição das tarefas e dos recursos entre os membros

73 As

organizacionais.

relações

pessoais

determinam

o

ambiente

63 Recrutamento e seleção, desenho de cargos, avaliação

psicológico em uma empresa. Os problemas não

de desempenho, estabelecimento de metas, supervisão

resolvidos no mundo dos sentimentos impedem o

direta e cultura organizacional são exemplos de técnicas

crescimento

de controle comportamental.

organizacional.

64 A função direção está relacionada aos processos de

liderança,

motivação

e

gestão

de

pessoas

o

desenvolvimento

pessoal

e

74 As equipes de trabalho possuem a capacidade de se

na

estruturar, iniciar seu trabalho e redefinir seu foco, mas

organização.

não de facilitar a participação dos trabalhadores nas

65 A função controle estabelece os padrões de quantidade,

decisões operacionais.

qualidade, tempo e custo.
____________________________________________________

e

75 A maior parte das atividades de uma equipe requer

variedade de habilidades e conhecimentos. Em vista

Julgue os itens de 66 a 85.

disso, é razoável supor que equipes heterogêneas têm
66 A departamentalização por serviços agrupa funções

maior probabilidade de contar com diversidade de

comuns ou atividades semelhantes para formar uma

habilidades e de informações, além de serem mais

unidade organizacional.

eficazes.

67 Departamentalização por clientela é um agrupamento

de atividades que reflete um interesse fundamental pelo

76 A maior responsabilidade pela resolução de conflitos

cabe ao líder do grupo, mas esta não é uma regra

consumidor do produto ou serviço executado pela

enrijecida. Aguçar as divergências em um conflito é uma

organização.

técnica utilizada pela liderança para solucioná‐lo.

68 Eficiência e eficácia são palavras muito utilizadas na

ao

77 A visão interacionista sobre conflito não propõe que

cumprimento de certas rotinas de maneira certa. Por

todos os conflitos sejam bons. Alguns conflitos,

exemplo, um funcionário que chega todos os dias no

chamados de conflitos disfuncionais, apoiam os

horário certo para trabalhar, que preenche um

objetivos do grupo e melhoram seu desempenho.

formulário de forma correta, que entrega uma

78 As competências que compõem a inteligência emocional

Administração.

A

eficácia

está

relacionada

mercadoria ao seu destino. Já a eficiência tem muita

são a capacidade de cada um lidar com suas próprias

relação com o poder de assertividade e de fazer algo

emoções, desenvolver autoconhecimento, se relacionar

além do esperado, podendo ser entendida como a
tomada de uma decisão com alto impacto positivo

com o outro, entender o contexto social, as regras

para a empresa, a superação de uma meta e o

explícitas e implícitas, de ser capaz de colaborar e mediar

desenvolvimento de uma estratégia inovadora.

conflitos e solucionar problemas.

69 A pessoa assertiva busca a harmonia e foge do conflito,

79 O termo concisão pode ser conceituado como a união

mesmo à custa de seus próprios interesses.

íntima das partes de um todo. Assim, o texto conciso é

70 O comportamento assertivo facilita a obtenção dos

aquele em que as palavras, as orações, os períodos e os

desejos do outro e caracteriza‐se pelas seguintes

parágrafos

verbalizações: “Talvez”; “Suponho”; “Me pergunto se
poderíamos”; e “Você se importaria muito”.
71 A comunicação descendente mantém os dirigentes

CRA‐PR

estão

interligados

e

coerentemente

dispostos.
80 O cacófato ou cacofonia não deve ser utilizado nas

informados sobre como os funcionários se sentem em

redações oficiais e indica redundância de expressão, ou

relação ao trabalho, seus colegas e a organização em

seja, repetição de uma mesma ideia, por meio do uso de

geral.

palavras diferentes.
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81 O texto de uma ata apresenta‐se seguidamente, sem

91 O secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar

parágrafos, ocupando cada linha inteira, sem espaços

absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe

em branco ou rasuras, para evitar fraudes. É geralmente

sejam confiados e é proibido de usar de amizades,

lavrada em livro próprio, autenticada, com as páginas

posição e influências obtidas no exercício de sua função

rubricadas pela mesma autoridade que redige os termos

para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou

de abertura e de encerramento.

facilidades, em detrimento de outros profissionais.

82 Uma investigação policial pode ser um exemplo de

informação. Inicialmente colhem‐se

92 O sucesso do trabalho do profissional de secretariado,

depoimentos,

muitas vezes, está atrelado a fatores que não dependem

analisam‐se pistas e busca‐se qualquer tipo de dado que

somente dele, o que torna ainda mais complexas suas

possa ser útil.

atividades.

83 O conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo,

93 Na função administrativa controle, o secretário pode

que cresce e se modifica à medida que interage com o

desenvolver métodos apropriados de utilização dos

meio ambiente.

recursos tangíveis e intangíveis capazes de levá‐lo ao

84 Em uma pesquisa eleitoral, os pesquisadores retêm

alcance dos objetivos e das metas de sua área de

dados dos entrevistados, mas, quando inseridos nos

atuação e da empresa, de acordo com o plano

sistemas e processados, produzem projeções dos

estratégico.

candidatos que possuem mais chance de serem eleitos.

94 Competência e conhecimento para lidar com conflitos

são fundamentais ao profissional de secretariado

Isso é um exemplo de informação.
85 Capture é uma tecnologia relacionada ao gerenciamento

porque são esperadas dele ações e habilidades que

eletrônico de documentos que propicia a conversão de

solucionem conflitos. No entanto, precisa compreender

documentos do meio físico para o digital.

como a divergência acontece e como poderá auxiliar em
sua resolução.

____________________________________________________

Julgue os itens de 86 a 95 com relação à profissão de

95 Os documentos em papel, depois de digitalizados,

secretariado.

certificados digitalmente, autenticados por um tabelião
e registrados no cartório de registro de títulos e
documentos, poderão ser eliminados.

86 O secretário contemporâneo exerce suas atividades em

posição estratégica e possui obrigações decisivas, como,

____________________________________________________

por exemplo, no gerenciamento da documentação e da

Julgue os itens de 96 a 100, relativos a agências executivas.

informação, momento em que interpreta, analisa,
difunde e armazena toda e qualquer informação emitida

96 As agências executivas distinguem‐se das agências

ou recebida pela organização, atuando como um gestor

reguladoras por não possuírem como tarefa precípua o

do processo.

controle sobre prestadores de serviços públicos, mas sim

87 Os

eventos

são

orientados

pelos

a busca por mais desenvoltura na prestação de atividade

seguintes

estatal.

procedimentos: planejamento; organização; e execução.
88 Boa comunicação, ética profissional e dinamicidade são

97 As

agências

executivas

pressupõem

um

plano

fatores importantes, que levam o secretário a ocupar os

estratégico e a celebração de contrato de gestão com o

papéis

Ministério supervisor.

de

gerência

e

controle

no

ambiente

organizacional e, inclusive, a ocupar o papel de gestor

98 As

documental.

agências executivas

são consideradas como

autarquias de regime especial, muito embora sua
natureza jurídica, prerrogativas e deveres destoem

89 As etapas da gestão documental são: análise; avaliação;

bastante das autarquias em geral.

e eliminação.
90 O evento “congresso” é geralmente de cunho

99 Uma autarquia, uma vez convertida em agência

empresarial; tem por objetivo a transmissão de ideias a

executiva, modifica sua natureza jurídica, passando a

respeito de um tema específico, como, por exemplo, a

apresentar características inerentes à sua nova

troca de experiências a respeito de vendas. É uma

condição.

oportunidade para a empresa transmitir motivação para

100 Não apenas as autarquias, mas também as fundações,

os funcionários.
CRA‐PR
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Julgue os itens de 101 a 105 acerca de função, cargo e

Julgue os itens de 111 a 115 a respeito dos princípios da

empregos públicos.

Administração Pública.

101 A função pública engloba o feixe de atribuições

111 Os direitos fundamentais esvaziam o princípio da

supremacia do interesse público sobre o particular na

desempenhadas por determinado agente.

medida

102 As funções gratificadas, conhecidas por “funções de

confiança”, são de livre nomeação e exoneração,

que

funcionam

como

limite

contramajoritário.
112 O

princípio

da

autotutela

encerra

verdadeiro

podendo ser desempenhadas por pessoas estranhas à

poder‐dever,

Administração.

constatando irregularidade, tome a iniciativa de

genéricas

ou

aleatórias,

Administração

que,

poder normativo da Administração, resguardando os

104 A criação de cargo público pode se dar com a descrição

funções

à

113 O princípio da proteção da confiança abrange inclusive o

toda função pública pressupõe cargo público.

de

impondo

restaurar a observância à legalidade.

103 Todo cargo público pressupõe função pública, mas nem

a

administrados contra a ruptura repentina da disciplina

serem

posteriormente mais bem definidas conforme a
dinâmica estrutural do respectivo ente, visando à

vigente.
114 O princípio da precaução privilegia medidas preventivas

como forma de se evitarem danos irreversíveis ou de

eficiência.

difícil reparação.

105 O empregado público possui função pública, ainda que

115 Em termos práticos, razoabilidade e proporcionalidade,

não ocupe cargo público.

no âmbito da Administração, são considerados como

____________________________________________________

No que concerne às formas de extinção dos atos

institutos jurídicos sinônimos.
____________________________________________________

Julgue os itens de 116 a 120 com relação ao poder de polícia.

administrativos, julgue os itens de 106 a 110.

106 A caducidade dá‐se quando o objeto ou o sujeito

116 Os atos praticados no exercício do poder de polícia tanto

podem consistir em determinações de ordem pública

destinatário do ato administrativo, não sendo o direito

(ordenar que se faça) quanto em consentimentos

transmissível, desaparece.

dispensados aos administrados (permitir que se faça).

107 Os chamados “meros atos administrativos”, de que são

117 Por força do contraditório e da ampla defesa, a

exemplos os pareceres, são insuscetíveis de revogação.

fiscalização exercida em razão do poder de polícia

108 É possível à Administração revogar ato revogador,

assume

viés

essencialmente

repressivo,

e

não

restaurando todos os efeitos do ato originalmente

preventivo, apenando transgressões quando essas

revogado desde a sua revogação.

ocorrerem.

109 O dever de anulação pode ser excepcionalmente

118 Os direitos fundamentais funcionam como contraponto

ao exercício do poder de polícia, limitando‐o.

flexibilizado quando a manutenção do ato viciado se
justificar a bem da segurança jurídica e do interesse

119 O poder de polícia, embora muitas vezes se revista de

grande margem de discricionariedade, não está imune a

público.
110 Por

força

amplo controle judicial, mesmo no que toca a aspectos
do

princípio

da

autotutela

e

da

autoexecutoriedade como característica dos atos

CRA‐PR

em

de conveniência e de oportunidade da medida adotada.
120 Os atos praticados no exercício do poder de polícia

administrativos, a anulação impõe‐se de imediato,

ostentam

resguardando‐se a possibilidade de contraditório e de

concretização imediata, inclusive no que diz respeito à

ampla defesa ulterior aos possíveis atingidos.

cobrança de multas.
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