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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de 
numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é 
permitido, somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente 
cada item da prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de 
resposta, conforme seu julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira: 

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para 
cada marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada 
item em branco ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco 
centésimos) de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário 
ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova 
e nenhum tipo de anotação de suas respostas.  Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se 
da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente 
preenchida e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se 
aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova.  

6. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal
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PORTUGUÊS

Pesquisadores descobrem como transformar 
sangue A e B em O

A novidade pode ajudar bancos de sangue ao 
redor do planeta e salvar milhões de vidas

Ninguém sabe ao certo como morreu o Papa 
Inocêncio VIII, no século 15. Uma lenda recorrente 
diz que, oito anos antes dos portugueses pisarem 
no Brasil, a Igreja estava tão desesperada para 
salvar o pontífice moribundo que cometeu uma 
loucura: pediu para três crianças, de 10 anos, 
trocarem parte de seu sangue por um pedaço 
de terra. O médico do líder católico ainda teria 
determinado que o sangue deveria ser bebido, 
via oral. Não deu certo. O Papa teria morrido logo 
depois.

Essa história é, provavelmente, mentira 
– a Universidade de Toronto até chegou a 
buscar provas em 1999, mas não encontrou. A 
lenda, porém, se consagrou como “o primeiro 
transplante sanguíneo da história”.

De lá pra cá, a lenda se tornou fato – e a medicina 
evoluiu muito quando o assunto é sangue. Em 
1818, o obstetra inglês James Blundell realizou 
a primeira transfusão devidamente registrada, e 
em 1901 o austríaco Karl Landsteiner descobriu 
os tipos sanguíneos (A, B, AB e O), e como eles 
interagem entre si.

Agora, um século depois, a maior revolução do 
tipo pode estar prestes a ser confirmada: um grupo 
de pesquisadores da Universidade de British 
Columbia, no Canadá, alega que conseguem 
transformar sangue tipo A, B ou AB em sangue 
tipo O.

(...) Todo mundo tem um tipo sanguíneo. 
Você mesmo é ou A, ou B, ou AB, ou O. Isso é 
importante porque a transfusão entre tipos de 
sangue diferentes pode matar – se você colocar 
sangue A em uma pessoa cujo tipo sanguíneo é B, 
o próprio organismo vai reagir e atacar esse novo 
malote de sangue. O contrário também ocorre. 
Sangue tipo A só doa para tipo A ou AB. Tipo B só 
doa para tipo B ou AB. AB é o menos flexível e só 
doa para o tipo AB.

Por isso, o tipo sanguíneo mais valioso é o 
tipo O. Ao contrário dos demais, ele não promove 
reações defensivas no organismo de pessoas 
com nenhum tipo sanguíneo. Conhecido como 

doador Universal, o sangue O pode ser transferido 
pra qualquer pessoa. É por isso, é claro, que os 
Bancos de Sangue estão sempre procurando por 
doadores tipo O.

Com a descoberta da universidade canadense, 
porém, os Bancos de Sangue podem ter ganhado 
na loteria. Qualquer sangue pode ir pra qualquer 
pessoa, uma revolução que tem o potencial de 
salvar milhões de vidas.

Para conseguir o feito, o pesquisador Stephen 
Withers analisou a característica que difere entre 
cada tipo sanguíneo: são os chamados “açúcares 
antígenos”. 

O sangue tipo A carrega um determinado 
antígeno junto às suas células, quem tem sangue 
B possui outro, quem tem AB possui os dois. O 
sangue da transfusão só é aceito quando o corpo 
não detecta nenhum antígeno diferente do seu 
próprio.

Só que quem tem sangue O não possui 
antígeno nenhum. E passa despercebido pelos 
sistemas de defesa. A ideia, então, foi tentar 
destruir esses açúcares das células de sangue 
– assim, em teoria, qualquer fluido sanguíneo 
ficaria igual ao tipo O.

A saída para o extermínio adocicado se deu por 
meio de enzimas. Os pesquisadores procuraram 
substâncias que conseguissem quebrar as 
moléculas açucaradas (sem danificar o restante 
do material). O estudo procurou o elemento em 
mosquitos e sanguessugas, mas encontrou 
a solução em um local muito mais próximo: no 
nosso próprio intestino.

Withers percebeu que alguns dos açúcares que 
consumimos são estruturalmente muito parecidos 
com os antígenos. Eles observaram que algumas 
bactérias presentes na flora intestinal auxiliam no 
processamento desses açúcares da alimentação 
– e decidiram entender como elas reagiriam em 
contato com as células sanguíneas.

Foi tiro e queda: elas fizeram a “digestão” dos 
antígenos – e o que restou era sangue tipo O.

(...)

Por Felipe Germano
access_time23 ago 2018, 15h54 - Publicado em 22 ago 2018, 19h29

https://super.abril.com.br/saude/pesquisadores-descobrem-como-
transformar-sangues-a-e-b-em-o/
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Considerando o texto apresentado, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

1. Como recurso composicional, o texto 
introduz o assunto com uma narrativa, 
buscando imprimir veracidade ao conteúdo 
relatado. 

2. A descoberta dos tipos sanguíneos veio no 
século seguinte ao da primeira transfusão.

3. O uso da expressão “Ao contrário”, no 
parágrafo 6, indica um movimento de contra-
argumentação feito pelo autor, ao afirmar 
que o uso do sangue O pode ser maléfico, 
pois ele “não promove reações defensivas 
no organismo”.

4. No parágrafo 5, os usos do pronome de 
tratamento ali existente funcionam como 
uma estratégia discursiva para levar o leitor 
a aliar-se ao enfoque do autor, no sentido 
de realizar uma aproximação entre receptor 
e texto, incluindo o leitor na discussão sobre 
o tema, mostrando que o assunto do texto 
interessa a todos.

5. No primeiro parágrafo, o uso dos dois pontos 
tem por objetivo introduzir esclarecimentos 
sobre a expressão “uma loucura”, enquanto  
no parágrafo 8, o uso dos dois pontos tem 
por objetivo introduzir esclarecimentos 
sobre a expressão “tipo sanguíneo”.

6. A expressão “foi tiro e queda” (no último 
parágrafo), por meio do uso de linguagem 
denotativa, permite ao leitor inferir que os 
resultados da pesquisa se comprovaram.

7. No último parágrafo, o uso das aspas 
marca um sentido conotativo para o termo 
“digestão” e o  travessão é utilizado para 
dar ênfase à parte final do enunciado.

8. O parágrafo 6 começa com recurso 
anafórico que faz referência ao conteúdo do 
parágrafo anterior.

9. No excerto “O Papa teria morrido logo 
depois.”, há locução verbal composta por 
um verbo flexionado no futuro do pretérito 
e por uma forma nominal no particípio, 
sugerindo efeito de incerteza.

10. Considerando as expressões “ninguém”, 
“essa”, “de lá pra cá”, “agora” e “todo mundo”, 
é possível afirmar que o autor recorre, 
basicamente, às classes gramaticais dos 
pronomes e dos advérbios para modalizar e 
introduzir os cinco primeiros parágrafos do 
texto.

11. Em “pontífice moribundo” e “extermínio 
adocicado”, têm-se pares de substantivos + 
adjetivos.

12. A oração “AB é o menos flexível e só doa 
para o tipo AB.” possui verbo de ligação e 
de ação, portanto possui predicado verbo-
nominal.

13. Em “A saída para o extermínio adocicado...”, 
as palavras em destaque são acentuadas 
pela mesma regra de acentuação gráfica.

14. No excerto “A novidade pode ajudar bancos 
de sangue ao redor do planeta e salvar 
milhões de vidas”, as formas verbais “pode 
ajudar” e “salvar” estão empregadas como 
intransitivas. 

15. Considerando que o sujeito das orações “... 
alega que conseguem transformar sangue 
tipo A, B ou AB em sangue tipo O.” é “ ...um 
grupo de pesquisadores...”, a forma verbal 
“alega” está, erroneamente empregada no 
singular.

16. No excerto “Sangue tipo A só doa para tipo 
A ou AB. Tipo B só doa para tipo B ou AB. 
AB é o menos flexível e só doa para o tipo 
AB.”, pode-se afirmar que ocorre a figura de 
linguagem Zeugma, também denominada 
como um tipo de elipse.

17. No excerto “Com a descoberta da 
universidade canadense, porém, os Bancos 
de Sangue podem ter ganhado na loteria.”, 
a palavra “porém” pode ser substituída por 
“no entanto”, sem prejuízo de sentido.

18. “De lá pra cá” é uma expressão adverbial 
de lugar; porém, inserida neste contexto, 
funciona como um marcador temporal, 
podendo ser substituída pela expressão “do 
passado para o presente”.

19. Em “... a lenda se tornou fato”, há uma 
relação de antítese.

20. A palavra sanguessugas é formada pelo 
processo de composição por justaposição.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei nº 8.112/1990, que disciplina o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, traz várias 
hipóteses de concessão de licenças aos 
servidores. Em relação a essas licenças, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir:

21. A licença por motivo de doença em pessoa 
da família, e suas prorrogações, não precede 
de exame por perícia médica oficial, desde 
que inferior a 30 dias dentro do período de 
6 meses.

22. O servidor terá direito à licença, sem 
remuneração, durante o período que 
mediar entre a sua escolha em convenção 
partidária, como candidato a cargo eletivo, 
e a véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral.

23. A critério da Administração, poderão ser 
concedidas aos servidores ocupantes de 
cargo efetivo, inclusive aos que estejam em 
estágio probatório, licenças para o trato de 
assuntos particulares pelo prazo de até três 
anos consecutivos, sem prejuízo de sua 
remuneração.

De acordo com o disposto na Lei                                                                  
nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, dentro do 
processo administrativo, existem causas 
de impedimento e suspeição da atuação 
de agentes públicos. Em relação a essas 
causas de impedimento e suspeição, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

24. Do indeferimento de alegação de suspeição, 
não caberá recurso.

25.  É impedido de atuar em processo 
administrativo o servidor ou autoridade 
que esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro.

26.  A autoridade ou servidor que incorrer em 
impedimento deve comunicar o fato à 
autoridade competente, podendo, a partir 
de então, atuar normalmente no processo.

Segundo o Estatuto e Regimento Geral 
da UNIR, a Universidade Federal de 
Rondônia possui autonomia didático-
científica, disciplinar, administrativa e 
financeira. Nesse sentido, em relação 
às atribuições da UNIR previstas em 
seu Estatuto e Regimento Geral, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir

27.  É atribuição da UNIR fixar o número de vagas 
de acordo com a capacidade institucional e 
as exigências de seu meio.

28.  É atribuição da UNIR firmar contratos, 
acordos e convênios.

A Lei nº 9.784/1999 regula o 
processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal. 
Com relação à forma do processo 
administrativo, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

29.  Os atos do processo administrativo não 
dependem de forma determinada, senão 
quando a lei expressamente a exigir.

30.  Os atos do processo devem realizar-
se em dias corridos, no horário normal 
de funcionamento da repartição na qual 
tramitar o processo.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de improbidade administrativa 
(enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou 
fundacional.). Sobre o alcance dessa lei, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

31.  As disposições da Lei nº 8.429/1992 
são aplicáveis, no que couber, àquele 
que, mesmo não sendo agente público, 
induza ou concorra para a prática do ato 
de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta.

32. No caso de enriquecimento ilícito, manterá 
o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu 
patrimônio, sendo aplicadas apenas as 
sanções penais de restrição de liberdade.

33. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano.
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A lei complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão 
fiscal além de dar outras providências. 
Com relação ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34.  A lei de diretrizes orçamentárias conterá 
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem.

35. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas quadrienais, em 
valores correntes e constantes, relativas a 
receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes.

INFORMÁTICA BÁSICA

A disseminação de programas do tipo 
vírus ganhou espaço inicialmente a partir 
da pirataria de software. Em relação à 
Segurança na Internet e vírus, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

36. É recomendável não abrir nenhum e-mail 
que você recebe em idioma diferente do que 
está acostumado a se comunicar. Cuidado 
com a curiosidade; apague sempre e-mails 
informando sobre traição de esposa/esposo 
ou namorada/namorado, ou aqueles em que 
você está recebendo um prêmio de alguma 
empresa. Cuidado também com informes 
de compra que você não está esperando. 

37.  Os Cavalos de Troia são programas 
comerciais que exibem anúncios 
publicitários no computador sem a expressa 
permissão do usuário. Esses anúncios 
normalmente são pop-ups ou banners em 
sítios da Internet e em links publicitários 
definidos em uma página.

Um dos grandes e mais graves 
problemas encontrados na Internet é 
em relação à qualidade das informações 
disponibilizadas. Em relação a conceitos 
de tecnologias relacionadas à Internet e 
Intranet, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

38.  O correio eletrônico refere-se à troca de 
mensagens em tempo real (ao vivo) entre 
duas ou mais pessoas de forma síncrona. 
Para esse tipo de serviço, é necessário que 
os participantes estejam conectados no 
mesmo instante à Internet para que possam 
trocar mensagens entre si. 

39.  O acesso à Internet só é possível por 
intermédio de uma entidade denominada 
provedor de acesso, o qual conecta o 
usuário à grande rede. 

40.  São exemplos de navegadores web: Internet 
Explorer, Firefox e Android.

Para um computador (seja ele da 
categoria que for) funcionar, ele necessita 
de programas. Em relação a conceitos 
básicos sobre Linux e Software Livre, 
Ambientes operacionais e conhecimento 
e utilização dos principais softwares 
utilitários, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

41.  Pode-se dizer que existem três sistemas 
operacionais bastante usados no Brasil e até 
em outros países para microcomputadores. 
Na ordem de uso, são os seguintes: Microsoft 
Windows para microcomputadores padrão 
IBM; Linux, usado nos microcomputadores 
padrão IBM e Macintosh; Mac OS para 
microcomputadores Macintosh.

42.  São programas da categoria aplicativos: 
programas de processamento de texto, 
planilhas eletrônicas, gerenciadores de 
apresentação, gerenciadores de bancos de 
dados, editores gráficos, navegadores para 
a Internet, entre tantos outros.

43.  O software livre exige o pagamento da 
licença, contudo pode ser utilizado em mais 
de um computador sem adição de valores. 
O uso do produto é livre e está assegurado 
em contrato que é distribuído junto com a 
ferramenta. 
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Planilhas Eletrônicas são tabelas 
utilizadas para comunicar informações de 
forma clara, precisa e coesa. Em relação 
ao Excel, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

44.  A largura de uma coluna, no Microsoft Excel, 
deve ser alterada para mais toda vez que 
um conteúdo escrito ultrapassar a coluna 
ou alterada para menos quando o conteúdo 
escrito for menor que o tamanho padrão 
existente. A alteração da largura de uma 
coluna pode ser realizada manualmente 
com o arraste do ponteiro do mouse usando 
o botão direito.

45.  Para a realização de operações matemáticas 
complexas no Microsoft Excel, é necessário 
levar em consideração a ordem de prioridade 
dessas operações, sendo radiciação ou 
exponenciação, multiplicação ou divisão, 
adição ou subtração.

46.  O resultado será igual para ambas 
as operação no Microsoft Excel:                                             
“=2+3*4” e “=(2+3)*4”, ou seja, o uso 
de parênteses no desenvolvimento de 
operações não interfere no resultado.

Para enviar mensagens por e-mail, 
é necessário que o remetente esteja 
conectado à Internet. Em relação à 
Transferência de arquivos pela internet, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

47.  Quando é realizado um download de um 
programa da categoria Opensource, quer 
dizer que esse programa é distribuído sob o 
regime da licença de uso GPL (GNU Public 
License). Além de o programa ser de livre 
uso, como são os freewares, ele permite o 
acesso do usuário ao código-fonte.

48.  Para gerenciar e-mails no computador a 
partir de serviços da própria Internet, como 
ocorre com os sítios de webmails, pode-se 
usar os serviços GMail (Google), Hotmail 
(Microsoft) ou Yahoo! Mail (Yahoo!).

Para que o microcomputador seja 
utilizado, além do gabinete equipado 
com os componentes internos, é preciso 
juntar a eles os periféricos externos. Em 
relação a periféricos de computadores, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

49. No Microsoft Windows, não é possível 
configurar a velocidade do duplo clique, ou 
seja, aumentar ou diminuir a velocidade do 
clique duplo. Esse recurso seria útil para 

adaptar o mouse a pessoas com habilidades 
diferentes em relação a esse periférico.

50. A tecla <Home> é utilizada quando se deseja 
ativar ou desativar os recursos do teclado 
numérico existente no grupo numérico do 
teclado. Observe que o teclado numérico 
possui uma distribuição semelhante às 
teclas de uma calculadora e é feito dessa 
maneira para facilitar esse tipo de manuseio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A centralização e a descentralização 
são atividades utilizadas nos processos 
de reforma administrativa para 
melhoria da máquina   pública.    Em 
relação às atividades de centralização 
e de descentralização, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

51. Embora entre os autores exista 
uma convergência dos conceitos de 
descentralização e desconcentração, a 
desconcentração pode ser considerada 
uma das formas de descentralização. 

52. Os termos centralização e descentralização 
são empregados em diferentes sentidos, 
sendo independentes, mas podem ser de 
caráter geográfico, funcional e decisório, 
sendo este último também denominado 
departamentalização.

A estrutura do aparelho público 
brasileiro tem seu ordenamento 
jurídico-constitucional classificado em 
duas áreas de atuação.  Em relação à 
estruturação da administração pública 
brasileira, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

53. O surgimento da administração pública 
indireta está vinculado ao princípio 
da especialização com competências 
transferidas entre entidades de mesma 
personalidade jurídica, com a finalidade de 
atuação mais ágil e obtenção de melhores 
resultados. 

54. Diz-se que a prestação ou a execução 
dos serviços públicos é direta quando a 
Administração Pública é, ao mesmo tempo, 
a titular e a executora do serviço público, o 
qual permanece integrado na estrutura da 
Administração Pública.

55. A administração pública indireta representa 
a devolução de poderes em um processo 
técnico de descongestionamento das 
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atividades do Estado, o qual estabelece 
ação tutelar voltada à coordenação das 
atividades públicas entre si.

Uma das abordagens de planejamento 
estratégico alega que as organizações 
que pretendem gerenciar o futuro devem 
compreender o passado para conhecer 
suas capacidades. Em relação ao 
planejamento estratégico, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

56. O planejamento estratégico é um processo 
que tem como propósitos o desenvolvimento 
e a manutenção de um ajuste dos 
objetivos, as potencialidades da empresa 
e as mudanças frente às oportunidades de 
mercado.

57. Uma das formas  de   conhecer as   
capacidades da empresa no processo de 
planejamento estratégico é através da 
análise SWOT que proporciona conhecer 
as forças e fraquezas externas e as 
oportunidades e ameaças internas.

58. No contexto do planejamento estratégico, 
tem-se o pensamento estratégico que 
constitui a parte não analítica do trabalho 
do estrategista, aquela esfera sofisticada 
e complexa do conhecimento que envolve 
imaginação, discernimento, intuição, 
iniciativa, força mental e impulso para o 
empreendimento. 

Toda empresa, órgão público ou 
fábrica necessita de pessoas para 
existir e, em muitas organizações, o 
grande diferencial decorre das pessoas 
que trabalham. A gestão de pessoas 
acompanha a evolução socioeconômica 
mundial e se relaciona com a evolução 
da administração. Em relação à gestão 
de pessoas, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

59. Um dos primeiros estudos que se relaciona 
com a gestão das pessoas nas organizações 
visava à racionalização do trabalho através 
da simplificação dos movimentos requeridos 
para a execução das tarefas, fazendo com 
que as pessoas produzissem mais.

60. Como parte da gestão de pessoas, a 
avaliação de desempenho destina-se a 
melhorar o desempenho dos avaliados nas 
atividades que executam e um dos sistemas 
de avaliação é a autoavaliação, que requer, 
do supervisor, a vinculação dos resultados e 
metas da organização e se caracteriza pela 
subjetividade.

61. O comportamento organizacional é a 
atividade da gestão de pessoas que se 
refere ao comportamento humano nas 
organizações com o objetivo de estabelecer 
condições de trabalho aplicáveis às 
relações individuais de trabalho, no âmbito 
das representações dos trabalhadores.

A estrutura de rede é um arranjo 
organizacional formado por um grupo 
de atores que se   articulam   ou   são 
articulados por uma autoridade com 
a finalidade    de realizar   objetivos   
complexos e inalcançáveis de 
forma isolada.  Em relação a esse 
formato organizacional, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

62. A estrutura de rede é caracterizada pela 
condição de autonomia das organizações 
e pelas relações de interdependência que 
estabelecem entre si. 

63. O gestor de uma organização com estrutura 
de rede possui as responsabilidades de 
planejar, organizar, comandar, coordenar e 
controlar, possibilitando a efetividade dos 
projetos da organização.

64. Um dos elementos estratégicos que 
compõem a estrutura organizacional de 
uma rede são as relações que representam 
os nódulos da rede as quais são definidas 
como imagens da realidade que permitem 
à pessoa tomar conhecimento dos padrões 
de comportamento, que são criados, 
reproduzidos ou transformados durante as 
interações.

A produtividade pode ser definida 
como          a    produção    de   uma 
unidade produtora por unidade de 
tempo, isto é, o resultado da produção 
de alguém por um determinado período 
de tempo. Em relação à qualidade e à 
produtividade no setor público, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

65. O princípio constitucional que deve ser 
observado pela administração pública 
de qualquer  dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que se relaciona com o conceito 
de produtividade é a eficiência.

66. Além da questão legal prevista no princípio 
constitucional, as empresas públicas 
têm cada vez mais a função de suprir as 
expectativas da sociedade, que se trata de 
uma questão de poder governamental.
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A cultura organizacional representa 
uma percepção comum mantida pelos 
membros de uma organização pública 
ou privada. Em relação à cultura 
organizacional da administração pública 
brasileira, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

67. Um dos traços que se evidenciam na cultura 
organizacional da administração pública 
brasileira é o alto nível de autoritarismo 
que concede vantagens a um determinado 
grupo da organização em relação à média. 

68. Enquanto o burocratismo é um aspecto 
negativo da cultura organizacional nas 
instituições públicas brasileiras, um aspecto 
positivo é a capacidade de relacionamento 
que proporciona um clima organizacional 
corporativo, positivo e favorável para a 
organização. 

Os processos de tomada e prestação 
de contas antes separados em, 
respectivamente, administração direta e 
indireta são hoje definidos anualmente 
pelo tribunal de contas em processos de 
contas ordinárias e processos de contas 
especial.  Em relação a esses processos, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

69. Os relatórios de gestão e as peças 
complementares elaboradas para 
constituição de processos de contas dos 
administradores e dos demais responsáveis 
são processos de trabalho do controle 
externo, destinados a avaliar e julgar o 
desempenho e a conformidade da gestão 
das pessoas abrangidas conforme a lei.

70. Os relatórios de gestão podem ser 
encaminhados ao Tribunal pelo órgão de 
controle interno em meio informatizado e 
ficarão disponíveis para livre consulta no 
Portal do Tribunal na Internet, em até quinze 
dias da data limite para apresentação.

O Tribunal de Contas da União tem 
competência para julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos 
das unidades dos poderes da União e 
das entidades da administração indireta, 
incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano 
ao Erário, inclusive podendo aplicar 

penalidades. Em relação ao julgamento 
e penalidades aos responsáveis pelos 
recursos públicos, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

71. O Tribunal de  Contas da União 
poderá aplicar, aos administradores ou 
responsáveis, multa de até cem vezes o 
valor atualizado do dano causado ao Erário 
ao responsável julgado em débito. 

72. Sem prejuízo de outras sanções e 
penalidades previstas, o Tribunal de Contas 
da União, sempre que considerar grave a 
infração cometida por maioria absoluta de 
seus membros, inabilitará o responsável 
por um período que variará de cinco a 
oito anos, para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança no âmbito 
da Administração Pública.

A responsabilidade dos dirigentes e 
demais usuários de recursos públicos 
decorre do cometimento de um 
procedimento em desacordo com o 
ordenamento jurídico, ofensivo às leis e 
aos princípios jurídicos estabelecidos em 
uma sociedade, que existem justamente 
para permitir a boa ordem social. Em 
relação à responsabilização de agentes, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

73. A responsabilidade administrativa perante 
os Tribunais de Contas por parte dos 
agentes públicos ocorre nas esferas 
de responsabilidade civil, penal ou 
administrativa disciplinar, em princípio 
autônomas e de competência de instância 
jurisdicional ou administrativa própria.

74. A responsabilidade dos dirigentes e demais 
usuários de recursos públicos é de natureza 
subjetiva e possui como um dos seus 
pressupostos a existência do elemento 
culpa.

O controle interno é o exercido pela 
Administração Pública em relação a seus 
próprios atos. Referente ao controle 
interno, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

75. O controle interno pode ser exercido de 
ofício e, também, mediante provocação e 
representa o controle administrativo que 
permite à Administração Pública fiscalizar e 
corrigir sua própria atuação, sob os aspectos 
de legalidade e mérito.
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76. O controle interno é derivado do poder de 
autotutela da Administração Pública sobre 
seus atos e seus servidores e é exercido 
normalmente pelo poder hierárquico 
próprio e impróprio, sendo que o controle 
hierárquico próprio é exercido com auxílio 
de órgãos específicos de controle.

77. O controle interno se manifesta de três 
meios diferentes, quais sejam a fiscalização 
hierárquica, os recursos administrativos 
e a supervisão ministerial que é um meio 
de controle exercido sobre as entidades 
integrantes da Administração Pública 
indireta em relação ao ministério a que 
estejam vinculadas.

As despesas públicas são classificadas 
nas categorias econômicas de despesas 
correntes e despesas de capital. Em 
relação às despesas públicas, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

78. Classificam-se como despesas de custeio 
as despesas correntes cujas dotações se 
destinam a despesas que não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manutenção de 
outras entidades de direito público ou 
privado.

79. As dotações para investimentos ou 
inversões financeiras que outras pessoas 
de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação 
direta em bens ou serviços, constituindo-
se em auxílios ou contribuições, segundo 
derivem diretamente da Lei de Orçamento 
ou de lei especialmente anterior, bem como 
as dotações para amortização da dívida 
pública, são classificadas como Inversões 
Financeiras. 

Receita pública é todo recurso que 
a administração pública arrecada 
para manter os serviços destinados 
à satisfação das necessidades da 
sociedade. Em relação à receita pública, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

80. As receitas correntes incluem as receitas 
tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços, de 
constituição de dívidas e outras e, ainda, 
as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas 

a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.

81. Dentre as receitas de capital, o superávit 
do orçamento corrente, resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e 
despesas correntes, constitui um item de 
receita orçamentária. 

O surgimento do orçamento público está 
intimamente ligado à ideia de controle, 
sendo originado pela necessidade 
de regular a discricionariedade dos 
governantes na destinação dos recursos 
públicos. Em relação às técnicas 
de orçamento público, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

82. A elaboração orçamentária com viés inercial 
ou incremental é uma característica da 
técnica de orçamento clássico ou tradicional, 
que procura introduzir pequenos ajustes 
nas receitas e despesas, promovendo um 
ciclo vicioso baseado no incentivo ao gasto 
indiscriminado.

83. A técnica de  orçamento público que 
está ligada à ideia de   planejamento   
é  o orçamento-programa que pode 
ser considerado um instrumento de 
operacionalização das ações do governo, 
em consonância com os planos e as 
diretrizes formulados no planejamento.

O processo orçamentário brasileiro    
segue o conceito do paralelismo 
significando que o que acontece no 
governo federal ocorre também nos 
estados e municípios. A LOA – Lei 
Orçamentária Anual – revela a origem, 
o montante e o destino dos recursos 
a serem gastos em cada uma dessas 
instâncias. Em relação à LOA, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.  

84. A elaboração da LOA é iniciada pelo chefe 
do poder executivo que encaminha a 
proposta global orçamentária aos diversos 
Ministérios ou Secretarias para os ajustes 
e posterior encaminhamento ao legislativo.

85. A LOA é submetida ao poder legislativo para 
receber emendas parlamentares que, após 
votadas e aprovadas, são incorporadas no 
projeto de lei a ser sancionado pelo poder 
executivo, assumindo caráter de autorização 
para realizações com obrigatoriedade de 
execução.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) estabelece quais serão as metas 
e prioridades para o ano seguinte.  
Em relação à  LDO, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir. 

86. Dentre as prioridades que estão na 
LDO, uma delas é a regulamentação das 
transferências a entes públicos e privados.

87. Um dos objetivos constitucionais da LDO 
é o de apresentar metas e prioridades da 
administração pública para o exercício 
financeiro subsequente, de acordo com as 
orientações da LOA, segundo o Anexo de 
Metas e Prioridades, que lista os programas, 
seus objetivos e suas ações, com os valores 
correspondentes, que terão prioridade na 
execução orçamentária do ano seguinte.

88. Dentre os anexos criados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF – para a 
LDO, está o Anexo de Metas Fiscais, que 
apresenta a avaliação de possíveis dívidas 
(passivos contingentes) que poderão afetar 
as contas públicas.

O Plano Plurianual (PPA) estabelece as 
diretrizes, os objetivos e as metas da 
Administração Pública, contendo todos 
os programas que serão executados 
durante o período de quatro anos. 
Em relação ao PPA, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

89. O formato do PPA apresentado na 
Constituição Federal ganha corpo em lei, 
que estabelece, de forma regionalizada, 
as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes, e para 
as relativas aos programas de duração 
continuada. 

90. O PPA reflete o enfoque constitucional 
voltado para a ação planejada de governo, 
priorizando o estabelecimento de metas 
físicas em um horizonte de tempo maior que 
o estabelecido na LDO e na LOA.

91. No contexto das finanças públicas, a 
elaboração do PPA se configura como 
um processo de imposição de metas de 
planejamento, que permite à sociedade 
dimensionar suas pretensões e seu perfil 
econômico, integrando-os nas projeções 
governamentais ou adotando critério próprio 
para desenvolvimento de suas atividades 
de acordo com realidades locais.

Os créditos adicionais classificam-
se em suplementares, especiais e 
extraordinários.  Em relação aos créditos 
adicionais, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

92. Os créditos adicionais suplementares são 
os destinados a despesas para as quais 
não haja dotação orçamentária específica. 

93. Os recursos para a abertura de créditos 
suplementares e especiais advêm de 
superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior, os 
provenientes de excesso de arrecadação, 
os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais autorizados em lei e o produto de 
operações de crédito autorizadas, em forma 
que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.

94. Para o fim de apurar os recursos para a 
abertura de créditos adicionais utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, 
deduzir-se-á a importância dos créditos 
ordinários abertos no exercício.

A administração pública gera interesses 
e bens da coletividade, de acordo com 
princípios, regras e leis específicas, 
promovendo a organização e o 
funcionamento da organização pública 
segundo poderes, deveres, direitos e 
responsabilidades dos servidores. Em 
relação à administração pública, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

95. O poder administrativo é atribuído à 
autoridade para remover os interesses 
particulares que se opõem ao interesse 
público e, nessas condições, o poder de 
agir se converte no dever de agir como uma 
imposição, um dever para o agente que o 
detém, pois não se admite a omissão da 
autoridade diante de situações que exigem 
sua atuação.

96. Além do poder-dever de agir, o administrador 
público tem outros deveres e, dentre 
estes, está o dever de probidade, previsto 
constitucionalmente, que segue a regra 
universal que diz que quem gera dinheiro 
público ou administra bens ou interesses 
da comunidade deve contas ao órgão 
competente para fiscalização, a saber, os 
Tribunais de Contas.
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97. No exercício dos poderes, é possível que 
a autoridade aja de modo mais ou menos 
vinculado, indicando situações em que a 
autoridade não detém margem de escolha 
e deve respeitar exatamente o que diz a 
lei, mas é possível o exercício do poder 
discricionário sempre que houver alguma 
margem de escolha a ser exercida pelo 
agente público, a qual pode dizer respeito 
à prática em si do ato, bem como ao seu 
conteúdo ou à sua forma legal.

A administração das   organizações envolve     
princípios,   tipos   organizacionais, 
funções   administrativas, ambientes 
e cultura organizacional.  Em relação 
à administração, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

98. As teorias clássicas da administração 
avançaram no entendimento da liderança 
com uma visão complexa e de difícil 
aplicação na prática, o que levou ao 
desenvolvimento de um conjunto de 
abordagens que partilha uma visão mais 
pragmática desse fenômeno, incluindo 
os substitutos de liderança, a teoria da 
liderança transformacional e a teoria da 
liderança carismática.

99. A função administrativa de liderar ou dirigir 
envolve a tomada de decisões em relação 
aos elementos especialização do trabalho, 
cadeia de comando, amplitude de controle, 
critérios de departamentalização, grau de 
centralização e grau de formalização das 
funções e tarefas organizacionais.

100. A função de organização beneficia a 
administração ao proporcionar senso de 
direção, focalizar esforços, atuar como 
fonte de motivação e comprometimento 
e potencializar o autoconhecimento 
organizacional.
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