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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.
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A respeito das ideias do texto, julgue os itens de 1 a 4.

Devagar ou rápido? Desfrutar o momento
ligeiramente, ou aproveitar lentamente cada momento da
experiência? Esses são dilemas que podem estar
relacionados
às
práticas
dos
consumidores
contemporâneos. A partir dessa questão, organizações de
consumidores, que procuram ressignificar a relação do
homem com o tempo e o espaço (como as de economia
solidária, comércio justo, indicação geográfica etc.),
estabelecem suas bandeiras.
O movimento internacional Slow Food, fundado
pelo jornalista italiano Carlo Petrini, em 1986, parte do
princípio de que a maneira como os indivíduos se alimentam
tem profunda influência no mundo que os rodeia. Assim,
buscar qualidade da alimentação e tempo para desfrutar o
seu sabor é uma forma de tornar a vida cotidiana mais
prazerosa.
O Slow Food apresenta, como princípio, o direito ao
prazer da alimentação, pelo uso de produtos artesanais de
qualidade especial, elaborados de forma que respeite tanto
o meio ambiente quanto os produtores. Tendo esses
princípios como balizadores, coloca-se em oposição à
tendência de padronização alimentar e defende que os
consumidores sejam bem informados e que lhes seja
oportunizado se tornarem coprodutores.
Assim como outros movimentos sociais, o Slow
Food visa demarcar seu posicionamento e diferenciar-se dos
demais, ao utilizar como uma de suas estratégias a
demarcação fundacional por meio de um manifesto que
expõe seus interesses. Lançado em 1989, nele se observa
veemente crítica ao estilo e ao ritmo de vida acelerado
construídos pela civilização ocidental, na sociedade
contemporânea, e são propostas alternativas para
diferentes estilos de vida, além de se censurar mudanças de
hábitos tradicionais.
A negação do modo rápido (fast) de viver e comer
é apontada como uma possibilidade de resgate do prazer
frente a um mundo utilitarista. Em nome da produtividade,
a vida rápida (fast life) mudou a forma de ser e ameaça o
meio ambiente.
A proposta de mudança passa pela ressignificação
da dimensão temporal. No curto manifesto, perpassam o
texto não menos de treze palavras que remetem à noção de
temporalidade, tais como “lento”, “slow”, ou seus opostos
“rapidez” e “fast”. Segundo os autores do manifesto,
“Somos escravizados pela rapidez e sucumbimos todos ao
mesmo vírus insidioso: a fast life, que destrói os nossos
hábitos, penetra na privacidade dos nossos lares e nos
obriga a comer fast food”. Uma das proposições sugere que
“nos sejam garantidas doses apropriadas de prazer sensual
e que o prazer lento e duradouro nos proteja do ritmo da
multidão que confunde frenesi com eficiência”.
Daniel Coelho de Oliveira. O slow food e a nova dimensão temporal da
modernidade. Barbarói, n.o 39, jul./dez./2013, p. 216-234 (com adaptações).
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1

A ideia central do texto explora a relação entre a
alimentação consumida e a dimensão temporal
proposta pelo movimento Slow Food.

2

Depreende-se do texto que, muito além do que indica
sua tradução literal, o movimento Slow Food propõe o
direito ao prazer de comer e torna as etapas de seleção
e preparação dos alimentos tão importantes quanto a
degustação.

3

Do texto se deduz que o Slow Food apresenta
pressupostos semelhantes aos do Fast Food, com a
diferença de que este deriva da necessidade de
adequação

à

contemporaneidade

da

civilização

ocidental, em que se deve aproveitar o tempo livre em
atividades diversas.
4

Conforme o texto, o Slow Food é um movimento
retrógrado, que atribui grande importância à tradição, a
qual mantém a confiança na continuidade do passado,
do presente e do futuro e a vincula às práticas sociais
rotinizadas, tais como a alimentação da vida moderna.

____________________________________________________
No que se refere à estruturação linguístico-gramatical do
texto, julgue os itens de 5 a 12.

5

No primeiro parágrafo, as duas sentenças interrogativas
são retomadas pelo vocábulo “Esses” (linha 3) e estão
diretamente vinculadas uma à outra, ou seja, os
elementos

da

primeira

sentença

relacionam-se,

respectivamente, aos elementos da segunda sentença.
6

Mantém a correção gramatical, ainda que possa haver
alteração dos sentidos originais do texto, a supressão da
forma plural de “às” (linha 4) — à —, haja vista a
obrigatoriedade do emprego do acento grave indicativo
de crase no elemento antecedente a termos femininos
definidos.
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Na linha 5, a supressão da vírgula não prejudica a

15 No Word 2013, a caixa de diálogo Classificar, exibida

correção gramatical do texto, embora altere o sentido
explicativo da oração posterior.
8

9

Sem prejuízo da correção gramatical, nas linhas 14 e 15,

, permite

a expressão “desfrutar o seu sabor” poderia ser

após um clique sobre o botão

substituída por desfrutar do seu sabor.

que o usuário classifique uma tabela em até três níveis

Na linha 19, a forma “elaborados” poderia ser flexionada

de texto, números ou datas, em ordem crescente ou

no feminino singular, em referência à expressão
antecedente “qualidade especial”, sem prejuízo dos
sentidos e da correção gramatical do texto.
10 O vocábulo “lhes” (linha 23) substitui a expressão “os
consumidores” (linhas 22 e 23).

decrescente.
16 No Windows 8.1, todos os blocos são estáticos, ou seja,
não há blocos dinâmicos, que apresentam informações
em tempo real.

11 Ainda que haja alteração dos sentidos originais do texto

17 No Windows 8.1, é possível alterar a imagem da conta

ou das relações entre os constituintes, mantém a
correção gramatical a inserção, antes do termo

do usuário e colocar uma imagem gerada a partir da
câmera do computador, caso ele possua.

“que” (linha 28), do elemento em.
12 Na linha 42, a expressão “não menos de”, sem prejuízo
da correção gramatical, poderia ser substituída por ao

____________________________________________________
Acerca dos conceitos de redes de computadores, da

menos.
____________________________________________________
Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que: todos os programas mencionados estejam em

organização e do gerenciamento de arquivos e dos
procedimentos de segurança da informação, julgue os itens
de 18 a 22.

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

18 Em uma rede de computadores, os servidores podem ser
classificados em dedicados e não dedicados.

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,

19 Um dos meios de transmissão utilizados em redes de

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não

computadores é o cabo UTP. Ele é composto por uma

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em

capa de plástico azul, externamente, e por um par de

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e

fibras ópticas, internamente.

equipamentos mencionados.
20 Na informática, um arquivo compactado é um arquivo
Julgue os itens de 13 a 17, relativos às novas tecnologias, aos
conceitos de hardware, ao Microsoft Word 2013 e ao sistema
operacional Windows 8.1.

executadas na unidade central de processamento (UCP).
14 Um Datacenter é um conglomerado de computadores,
do tipo servidores, que prestam diversos serviços aos
usuários. Todavia, ele não oferece, por exemplo, o
serviço de gerenciamento na previsão de falhas dos
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21 No sistema operacional Windows 8.1, um arquivo tem
um tempo de vida útil. Caso ele não seja acessado

13 As instruções e as operações aritméticas e lógicas são

sistemas e equipamentos dos usuários.

considerado como pequeno, ou seja, menor que 1 MB.

(aberto/editado) em um período de 365 dias, ele será
removido automaticamente pelo sistema.
22 Uma das formas de o usuário prevenir o phishing é
ficando atento a mensagens, recebidas em nome de
alguma instituição, que o estimulem a instalar
programas ou a clicar em links.
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Em uma reunião de família, todas as pessoas

31 Caso o argentino tivesse marcado 24% mais gols de falta

presentes se abraçaram, totalizando 55 abraços. Cada pessoa

em sua carreira, sua marca seria superior à de Juninho

abraçou uma única vez cada um dos outros familiares.

Pernambucano.

Assuma-se que o abraço seja um cumprimento que envolve
apenas duas pessoas.

32 A razão entre os gols de falta de Maradona e de Pelé é
maior que 0,9.
____________________________________________________

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
Características marcantes do mundo atual são as mudanças,

de 23 a 25.

rápidas e profundas, que alteram a vida no Planeta. São
23 O número total de abraços é diretamente proporcional

transformações econômicas, políticas, sociais, culturais e
ambientais que não encontram paralelo no passado.

ao número de pessoas presentes.
24 Havia 11 pessoas na reunião.

Considerando esse cenário, com seus aspectos positivos e

25 Caso 2 familiares a mais estivessem presentes no

negativos, e a realidade brasileira atual, julgue os itens

evento, seria correto afirmar que, com certeza, ao

de 33 a 40.

menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês.
____________________________________________________
Os conjuntos numéricos classificam os números a partir de
certas definições. Considerando essa informação, julgue os
itens de 26 a 28.

33 A crescente urbanização da sociedade contemporânea é
uma realidade estimulada pela industrialização dos dois
últimos séculos.
34 A poluição, em suas variadas formas, resulta, dentre
outros fatores, do modelo de desenvolvimento

26 O conjunto A = {–1, 0, 3, 7, 8} não está contido no
econômico adotado pelas sociedades.

conjunto dos números racionais.
27 A interseção entre o conjunto dos números racionais e o
conjunto dos números inteiros é um conjunto vazio.
28 A união entre o conjunto dos números inteiros e o
conjunto dos números naturais resulta no próprio

35 Segundo muitos cientistas, a emissão de gases poluentes
na atmosfera amplia o denominado efeito estufa, o que
influenciaria as mudanças climáticas.
36 No Brasil, a expansão das cidades tem ocorrido de forma
organizada e planejada.

conjunto dos números inteiros.
____________________________________________________

37 Em 2020, uma pandemia, cientificamente chamada de

Nem Pelé, nem Maradona. O jogador com mais gols de falta

“gripe asiática”, atingiu proporções alarmantes, com

na história do futebol é Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior,

milhares de infectados em algumas regiões.

o Juninho Pernambucano ou simplesmente Juninho. O Rei do
Futebol, Pelé, precisaria ter marcado 10% mais gols de falta
para alcançar a marca do compatriota e o craque argentino,
Diego Maradona, fez 15 gols de falta a menos que Juninho.
Ao todo, os 3 jogadores marcaram 209 gols de falta.

38 O desenvolvimento científico e sua aplicação, por meio
da tecnologia, são essenciais para o desenvolvimento da
economia globalizada dos dias atuais.
39 Sob a vigência da Constituição de 1988, o Brasil tem
eleições a cada dois anos; em 2020, foi a vez das eleições

A partir do texto acima, julgue os itens de 29 a 32.

presidenciais.
40 Na estrutura político-administrativa vigente no Brasil, os

29 Maradona fez 60 gols de falta em sua carreira.

municípios possuem um Poder Executivo, exercido pelo

30 Pelé marcou 7 gols de falta a menos que Juninho.

vereador, mas inexiste Poder Legislativo.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Com base na Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens de 41 a 45.
41 A tutela preventiva da probidade, por meio de políticas
de conformidade e de integridade, dirige-se apenas a
pessoas jurídicas particulares, ficando relegada, na seara
administrativa, ao exercício da tutela e da autotutela.
42 A ausência ou a incorreção de declaração patrimonial de
agente público, por ocasião da assunção de cargo, exige,
para enquadramento como improbidade, que os bens
faltantes possuam alguma origem ilícita ou, ao menos,
duvidosa.
43 Os atos de improbidade que atentam contra princípios
da Administração Pública estão dispostos, a bem do
princípio da tipicidade, em rol legal taxativo.
44 O bloqueio cautelar de bens, em razão de possível
prática de ato de improbidade, está submetido à
cláusula de reserva jurisdicional, demandando, por isso,
decisão judicial.
45 É admitido, em sede de improbidade, acordo de não
persecução cível.
____________________________________________________
De acordo com a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens
de 46 a 50.
46 A exemplo do Poder Judiciário, a Administração somente
poderá dar início a processo administrativo mediante
provocação do interessado.
47 Na seara administrativa, a capacidade processual
pressupõe a maioridade civil.
48 Organizações e associações representativas, legalmente
constituídas, possuem aptidão para funcionar como
interessados em processo administrativo que verse
sobre direitos coletivos ou difusos.
49 Os atos processuais administrativos, em regra, não
observam forma específica, embora devam ser escritos.
50 Todos os atos subscritos pelo particular interessado
exigirão, para sua autenticidade, reconhecimento de
firma.
____________________________________________________
Acerca da ética na função pública, julgue os itens de 51 a 55.
51 A moralidade, como princípio constitucional implícito,
conduz ao entendimento de que o ato administrativo
não deve ser apenas legal, mas consentâneo com a
moral pública e o interesse coletivo.
52 Cidadania quer dizer não somente titularidade de
direitos pelo cidadão, mas também seu dever de adoção
de uma conduta democrática e de preocupação com a
coisa pública.
53 A gestão pública contemporânea deve garantir
mecanismos viabilizadores de uma fiscalização cidadã, a
par dos controles institucionais.
54 É indispensável, para fomento de um controle
administrativo social, a conscientização dos cidadãos
sobre seus direitos e deveres.
55 A tutela preventiva da ética, mediante filtros
administrativos e burocráticos, justifica, em larga
medida, possível sacrifício da eficiência e da agilidade,
em favor da evitação de ilícitos.
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Com relação aos conceitos de constituição, julgue os itens
de 56 a 60.
56 O sentido material da Constituição diz respeito
essencialmente à organização do poder e às formas e
aos limites de seu exercício.
57 A Constituição consagra lei fundamental que, ao fim e ao
cabo, funda o Estado.
58 Em sentido formal, é constitucional tudo aquilo que a
Constituição consagra.
59 O objeto das constituições tem se mantido
historicamente inalterado, perfazendo um mínimo
essencial que deve se revelar presente em toda Carta
que se pretenda constitucional.
60 O conceito de Constituição pode congregar diversos
sentidos (político, sociológico e jurídico), cada qual com
reflexos sobre diferentes áreas do conhecimento.
____________________________________________________
A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens
de 61 a 65.
61 A classificação geracional dos direitos fundamentais leva
em consideração sua ordem de importância.
62 A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais impede a
sua disposição definitiva, não o seu não exercício.
63 A imprescritibilidade dos direitos fundamentais quer
dizer que não são eles perdidos por seus titulares em
razão do decurso do tempo.
64 A universalidade dos direitos fundamentais diz respeito
à sua condição transnacional, isto é, à proteção que lhes
deve ser conferida por todos os países.
65 A inalienabilidade dos direitos fundamentais representa
a impossibilidade de sua disposição por faltar-lhes
conteúdo econômico, o que não quer dizer que os
direitos fundamentais não possam ter repercussões
patrimoniais.
____________________________________________________
Segundo a Constituição Federal, julgue os itens de 66 a 70 no
que se refere à Administração Pública.
66 Os requisitos para a assunção de cargo público estão
submetidos à reserva legal, sendo vedada a inovação em
edital de concurso.
67 A aposentadoria de servidor público por invalidez
dar-se-á, invariavelmente, com proventos integrais.
68 A aposentadoria compulsória de servidor público, cuja
idade-limite não admite variação a bem da isonomia,
dar-se-á com proventos proporcionais ao tempo de
serviço.
69 A aposentadoria voluntária de servidor público exige
tempo mínimo de serviço público e tempo mínimo no
cargo da aposentação, sem variação de idade a partir do
gênero.
70 Determinados cargos públicos observam, para fins de
aposentadoria, tempo mínimo diferenciado, em razão
da atividade desempenhada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens de 71 a 85.
71 As organizações têm uma estrutura que define e
delimita qual é o comportamento e quais são as
responsabilidades de cada um de seus membros.
72 A função administrativa organização está relacionada
com os processos de liderança, motivação e gestão de
pessoas na organização.
73 Pode-se compreender o fluxograma como o instrumento
administrativo resultante da identificação, da análise, da
ordenação e do agrupamento das atividades e dos
recursos das empresas, incluindo-se o estabelecimento
dos níveis de alçada e dos processos decisórios, que visa
ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos
planejamentos das empresas.
74 A estrutura organizacional tem como finalidade a
identificação das tarefas necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos e a organização das
responsabilidades e dos níveis de autoridade.
75 A amplitude de controle aponta que uma pessoa deve
ter um, e apenas um, superior a quem se reportar.
76 Ao departamentalizar, a organização define onde cada
atividade será executada e onde cada recurso será
utilizado.
77 Na departamentalização matricial, a empresa mantém a
estrutura funcional para atividades internas e adota a
departamentalização divisional para os projetos ou
produtos/serviços ofertados.
78 As decisões acerca do grau de centralização ou
descentralização dependem de um conjunto de fatores,
tais como: tamanho da organização; ambiente externo
onde ela está inserida; e características internas da
organização.
79 Estruturas organizacionais que seguem o modelo
mecanicista são mais horizontais e achatadas, além de
terem formalização reduzida e comunicação informal.
80 Um fluxograma de processo é um conjunto de símbolos
gráficos conectados de forma lógica, formando uma
sequência de passos que demonstram a execução de um
trabalho. Em um fluxograma, o símbolo losango
representa o processo, que indica a série de etapas ou
atividades necessárias para se entregar um resultado.
81 Segundo Fayol, existem cinco funções básicas no
contexto da administração das organizações. A função
planejar deve combinar, coordenar e integrar os
diversos recursos organizacionais.
82 Os três níveis hierárquicos mais comuns em uma
organização são: estratégico; tático; e operacional. Além
da questão hierárquica, esses três níveis se distinguem
em termos de tempo, escopo e competência.
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83 O departamento de recursos humanos é o responsável
por cuidar de toda a parte burocrática, como, por
exemplo, admissões e demissões de funcionários,
cálculos e fechamentos de folha de pagamento, cálculo
de rescisão de contrato, concessão de férias,
afastamentos e 13.o salário.
84 O maior objetivo de um gestor de recursos materiais é
utilizar os recursos da melhor forma possível, sem gastos
desnecessários, sem perdas, sem desperdícios e sem
afetar negativamente a operação da instituição.
85 O ciclo da administração de materiais envolve diversas
etapas e atividades. Essas etapas são: sinalização da
demanda; identificação dos fornecedores; compra de
materiais; e alienação.
____________________________________________________
Julgue os itens de 86 a 95.
86 Em um procedimento para a excelência no atendimento
telefônico, o atendente deve assumir a responsabilidade
pela resposta e estabelecer os encaminhamentos para a
pessoa que liga e não deve negar informações nem
apressar a chamada.
87 A apresentação do servidor é um fator importante no
atendimento, mas a aparência das instalações físicas não
interfere na qualidade do atendimento ao público
prestado por uma organização.
88 Ética e moral são conceitos interligados, mas a primeira
é mais abrangente que a segunda, porque pode abarcar
outros elementos, como, por exemplo, o direito e os
costumes.
89 Conforme o princípio da proveniência ou do respeito aos
fundos, é correto afirmar que o fundo fechado não
recebe acréscimos de documentos, porque chegou ao
seu limite de recebimento.
90 Segundo o princípio da cumulatividade, os arquivos
refletem a estrutura, as funções e as atividades da
entidade produtora/acumuladora, em suas relações
internas e externas.
91 Em regra, os documentos devem ser lidos pelo protocolo
no momento de sua entrada, a fim de identificar seus
assuntos. Isso implica a abertura dos envelopes que
chegam lacrados. O setor de protocolo pode, portanto,
abrir a correspondência e identificar os dados de todos
os documentos para efetuar o registro.
92 Expedição é a entrega dos documentos aos setores por
onde os documentos começarão a tramitar.
Normalmente, é feita no mesmo dia em que se deu
entrada aos documentos no órgão ou, no máximo, no dia
seguinte, para que assuntos que exijam urgência não
sejam prejudicados por ficarem parados no setor de
protocolo.
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93 No caso de documentos particulares e sigilosos, o
protocolo deverá adotar uma rotina especial, já que
estes só podem ser abertos pelo destinatário.
O protocolo controla o recebimento e a
distribuição (entrega), seja por meio de um livro de
protocolo ou de um sistema próprio para isso.
94 O desempenho depende não só da motivação, mas
também das habilidades das pessoas, da oportunidade
que possuem para utilizar essas habilidades e da
motivação na prática.
95 Os fatores higiênicos influenciam a insatisfação, ou seja,
podem gerar insatisfação se forem negativos, mas não
geram satisfação se forem positivos.
____________________________________________________
Em relação aos princípios da Administração Pública, julgue os
itens de 96 a 102.
96 O princípio da legalidade administrativa preconiza que a
Administração Pública somente pode agir se e quando a
lei autorizar a atuação.
97 O princípio da legalidade administrativa exige que, para
cada atividade a ser desenvolvida pela Administração
Federal, seja aprovada uma lei que trate
especificamente dela.
98 O princípio da moralidade está vinculado ao princípio da
legalidade, uma vez que se trata de um conceito
específico, a ser definido em ato administrativo.
99 O princípio da impessoalidade, sob um de seus
enfoques, faz com que a imputação dos atos praticados
pelos agentes públicos recaia diretamente nas pessoas
jurídicas em que atuam.
100 O princípio da publicidade pode ser traduzido como o
dever da Administração de dar transparência aos seus
atos. Esse princípio é uma consequência direta do
princípio democrático.
101 O princípio da eficiência pode ser entendido como o grau
de atingimento das metas da Administração Pública,
independentemente do montante de recursos utilizados
para essa finalidade.
102 O princípio da razoabilidade apresenta-se como um
mecanismo de controle da discricionariedade
administrativa e pode ser representado pela seguinte
expressão: adequação entre meios e fins.
____________________________________________________
No que diz respeito à administração direta e indireta e à
estruturação, às características e à descrição dos órgãos e das
entidades públicos, julgue os itens de 103 a 109.
103 As autarquias, pertencentes à administração direta, são
criadas para desempenhar atividades típicas do Estado,
por meio de lei.
104 Os órgãos da administração direta são fruto do processo
de descentralização administrativa, ou seja, de
distribuição de competências dentro da mesma pessoa
jurídica.
105 As agências reguladoras são consideradas como
autarquias em regime especial, de modo que a elas são
conferidos mecanismos de autonomia administrativa,
financeira e gerencial, a fim de que possam atingir seus
objetivos, como, por exemplo, o de assegurar a
prestação de serviços públicos adequados.
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106 As fundações públicas poderão ser criadas sob a
natureza jurídica de direito público ou de direito privado,
conforme dispuser a lei que a tenha criado ou autorizado
a sua criação.
107 Os conselhos regionais ou federais de profissões
regulamentadas são considerados como empresas
públicas, haja vista a sua natureza de direito privado.
108 As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas
criadas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações
com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União
ou à entidade da administração indireta.
109 Fazem parte da administração indireta as empresas
públicas, as sociedades de economia mista, os serviços
sociais autônomos e as organizações sociais.
____________________________________________________
Quanto aos ministérios e às suas respectivas áreas de
competência, julgue os itens de 110 a 114.
110 Constituem área de competência do Ministério da
Justiça e Segurança Pública as políticas sobre drogas,
relativas à realização de campanhas de prevenção do
uso indevido de drogas lícitas e ilícitas.
111 Constituem área de competência do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento os estoques
reguladores e estratégicos de produtos agropecuários.
112 Constitui área de competência do Ministério da
Cidadania a aprovação dos orçamentos gerais do
Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Social do
Comércio (Sesc) e do Serviço Social do Transporte (Sest).
113 Constitui área de competência do Ministério do Meio
Ambiente a política nacional de recursos hídricos.
114 Constitui área de competência do Ministério da
Infraestrutura a política nacional de trânsito.
____________________________________________________
Acerca dos poderes e dos deveres do administrador público,
julgue os itens de 115 a 120.
115 Ao exercer o poder de polícia, o Estado invade a esfera
privada, não para pôr à disposição da população
utilidades ou comodidades, mas para restringir, limitar,
condicionar ou ordenar o exercício de atividades
desempenhadas pelos particulares.
116 O poder de polícia nunca poderá ser delegado para
outros órgãos ou entidades públicas.
117 O poder disciplinar alcança pessoas que, em razão de
livre consentimento, se sujeitam ao âmbito interno da
Administração Pública.
118 O poder normativo esgota-se na elaboração de leis e
está adstrito ao Poder Legislativo.
119 A sanção aplicada a uma empresa contratada pelo Poder
Público por falhas na execução de um contrato
representa o exercício do poder de polícia.
120 Não há que se falar em poder hierárquico quando se
trata das relações entre a União e suas entidades
administrativas.
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