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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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O principal suspeito pelos ataques a tiros em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, que deixaram ao menos
49 mortos em 15 de março de 2019, planejou meticulosamente um atentado voltado para a era da Internet. Ele transmitiu o
massacre ao vivo pelo Facebook e publicou um longo manifesto repleto de piadas internas voltadas para os que estão
familiarizados com o universo obscuro da Internet.
Assim, o australiano de 28 anos de idade Brenton Tarrant, que foi acusado formalmente de homicídio, se transformou
no mais recente exemplo de um ataque a tiros ligado a comunidades on‐line que propagam extremismo e violência.
Na mesma semana, o massacre em uma escola pública em Suzano, na Grande São Paulo, também chamou atenção por
sua ligação com o mundo virtual, mais especificamente para o universo da chamada dark web – a Internet obscura, ou seja,
áreas da rede intencionalmente mantidas escondidas, não rastreáveis e que não podem ser acessadas por um navegador
comum.
O jornal Folha de S. Paulo, que vem acompanhando a reação ao ataque a tiros em uma escola em Suzano‐SP – cometido
por dois ex‐alunos da escola, de 17 e 25 anos de idade, e que deixou oito mortos –, informou que a comemoração do massacre
começou minutos depois de ele ser noticiado nos chamados chans, fóruns que permitem postagens anônimas e são acessíveis
apenas com um navegador que mascara os dados do usuário.
Antes do crime, o mais jovem dos agressores, Guilherme Taucci Monteiro, publicou dezenas de fotos em seu perfil no
Facebook, nas quais aparece armado, usando uma máscara de caveira – a mesma com a qual foi encontrado morto – e fazendo
sinais ofensivos. O perfil do jovem no Facebook foi removido, mas as imagens seguiram circulando na Internet.
A proliferação de ideais extremistas não é algo novo, seja no mundo real ou virtual, afirma Daniel Byman, pesquisador
do Brookings Institution, ressaltando que as pessoas fazem coisas no mundo virtual que talvez hesitassem em fazer na vida
real – de atos inofensivos até o compartilhamento e encorajamento de visões extremistas e de violência. “A Internet permite
que se seja mais ousado”, afirma o pesquisador.
Byman afirma que o fato de o ataque ter sido transmitido ao vivo no Facebook chama atenção para como a cultura da
Internet permeia hoje o mundo real. Hoje em dia é comum transmitir acontecimentos cotidianos ao vivo, incluindo‐se
confrontos com policiais, destaca o pesquisador.
Facebook, Youtube, Twitter e outras plataformas que permitem que pessoas façam o upload de seus próprios conteúdos
foram duramente criticadas após os ataques na Nova Zelândia, por permitirem a difusão de postagens e vídeos violentos e com
discurso de ódio.
Horas depois do ataque, as plataformas acabaram removendo as imagens divulgadas por Tarrant. Também foram
retiradas do ar as contas do australiano nas redes sociais. No entanto, críticos afirmam que as empresas demoraram demais
para agir e argumentam que a postagem do vídeo do ataque deveria ter sido impedida desde o início.
Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

______________________________________________________________________________________________________________
Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os
itens de 1 a 7.
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O texto, que se caracteriza como dissertativo do gênero
notícia jornalística, trata da difusão de atos violentos e
ideias extremistas pela Internet.
Depreende‐se da leitura do texto que a divulgação de
postagens e vídeos violentos e com discurso de ódio pela
Internet pode encorajar a realização de massacres como
os ocorridos em Christchurch, na Nova Zelândia, e em
São Paulo, no Brasil.
Na linha 1, a forma verbal “deixaram” está flexionada na
terceira pessoa do plural porque concorda com o termo
antecedente “mesquitas”.
Pelos sentidos do texto, conclui‐se que o termo “os”
(linha 3) corresponde a os suspeitos.
É indeterminado o sujeito da oração “que se seja mais
ousado” (linha 21).
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6

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso
fosse inserida uma vírgula imediatamente após o termo
“dia” (linha 23).

7

A acentuação gráfica dos vocábulos “conteúdos” e
“ódio” justifica‐se porque ambos são paroxítonos com a
vogal tônica isolada em uma sílaba.

____________________________________________________
Quanto à correção gramatical e à coerência das substituições
propostas para vocábulos e trechos destacados do texto,
julgue os itens de 8 a 10.
8

“se transformou” (linha 5) por transformou‐se.

9

“mas” (linha 17) por embora.

10 “seja no mundo real ou virtual” (linha 18) por seja no
mundo real, seja no virtual.
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Julgue os itens 11 e 12, considerando a correção gramatical
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à
correspondência oficial.
11 Informamos à Vossa Senhoria que foi identificado
inconsistências em seu pedido de afastamento
temporário para estudos, razão porquê o mesmo foi
indeferido e arquivado.
12 Ocorre que, tu tem de comparecer à Gerência de Pessoal
para esclarecimentos quanto o caso de assédio moral
que foi denunciado.
____________________________________________________
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que: todos os programas mencionados estejam em
configuração‐padrão, em português; o mouse esteja
configurado para pessoas destras; expressões como clicar,
clique simples e clique duplo refiram‐se a cliques com o
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá‐la,
acionando‐a apenas uma vez. Considere também que não
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e
equipamentos mencionados.
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22 Ao renomear um arquivo no Windows para um nome
com a quantidade de caracteres maior que a do nome
anterior, o tamanho do arquivo será incrementado, pois,
para apurar o tamanho de um arquivo, são considerados
seu conteúdo, seus índices e seu nome, incluindo a
extensão.
23 O IDS (Intrusion Detection System) é capaz de monitorar
os arquivos de configuração do Windows.
24 Firewalls são aplicativos de segurança que permitem
especificar diversas regras. No entanto, eles não
oferecem recursos de prevenção contra ataques de
recusa de serviços.
____________________________________________________
Com relação à potenciação e à radiciação, aos números
naturais (N), aos números inteiros (Z) e aos números racionais
(Q), julgue os itens de 25 a 27.
1

1

 3  3  2 2
25 É correto afirmar que      .
2 3
a
26 Se a  Z , b  Z * e   Q  Z  , então b  1.
b
27 Se a  Z * e b  Z , então a b  Z .

Acerca do Microsoft Excel 2013, do sistema operacional
Windows 8.1 e do programa de navegação Google Chrome,
julgue os itens de 13 a 18.

RASCUNHO

13 No Excel 2013, é permitido ao usuário alterar o tamanho
da fonte‐padrão para todo o texto.
14 No Microsoft Excel 2013, o botão
permite ao usuário
personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido,
incluindo ou excluindo botões de comando.
15 O sistema operacional Windows 8.1 não permite realizar
registro por biometria, tendo em vista que ele não é
compatível com dispositivos que possuem esse recurso.
16 O Windows 8.1 não permite o compartilhamento de
conexão Wi‐Fi.
17 O Chrome possui um recurso que permite o envio de
relatórios automáticos ao Google, contendo
informações como falhas do Chrome e a quantidade de
memória utilizada.
18 Mesmo sendo considerados como importantes, os
registros das senhas salvas pelo usuário, por meio do
Chrome, podem ser excluídos.
____________________________________________________
No que diz respeito ao sítio de busca e pesquisa na Internet
Google, aos conceitos de organização e de gerenciamento de
arquivos e pastas e aos aplicativos para segurança da
informação, julgue os itens de 19 a 24.
19 O Google não permite que um produto seja pesquisado
por meio de seu preço, uma vez que ele não possui
recurso para esta finalidade.
20 Ao se digitar “conselho ‐cress” na caixa de pesquisa do
, não serão exibidos
Google e clicar
resultados, já que o Google não permite combinar o
hífen (‐) e as aspas duplas (“) em um mesmo termo de
pesquisa.
21 Com o mouse, é possível tanto copiar quanto mover
arquivos para pastas localizadas na unidade disco rígido
de um computador com sistema operacional Windows
instalado.
CRESS‐GO
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Medidas Caseiras

20 gotas
1 colher de café
1 colher de chá
1 colher de sopa
1 xícara
1 copo (americano)
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Na Bélgica, 5,5 mil manifestantes de um partido de
direita protestaram, no dia 16 de dezembro de 2018, contra
o Pacto Global para a Migração da Organização das Nações
Unidas (ONU), aprovado, no Marrocos, no dia 10. Houve
confronto com a polícia, que usou canhões d'água para
dispersar os manifestantes, que lançaram barricadas e fogos
de artifício.

1 mL
3 mL
5 mL
15 mL
180 mL
250 mL

Considerando os dados sobre medidas caseiras indicados na
figura acima, julgue os itens de 28 a 30.
28 É correto afirmar que o ponto de coordenadas (2,0) é o
conjunto‐solução para o sistema de equações formado
por x 2  4 x   4 e x 2  4 x  4.
29 É correto afirmar que o volume existente em 1 m3
corresponde a uma quantidade superior ao volume de
5.000 copos americanos.
30 É correto afirmar que o volume existente em 30 xícaras
corresponde a uma quantidade superior ao volume de
2.400 colheres de café.
____________________________________________________
Considerando R como o conjunto dos números reais,  como

o conectivo para a disjunção exclusiva e  como o conectivo
para a disjunção inclusiva, julgue o item 31.
31 O valor‐verdade da expressão lógica



 



1  R    10   3,999...  4  é V.

____________________________________________________
Sejam P1, P2 e C duas premissas e a conclusão,
respectivamente, julgue o item 32.
32 O argumento P1 ^ P2  C a seguir é um argumento

válido.
P1: Se estudar, passa.
P2: Não estudou.
C: Não passou.

RASCUNHO

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

Tomando o texto acima apenas como referência inicial, julgue
os itens de 33 a 36.
33 O Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e
Regular foi aprovado por uma apertada maioria dos
países integrantes da ONU, destacando‐se o voto
contrário da maior parte dos países europeus.
34 O acordo foi elogiado por diversas lideranças, entre
elas, a do Papa Francisco, que o considerou como uma
referência para a comunidade internacional lidar com o
tema migrações.
35 Os protestos mencionados no texto surtiram efeito em
19 de dezembro de 2018 e a Assembleia Geral da ONU
não ratificou o Pacto, que precisará ser renegociado pela
Secretaria Geral da organização.
36 Entre outras medidas, o acordo aprovado no Marrocos
proíbe detenções arbitrárias de migrantes e destaca
medidas para a cooperação internacional nessa área,
recebendo voto favorável do Brasil.
____________________________________________________
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann,
disse, no dia 19 de dezembro de 2018, estar confiante de que
a polícia encontrará o paradeiro do italiano Cesare Battisti,
foragido, há sete dias, quando a Justiça ordenou a sua captura
para extraditá‐lo para o seu país.
Internet: <https://istoe.com.br> (com adaptações).

A respeito do tema tratado no texto acima e de questões
correlatas, julgue os itens de 37 a 40.
37 Cesar Battisti foi condenado, na Itália, à prisão perpétua,
por homicídios cometidos naquele país nos anos 1970.
38 Battisti era militante de um grupo da extrema direita,
que se opunha, por meio da luta armada, ao governo
socialista italiano de então.
39 O italiano obteve status de refugiado político em 2009,
porém, em dezembro de 2018, teve mandado de prisão
expedido, tendo o então presidente Michel Temer
assinado sua extradição.
40 A única condição para que o Brasil conceda o status de
refugiado político a um estrangeiro é a de que tenha
cometido crime que não seja considerado como
hediondo, situação em que Battisti não se enquadra.
CRESS‐GO
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Quanto à Lei n.º 8.662/1993, julgue os itens de 50 a 52.

A justiça e o bem comum

A religião não era apenas fonte de inflamada retórica
política. A solução para certos problemas sociais exigia uma
transformação moral. “O medo de cairmos em um ‘sermão
moral’ pode levar‐nos a minimizar o papel que os valores e a
cultura desempenham em alguns de nossos mais prementes
problemas sociais”, disse Obama.
Abordar problemas como pobreza e racismo, falta de
assistência médica e desemprego exigiria mudanças no
coração e na consciência. Portanto, era um erro insistir na
ideia de que convicções morais e religiosas não
desempenham nenhuma função na política ou na lei.
Michael J. Sandel; tradução de Heloisa Matias e Maria
Alice Máximo. Justiça. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2015 (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue os
itens de 41 a 45 acerca da ética, da moral e do Código de Ética
Profissional do Servidor Público.
41 Ética e moral possuem o mesmo conceito, sendo correto
afirmar que se algo for considerado como antiético será
também, necessariamente, considerado como imoral.
42 Os costumes não influenciam a moral, mas refletem a
ética de uma sociedade.
43 A ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público.
44 O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como acréscimo a seu
próprio bem‐estar.
45 O servidor não deve facilitar a fiscalização de todos os
atos ou serviços por quem tenha este direito.
____________________________________________________
Em relação ao Regimento Interno do Conselho Regional de
Serviço Social de Goiás (CRESS‐GO), julgue os itens de 46 a 49.
46 O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) é
constituído por nove membros efetivos e nove
suplentes, eleitos para mandato de três anos, sendo
permitida a reeleição por uma única vez consecutiva,
garantida a renovação de pelo menos dois terços de seus
membros.
47 O Conselho Fiscal será composto por três membros
efetivos, reunindo‐se ordinariamente na 1.ª quinzena de
cada mês e deliberando por maioria de votos.
48 O conselheiro regional terá seu mandato suspenso em
virtude de ausência a mais de três reuniões consecutivas
ou cinco alternadas no período de um ano, sem motivo
justificado.
49 Os membros não poderão receber remuneração pelo
exercício de seus mandatos, fazendo jus apenas às
despesas de transporte e diárias para participação
em reuniões e atividades administrativas e de
representação do CRESS.
CRESS‐GO

50 É competência privativa do assistente social planejar,
organizar e administrar benefícios e serviços sociais.
51 A duração do trabalho do assistente social é de trinta
horas semanais.
52 As delegacias seccionais contarão com dois membros
efetivos: um delegado e um tesoureiro, indicados pelo
CRESS.
____________________________________________________
A partir da Resolução CFESS n.º 582/2010, julgue os itens
de 53 a 55.
53 No caso de falecimento do profissional inscrito, o
cancelamento será automático, cabendo aos herdeiros
do falecido o pagamento dos eventuais débitos
decorrentes de anuidades, taxas e multas.
54 O assistente social estará isento de pagar anuidades ao
CRESS onde possua inscrição secundária.
55 A anuidade passará a ser devida ao CRESS de destino a
partir do ano seguinte ao protocolo do pedido de
transferência.
____________________________________________________
Acerca da qualidade do atendimento ao público, julgue os
itens de 56 a 58.
56 Atender com cortesia é estar pronto para servir, é ter
agilidade, preocupando‐se em não fazer o cliente
esperar para ser atendido.
57 É fundamental saber ouvir e, no atendimento, tal
preocupação é ainda mais latente porque o atendente
deve identificar, com precisão, a necessidade ou o
desejo do cliente, somente assim tendo condições de
satisfazer ou até mesmo de superar as expectativas
desse cliente.
58 A atenção está presente no tratamento cuidadoso que o
atendente deve dispensar ao público. O público associa
o comportamento de quem o atende à imagem da
empresa.
____________________________________________________
No que diz respeito ao trabalho em equipe, julgue os
itens 59 e 60.
59 Um membro da equipe cuja personalidade possibilite
caracterizá‐lo como mediador, no ambiente de trabalho,
certamente será́ aquele que luta pelos companheiros.
60 Quando um membro de uma equipe possui percepção
acurada da situação interpessoal e habilidade de
resolver realmente os problemas, ele possui
competência interpessoal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Quanto aos princípios básicos de administração pública e às
características da Administração Pública Federal, julgue os
itens de 61 a 70.
61 A decisão da Administração Pública de atender
eventualmente a pretensões parciais de indivíduos
específicos justifica‐se apenas quando disso resultar a
concretização do interesse geral.
62 O princípio da impessoalidade proíbe a Administração
de interferir na atuação de agentes econômicos.
63 Se houver risco de captura de determinada agência
reguladora por grupos econômicos interessados, o
princípio da moralidade recomenda que a Administração
se recuse a exercer a atividade regulatória.
64 A legitimação da atuação dos órgãos da Administração
Pública é condicionada à sua atuação eficiente.
65 O princípio da legalidade implica a necessidade de
especialização técnica da Administração para
regulamentar determinados setores econômicos.
66 Se determinado órgão público é estudado como um
conjunto de atribuições da organização administrativa,
adota‐se uma abordagem eclética da teoria
administrativa dos órgãos públicos.
67 O controle da União sobre as entidades da
administração federal indireta é exercido por meio de
tutela, e não de subordinação.
68 O objeto das autarquias é o exercício de atividades
típicas de Estado.
69 É vedada a instituição de empresas públicas com a
participação de apenas uma pessoa jurídica.
70 As fundações estatais de direito público são distintas das
fundações estatais de direito privado tanto no que se
refere à sua criação quanto nos objetivos sociais.
____________________________________________________
A respeito das competências dos ministérios integrantes da
presidência da República e dos deveres do administrador
público, julgue os itens de 71 a 75.
71 Se o presidente da República precisar de assistência
no relacionamento com o Congresso Nacional, deverá
recorrer à Secretaria de Governo da Presidência da
República.
72 O controle da exportação de bens e serviços sensíveis
constitui área de competência do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
73 Se o objeto de determinada licitação for adjudicado à
empresa vencedora, o administrador público poderá se
recusar a assinar o contrato correspondente.
74 Determinado recurso público pode ser utilizado em
categoria de programação diversa da prevista na lei
orçamentária anual, desde que haja convergência de
objetivos.
75 Se determinado ordenador de despesa pretender
expandir a ação do órgão que dirige por meio do
aumento global da despesa pública, poderá fazê‐lo se
declarar que o aumento tem adequação financeira e
orçamentária.
CRESS‐GO

Com relação às noções de administração, a funções
administrativas e aos diversos enfoques da administração,
julgue os itens de 76 a 85.
76 A abordagem clássica da administração concentrou‐se
nos níveis de direção das organizações, tendo em vista a
dificuldade de levantamento de dados sobre os níveis
operacionais.
77 Se determinada entidade adota o tipo de organização
funcional, o controle disciplinar e a coordenação das
diversas funções tornam‐se mais difíceis.
78 As emoções e os sentimentos dos indivíduos formam o
componente cognitivo das atitudes analisadas pelo
comportamento organizacional.
79 Se determinado administrador elabora um plano a
respeito do desenvolvimento e da distribuição de ideias
acerca da troca de valor com os clientes, está exercendo
a função administrativa de marketing.
80 O dinheiro tem valor absoluto para as organizações,
independentemente do momento em que foi recebido
ou utilizado.
81 O processo de recrutamento pode incluir até
mesmo empregados da empresa interessada no
procedimento.
82 A análise de valor dos materiais é um recurso sistemático
para conseguir redução de custos, mediante a utilização
de técnicas básicas e trabalho planejado.
83 As funções de administração devem ser executadas em
sequência nos procedimentos administrativos, de modo
a manterem a coerência e a eficiência.
84 Para realizar a avaliação da estrutura organizacional de
determinada entidade, o analista deve começar pelo
estabelecimento dos padrões e critérios de avaliação.
85 Se determinada empresa precisa representar o
processamento de rotinas simples, deve empregar o
fluxograma parcial ou descritivo.
____________________________________________________
Acerca do atendimento a clientes e de noções de protocolo
e expedição de correspondência, julgue os itens
de 86 a 90.
86 A estratégia de serviços é a maneira de determinada
organização se posicionar na mente do cliente.
87 Uma das formas de industrialização dos serviços é a
utilização de tecnologia tangível em substituição ao
contato pessoal e ao esforço humano.
88 Os arquivos correntes podem ser descentralizados,
independentemente da decisão sobre o nível de
centralização do protocolo.
89 O serviço de protocolo é responsável pelo descarte de
documentos considerados como inservíveis depois de
análise técnica.
90 Se determinada correspondência recebida não se
relaciona com o desempenho de nenhuma atividade da
organização, deve‐se fazer a guarda temporária do
documento.
____________________________________________________
Com base na Resolução CFESS n.º 572/2010, julgue os itens
de 91 a 93.
91 O registro no CRESS é facultativo para aqueles que
estejam em desvio de função, mas que tenham cargo ou
contrato sob a designação profissional de “assistente
social”.
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92 Constatado o exercício de atividades privativas do
assistente social por profissional contratado em cargo
genérico, poderá ser caracterizado exercício ilegal de
profissão regulamentada e deverão ser adotadas as
providências administrativas para regularização da
situação.
93 O assistente social deverá atuar com a devida e necessária
competência técnica e teórico‐metodológica, com
autonomia e compromisso ético, independentemente
da denominação de seu cargo ou sua função.
____________________________________________________
À luz da Resolução CFESS n.º 582/2010, julgue os itens
de 94 a 97.
94 As seccionais serão independentes e autônomas
financeira e administrativamente em relação ao CRESS
de sua jurisdição.
95 O prazo do mandato da Diretoria Provisória será, no
máximo, de 180 dias, contados de sua posse.
96 O direito de votar e ser votado nas eleições para o CRESS
caberá nas jurisdições em que o profissional tenha
inscrição principal e secundária.
97 Constatada a existência de representação com
procedimento ético‐disciplinar instaurado contra o
requerente no CRESS de origem, o pedido de
transferência será indeferido.
____________________________________________________
De acordo com a Resolução CFESS n.º 588/2010, julgue os
itens de 98 a 100.
98 Será indeferido o pedido de inscrição principal quando o
interessado possuir inscrição, na mesma modalidade,
em outro CRESS, sem que tenha providenciado o
cancelamento ou o pedido de transferência.
99 A inscrição poderá ser requerida por procurador
constituído por instrumento público, mas não terá
poderes para o recebimento da carteira de identidade
profissional.
100 O assistente social cancelado será comunicado da
decisão pessoalmente no endereço fornecido perante o
CRESS e a decisão será publicada no Diário Oficial.
____________________________________________________
A respeito do conteúdo dos atos administrativos em espécie,
julgue os itens de 101 a 105.
101 A licença é ato administrativo discricionário, a partir do
qual a Administração, exercendo poder de polícia,
autoriza o desempenho de determinadas atividades
pelos particulares.
102 A permissão é ato administrativo discricionário e precário
que autoriza não apenas a execução de serviço público,
mas também a utilização de bens públicos por particulares.
103 A admissão é ato administrativo que, mediante
preenchimento de certos requisitos legais, permite que
o particular usufrua de determinados serviços públicos
em estabelecimentos oficiais, como, por exemplo, cursar
graduação em universidade pública.
104 A aprovação é manifestação discricionária sempre
instrumental com relação a outro ato, ao qual é sempre
posterior, como quando o Congresso Nacional aprova a
decretação de estado de sítio.
105 Atos sancionatórios são as punições aplicadas pela
Administração àqueles que, situados fora de sua esfera,
descumprem normas administrativas, excluindo‐se,
dessa espécie, as sanções funcionais aplicadas a agentes
públicos.
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No que concerne aos atos administrativos, julgue os itens
de 106 a 110.
106 O ato administrativo perfeito é aquele que, tendo
concluído seu ciclo de formação, já desencadeou e
exauriu seus efeitos jurídicos.
107 O ato administrativo é exequível quando a
Administração possui todas as condições necessárias
para dar‐lhe operatividade.
108 O ato administrativo é eficaz quando possui aptidão para
produzir efeitos, ainda que esses estejam submetidos à
condição ou a termo ainda não implementados.
109 Para a doutrina que os admite, os chamados atos
administrativos inexistentes são aqueles que, embora
reúnam todos os elementos qualificadores, são
praticados com ofensa à legalidade.
110 O ato administrativo imperfeito existe, mas é ineficaz.
____________________________________________________
Acerca do controle da Administração Pública, julgue os itens
de 111 a 115.
111 As comissões parlamentares de inquérito, quando
instauradas para apurações que envolvam fatos da
Administração, representam manifestação do controle
legislativo‐político.
112 Sob a ótica do controle financeiro, o Poder Legislativo
desempenha controle interno sobre si e externo sobre
os demais Poderes.
113 As súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal
Federal são uma demonstração do controle judicial
sobre a Administração Pública.
114 O sistema de contencioso administrativo ou sistema
francês ou ainda sistema de dualidade de jurisdição
concebe, ao lado do Poder Judiciário, uma justiça
administrativa, também responsável pelo controle sobre
a Administração.
115 O controle judicial sobre a Administração é
exclusivamente posterior, sob pena de vulneração do
princípio da separação de poderes.
____________________________________________________
Julgue os itens de 116 a 120, relativos à administração direta
e indireta.
116 A administração direta forma o conjunto das pessoas
federativas e caracteriza‐se pelo desempenho
descentralizado de suas funções por meio de seus órgãos.
117 Os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, no âmbito
das pessoas federativas da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, representam
entidades ou pessoas jurídicas autônomas entre si, todas
elas integrantes da administração direta.
118 Os contratos de gestão são instrumentos que, restritos à
administração direta, conferem maior autonomia
orçamentária e gerencial a órgãos mediante fixação de
metas de desempenho, bem em linha com o princípio
constitucional da eficiência.
119 O princípio do controle ou da tutela administrativa
define a função de natureza fiscalizatória exercida pela
administração direta sobre a indireta, controle esse que
se desdobra em político, institucional, administrativo e
financeiro.
120 A desconcentração de atividades mediante delegação
à entidade da administração indireta obedece a juízo
de conveniência e oportunidade, autorizando, por
exemplo, a criação de pessoa jurídica com atribuições
genéricas, com vistas a desafogar a administração direta.
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