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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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Considerando a tipologia do texto, as ideias nele expressas e
seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 5.

A venda de imóveis novos no Brasil cresceu 8,4%
de janeiro a setembro de 2020, em comparação ao
mesmo período de 2019, segundo a pesquisa Indicadores
Imobiliários Nacionais, divulgada em novembro de 2020
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O presidente da CBIC, José Carlos Martins, afirma
que o setor imobiliário está em um momento
interessante, principalmente devido à valorização do
espaço doméstico em razão do isolamento social
decorrente da pandemia de covid-19. Segundo ele, esse
motivo e a redução da taxa básica de juros, em 2% ao ano,
são fatores importantes para o aquecimento do setor.
Martins prevê que, em 2021, a influência da
atividade do setor sobre o PIB e a geração de emprego e
renda se mantenha em função do que foi vendido. Por
outro lado, o presidente da CBIC pondera que a grande
preocupação do setor é o desabastecimento de produtos,
que gerou, durante o ano de 2020, o aumento de preços
e atrasos na entrega de obras.
No terceiro trimestre de 2020, as vendas
cresceram 57,5% em comparação ao segundo trimestre
do ano, com a venda de 54.307 imóveis novos.
De acordo com a referida pesquisa, o resultado
foi positivo em todas as regiões. O melhor resultado foi
observado no Sudeste, onde as vendas de imóveis
subiram 93,3% no 3.o trimestre. No Centro-Oeste, o
aumento foi de 70% no período, seguido da região Norte,
onde as vendas subiram 64,5%.
Já em comparação com o terceiro trimestre de
2019, o crescimento foi de 23,7%, também com
resultados positivos em todas as regiões. A maior variação
foi observada no Centro-Oeste, com um aumento de
69,3% nas vendas.
Os lançamentos de imóveis registraram queda
em 2020, principalmente por causa da pandemia. Nos
primeiros nove meses do ano, houve uma redução de
27,9% nos lançamentos de imóveis e uma redução de 13%
na oferta, na comparação com o mesmo período do ano
anterior.
Em relação ao 2.o trimestre de 2020, os
lançamentos no 3.o trimestre subiram 114,1%. Apesar do
grande aumento, os números ainda não compensam as
perdas verificadas no 1.o semestre.
Os melhores resultados foram verificados na
região Sudeste, com crescimento de 197,5%, e na região
Norte, onde o número de unidades lançadas cresceu
140%.
Internet: <www.noticias.r7.com> (com adaptações).

CRECI-MS

1

No texto, estruturado em forma dissertativa, o leitor é
informado do crescimento das vendas de imóveis em
2020, durante o período da pandemia de covid-19, em
todas as regiões do País.
2 De acordo com o presidente da CBIC, a redução da taxa
básica de juros é irrelevante para o aumento das vendas
de imóveis no Brasil.
3 Entende-se da leitura do terceiro parágrafo do texto que
o desabastecimento de produtos, em 2020, decorreu do
aumento de preços na construção civil, o que provocou
atrasos na entrega de obras.
4 Os vocábulos “José” (linha 6), “está” (linha 7) e “prevê”
(linha 13) são acentuados graficamente de acordo com a
mesma regra de acentuação gráfica.
5 A flexão da forma verbal “se mantenha” (linha 15), na
terceira pessoa do singular, indica que o sujeito da
oração não é composto, estando o emprego da
preposição “sobre”, em “sobre o PIB” (linha 14),
subentendido após o vocábulo “e”, em “e a geração de
emprego” (linha 14) – e sobre a geração de emprego.
____________________________________________________
Julgue os itens 6 e 7, que consistem em propostas de reescrita
para trechos destacados do texto, no que se refere ao correto
emprego dos sinais de pontuação.
6

7

“segundo a pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais,
divulgada em novembro de 2020 pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC).” (linhas de 3 a 5):
segundo a pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais
divulgada, em novembro de 2020, pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
“De acordo com a referida pesquisa, o resultado foi
positivo em todas as regiões. O melhor resultado foi
observado no Sudeste, onde as vendas de imóveis
subiram 93,3% no 3.o trimestre. No Centro-Oeste, o
aumento foi de 70% no período, seguido da
região Norte, onde as vendas subiram 64,5%.” (linhas
de 23 a 28): De acordo com a referida pesquisa, o
resultado foi positivo em todas as regiões: o melhor foi
observado no Sudeste, onde as vendas de imóveis
subiram 93,3% no 3.o trimestre; no Centro-Oeste, o
aumento foi de 70% no período; na região Norte, as
vendas subiram 64,5%.
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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

“aquecimento” (linha 12) por arrefecimento

9

“grande” (linha 42) por expressivo

10 “ainda não compensam as perdas” (linhas 42 e 43) por
também são menores que às perdas
____________________________________________________
Acerca das relações e dos mecanismos de coesão no texto,
julgue os itens de 11 a 13.

11 A expressão “esse motivo” (linhas 10 e 11) está
empregada em referência ao segmento “valorização do
espaço doméstico” (linhas 8 e 9).
12 Estaria mantida a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto caso a expressão “De acordo com a
referida pesquisa” (linha 23) fosse substituída por
Embora na mesma pesquisa.
13 A inserção do vocábulo entretanto, isolado entre
vírgulas, após o termo “imóveis” (linha 34) evidenciaria
a relação de sentido existente entre o sétimo parágrafo
e os anteriores.
____________________________________________________
Julgue os itens de 14 a 16 a respeito da correção gramatical
dos trechos apresentados e da adequação da linguagem à
correspondência oficial.

14 Solicitamos que cada uma das vias do documento que
consta a denúncia sejam assinadas e que, em todas as
suas folhas, conste a rúbrica do denunciante.
15 Esclarecemos que, passado seis meses de efetivo
exercício da profissão de corretor de imóveis sem
registro no CRESCI, está passível de multa e demais
penalidades pelo exercício ilegal da profissão, conforme
a legislação.
16 Informamo-lhe que o valor da anuidade referente ao
registro no CRECI não será reajustada neste ano,
permanecendo com o mesmo valor cobrado no ano de
2020.
CRECI-MS
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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.
Julgue os itens de 17 a 22, relativos aos aplicativos e aos
procedimentos de informática, ao Microsoft Word 2013 e ao
sistema operacional Windows 8.1.
17 O uTorrent é um programa utilizado para compartilhar
arquivos.
18 O TeamViewer, o aplicativo nativo mais conhecido do
Windows 10, tem como principal função desfragmentar
as unidades de disco do computador.
19 A Faixa de Opções, do Word 2013, pode ser ocultada
temporariamente.
20 Por questões de segurança, o Word 2013 proíbe que
arquivos sejam salvos em outros locais, que não o
computador do próprio usuário.
21 No Windows 8.1, é possível adicionar um novo idioma ao
sistema. Para que o sistema efetue o download do
pacote de tradução, é necessário que o computador
esteja conectado à Internet.
22 O Windows 8.1 permite que o usuário altere,
manualmente, a data e(ou) a hora do sistema.
____________________________________________________
Julgue os itens de 23 a 28 quanto aos conceitos básicos de
redes de computadores, ao programa de navegação Google
Chrome, em sua versão mais recente, e aos conceitos de
organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e
programas.
23 As redes sem fio (wireless) baseadas no uso de
infravermelho são empregadas em distâncias acima de
dez quilômetros.
24 Par de cobre trançado, cabos coaxiais e fibra óptica são
alguns dos exemplos de mídias utilizadas em redes de
computadores.
25 A navegação anônima e a navegação no modo visitante
são funcionalidades idênticas no Google Chrome, pois
ambas removem todo o histórico de navegação,
incluindo os arquivos transferidos por download e os
sites adicionados aos favoritos.
26 O Google Chrome pode ser instalado tanto no sistema
operacional Windows 8 quanto no Windows 10.
27 No sistema operacional Windows, é permitido criar
atalhos para arquivos. Contudo, não é possível criar
atalhos para pastas.
28 No sistema operacional Windows, um arquivo poderá
ser aberto por apenas um programa. Não é permitido,
por exemplo, que um arquivo de texto seja aberto por
dois editores diferentes, mesmo que em momentos
distintos.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

2

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 14.a REGIÃO

Aplicação: 2021

Em um torneio de um jogo eletrônico, o campeão é

Luma está estudando para ser aprovada em um

definido por meio de duelos eliminatórios. Há, inicialmente,

concurso público muito almejado pelos concurseiros de

256 jogadores, entretanto, a cada rodada do torneio, quem

plantão. Para aumentar seu estado de alerta e sua

perde o duelo é eliminado e quem vence passa para a rodada

concentração, ela tem tomado, diariamente, a bebida

seguinte. Assim, o jogador que vencer todas as partidas é

energética Touro Vermelho, sempre respeitando o limite

declarado campeão.

diário de 400 mg de cafeína por dia. Sabe-se que esse
energético tem uma proporção de 32 mg de cafeína para cada

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens

100 mL de bebida.

de 29 a 32.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
29 São necessárias mais de 8 rodadas para se definir o

de 38 a 40.

campeão do torneio.
30 Ao todo, são disputados 255 duelos nesse torneio.
31 Há exatamente 32.640 modos de se dispor os jogadores
em duelos na rodada inicial.

38 Desprezando-se outras fontes de cafeína, a quantidade
ingerida de cafeína, em uma semana, por Luma é de, no
máximo, 28 g.

32 Se uma pessoa já ganhou 4 duelos nesse torneio e todos

39 Se cada lata de Touro Vermelho contiver 250 mL de

os resultados são equiprováveis, a probabilidade de que

bebida, Luma poderá beber até 5 latas da bebida

ela seja a campeã é maior que 6,5%.

energética em um único dia.

____________________________________________________
Entre os diversos tipos de animais de estimação, os

40 A negação da proposição “Nenhum energético faz mal à
saúde” é “Todo energético faz mal à saúde”.

mais populares são os gatos e os cachorros. Em uma pesquisa
realizada em um pet shop, verificou-se que 20% das pessoas

RASCUNHO

que gostam de gatos também gostam de cachorros e 40% das
pessoas que gostam de cachorros também gostam de gatos.
Nessa pesquisa, 65 pessoas disseram que gostam de pelo
menos um desses animais.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 33 a 35.
33 Há exatamente 10 pessoas que gostam de gatos e de
cachorros.
34 A probabilidade de se escolher, aleatoriamente, entre as
65 pessoas, uma pessoa que goste apenas de um desses
animais é menor que 84%.
35 Admitindo-se que o conjunto universo do caso seja o
conjunto de todas as pessoas que gostam de algum tipo
de animal de estimação, é correto afirmar que o
complementar do conjunto de pessoas que gostam de
gatos inclui as pessoas que gostam dos seguintes
animais de estimação: peixes; pássaros; ou cachorros.
____________________________________________________
Sabendo que 𝑝, 𝑞 e 𝑟 são três proposições simples, julgue os
itens 36 e 37.
36 São necessárias 9 linhas para se completar a
tabela-verdade

de

uma

proposição

composta

envolvendo essas 3 proposições.
37 Se a proposição composta (𝑝 ∧ 𝑞) → 𝑟 for falsa, então 𝑝
e 𝑞 são proposições verdadeiras e 𝑟 é uma proposição
falsa.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
A Lei n.o 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o

48 Caso seja negado o acesso à informação por órgão do

processo administrativo no âmbito da administração direta e

Poder Executivo Federal, o requerente só poderá

indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos

recorrer à Controladoria-Geral da União após ter

administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração. No que se refere aos ditames do referido ato

submetido o recurso à apreciação de pelo menos uma
autoridade hierarquicamente superior àquela que

normativo, julgue os itens de 41 a 45.

exarou a decisão impugnada.
41 O início do processo administrativo depende de

49 As informações que versem sobre condutas que

requerimento inicial do interessado, o qual deve ser

impliquem violação dos direitos humanos praticada por

formulado por escrito e conter o órgão ou a autoridade
administrativa a que se dirige.

agentes públicos são consideradas como imprescindíveis
à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, são

42 Aqueles que têm direitos ou interesses que possam ser
afetados pela decisão a ser adotada são legitimados
como interessados no processo administrativo, mesmo

passíveis de classificação.
50 As informações que puderem colocar em risco a
segurança dos filhos do presidente da República deverão

que não o tenham iniciado.
43 É impedido de atuar em processo administrativo o

ser classificadas como reservadas, permanecendo sob

servidor que esteja litigando judicialmente com o

sigilo até o término do mandato em exercício ou do

cônjuge ou o companheiro do interessado.

último mandato, em caso de reeleição.

44 Os atos do órgão ou da autoridade responsável pelo

____________________________________________________

processo administrativo devem ser praticados no prazo
máximo de dez dias, podendo esse prazo ser dilatado até

A palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer o
modo de ser, o caráter. Os romanos traduziram o ethos grego

o dobro, mediante comprovada justificação.
45 Das decisões administrativas cabe recurso, em face de
razões de legalidade e de mérito, o qual deve ser dirigido

para o latim mos (ou, no plural, mores), que quer dizer
costume, de onde vem a palavra moral.

à autoridade superior àquela que proferiu a decisão.

Internet: <https://eticapublica.furg.br> (com adaptações).

____________________________________________________
Com relação às normas sobre os procedimentos a serem
observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e
pelos municípios, com o fim de garantir o acesso às

A respeito da ética no serviço público, julgue os itens
de 51 a 55.

informações previstas na Constituição Federal e nas demais
normas do ordenamento jurídico, julgue os itens de 46 a 50.

51 Caso os atos e procedimentos administrativos se
apresentem como moralmente ilegítimos, eles poderão

46 É dever das entidades públicas promover a divulgação,
em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou
geral por elas produzidas ou custodiadas.
47 O serviço de busca e fornecimento da informação é

ser anulados.
52 O uso exclusivo da força faz com que o Estado possa gerir
a coisa pública de forma democrática, utilizando-se de
transparência para convalidar moralmente seus atos.

gratuito, sendo vedada a cobrança de valores referentes

53 Os interesses pessoais do funcionário público ou os

aos custos dos serviços ou dos materiais utilizados pela

interesses imediatos do cidadão devem ser privilegiados

Administração Pública para o atendimento da demanda.

na escolha de condutas no serviço público.
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54 Amparado na ética política, o sujeito político pode

61 Só em 2020, o Peru teve três presidentes. Depois de

praticar atos em desacordo com a moral comum, porque

Vizcarra, o impopular líder do Congresso, Manuel

o código de ética político é distinto e segregado, em

Merino, foi convencido pelos próprios correligionários a

absoluto, do código comum, que rege a sociedade.

ceder o cargo a Sagasti, então deputado.

55 Suponha-se que um servidor público x trabalhe no

62 Com a pandemia do novo coronavírus, o PIB dos EUA

atendimento ao público de determinado órgão. Nesse

sofreu a maior redução da história em um trimestre.

caso, ele deverá orientar seu comportamento com

Segundo o Departamento de Comércio, houve queda de

atitudes justas, em respeito aos direitos humanos, ainda

32,9% entre abril e junho de 2020.
63 Apesar de apresentar alguns problemas, como, por

que em prejuízo de interesses próprios.
____________________________________________________
Acerca do cenário político, econômico e social atual, tanto
nacional quanto mundial, julgue os itens de 56 a 63.

exemplo, a escassez de recursos, o Sistema Único de
Saúde (SUS) brasileiro é um dos maiores sistemas
universais de saúde do mundo.
____________________________________________________

56 Em 2020, A Síria foi inserida entre os aliados
diplomáticos de Israel, somando-se ao Egito e à Jordânia,

Com relação a aspectos gerais do estado do Mato Grosso do
Sul, julgue os itens de 64 a 70.

e o acordo prevê, além de aproximações econômicas, a
suspensão da soberania de Israel sobre a região da

64 O estado do Mato Grosso do Sul detém o maior rebanho
bovino do País e, atualmente, é o segundo maior

Cisjordânia.
57 Os índios de Querência, representados pela associação
indígena Kïsêdjê (AIK), foram os vencedores do
Prêmio Equatorial 2019, da Organização da Nações
Unidas (ONU), para soluções locais e indígenas de
desenvolvimento sustentável. Esse grupo indígena é
responsável pela produção de óleo de pequi na terra
indígena Wawi, que fica no estado do Amazonas, e a
produção foi iniciada após a retomada das terras
invadidas por fazendeiros.

exportador de carne bovina do Brasil.
65 A estrutura fundiária do estado do Mato Grosso do Sul
caracteriza-se pela concentração de terras nas mãos de
uma minoria, que produz, principalmente, para o
abastecimento da indústria e para a exportação.
66 A maioria dos municípios do estado do Mato Grosso do
Sul produz grãos, devido à alta fertilidade dos solos.
67 Conforme

o

Instituto

de

Pesquisa

Econômica

Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP), nos últimos anos, o maior aumento no

58 Embora tenha passado por situação semelhante em
Brumadinho, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
absteve-se do envio de especialistas em operações de
busca e salvamento para Moçambique.

número de homicídios no Brasil ocorreu no estado do
Mato Grosso do Sul.
68 Todo o estado do Mato Grosso do Sul é atravessado pelo
gasoduto Bolívia-Brasil, que abastece o País com gás

59 Segundo o Instituto Chico Mendes da Conservação da

natural boliviano. O gasoduto é administrado pela

Biodiversidade (ICMBio), o Parque Nacional de Chapada

Petrobras, também responsável por uma indústria de

dos Guimarães, localizado no estado do Mato Grosso,

fertilizantes localizada na cidade de Três Lagoas.

teve cerca de 11% de sua área destruída por um incêndio
florestal em 2019.

69 Está no Mato Grosso do Sul a maior colônia japonesa do
País.

60 Segundo o Índice de Incerteza Global, a pandemia do

70 O setor secundário, com destaque para a construção

novo coronavírus foi o ponto mais alto da incerteza dos

civil, é o responsável pela maior parte da composição do

agentes econômicos em todo o mundo desde 1990.

PIB do estado do Mato Grosso do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com Medeiros et al., entende-se por estrutura
organizacional a forma como a organização se articula para
desenvolver suas atividades e não existe uma estrutura
organizacional ótima, ela precisa ser flexível para se ajustar
ao momento que a organização está vivenciando, a fim de
suprir suas necessidades. Considerando essa informação,
julgue os itens de 71 a 73.

Com base nas regras para a redação oficial de documentos,
julgue os itens de 77 a 80.

77 A redação oficial caracteriza-se pelo uso do padrão culto
da linguagem, pela concisão, pela clareza, pela
pessoalidade e pela uniformidade no texto.

71 São características e condições de uma estrutura
orgânica: claras responsabilidades; sistemas objetivos
de recompensa; e tarefas e metas conhecidas.
72 Suponha-se que um modelo de gestão seja regido pela
centralização e pela regulação e pautado no sistema de
privilégios, paternalismo, nepotismo e favoritismo.
Nesse caso, é correto afirmar que a descrição é
condizente com o modelo patrimonialista.
73 Quanto à padronização dos processos, a principal
diferença entre a estrutura orgânica e a estrutura
mecânica é que a primeira possui elevada padronização
das atividades e dos processos, enquanto a segunda foca
em atividades mais inovadoras e diferenciadas.
____________________________________________________
No mundo em que vivemos, avaliamos
continuamente o desempenho de coisas, objetos e pessoas
que nos cercam. Queremos ver até onde vai o volume do
conjunto de som que compramos, a quantas corre o nosso
carro em uma boa estrada, como reagem nossos amigos a
determinadas situações difíceis em que nos metemos, como
está indo nossa empresa, como se comporta nossa namorada
em momentos de dificuldades, e coisas assim.
Chiavenato (2006, p. 258).

78 Em redações oficiais, não se deve escrever números por
extenso, com exceção de números fracionários,
unidades monetárias e porcentagens.
79 Caso se trate de redação oficial, na frase “Os Sertões, de
Euclides da Cunha, é uma obra-prima da literatura
brasileira”, o itálico está corretamente empregado.
80 Tanto o negrito quanto a sublinhado são utilizados para
o realce de palavras e em títulos e subtítulos.
____________________________________________________
A tripartição dos Poderes da União foi consagrada no artigo
2.o da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência
independente e harmônica do Legislativo, do Executivo e do
Judiciário. Com relação a esse assunto, julgue os itens
de 81 a 85.

81 Cada Poder do Estado tem sua atividade principal,
também denominada função típica, e suas atividades
secundárias,

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
de 74 a 76 a respeito de desempenho profissional.

que

lhe

são

imputadas

pela

lei,

denominadas funções administrativas.
82 A função típica do Poder Judiciário é solucionar,

74 A avaliação de desempenho nem sempre é um processo
fácil, devendo ser guiada com sensatez e calma. A
avaliação é uma apreciação sistemática da performance
de um colaborador específico. Cada vez que esse
processo ocorre, há um estímulo/julgamento do valor,
da excelência e da qualidade do indivíduo.
75 Após o ciclo avaliativo, a maioria das organizações
desenvolve
um
plano
de
desenvolvimento
individual (PDI) para cada colaborador. Esse plano é
focado na lacuna de desenvolvimento entre o que o
colaborador almeja e o que ele precisa desenvolver para
alcançar o que almeja. Os gestores são os responsáveis
por gerar esse processo.
76 Em uma avaliação de desempenho 360⁰, pressupõe-se
que a equipe seja madura a fim de receber feedback por
parte de todos. Portanto, para se ter sucesso com esse
tipo de metodologia, é fundamental que a avaliação
tenha transparência, excluindo qualquer tipo de
anonimato.
CRECI-MS

definitivamente, conflitos de interesses, por meio da
aplicação do direito ao caso concreto.
83 Ao realizar um procedimento licitatório, o Poder
Legislativo exerce uma de suas funções típicas, que não
depende da autorização do Poder Executivo ou da
autorização do Poder Judiciário.
84 O Poder Executivo pode aplicar, de ofício, a lei, sem
necessidade de provocação de qualquer interessado,
mediante juízo de conveniência e oportunidade, nos
limites delineados pelo texto legal.
85 A tripartição de Poderes estabelecida pelo artigo 2.o da
Constituição Federal de 1988 tem caráter absoluto e
irrevogável,

constituindo-se

cláusula

pétrea

do

ordenamento jurídico pátrio.
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Os princípios norteadores do direito administrativo brasileiro

94 Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os

definem a forma de atuar do ente estatal. Nesse sentido, o

contratos para a prestação de serviços técnicos

artigo 37 da Carta Magna ocupou-se da previsão

profissionais

constitucional expressa de princípios que regem a

preferencialmente,

administração pública direta e indireta de qualquer dos

concorrência.

especializados
ser

deverão,

celebrados

mediante

Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

95 A tomada de preços é a modalidade de licitação, entre

municípios. Considerando os princípios que regem a

quaisquer interessados, para a venda de bens móveis

Administração Pública, julgue os itens de 86 a 90.

inservíveis para a Administração a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

86 Sob a perspectiva do princípio da legalidade, o

____________________________________________________

administrador público somente pode atuar conforme

A responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37,

determina a lei. Sendo assim, não pode o agente estatal

§ 6.o, da Constituição Federal e se configura pela atribuição à

praticar condutas que considere devidas, sem que haja

Administração da responsabilidade por danos que seus

embasamento legal específico.

agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Acerca da

87 À luz do princípio da impessoalidade, quando o agente
público atua em sua função, não é a pessoa do agente

responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico
brasileiro, julgue os itens de 96 a 100.

quem pratica o ato, mas sim o órgão público que ele
representa.

96 A responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito

88 A publicidade de obra realizada por órgão público deve

público depende da comprovação de elementos

ter caráter educativo, informativo ou de orientação

subjetivos ou da ilicitude do ato praticado pelo agente

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou

público, no exercício da função.

imagens que caracterizem a promoção pessoal de

97 As empresas públicas e as sociedades de economia mista

autoridades.

que explorem atividade econômica não se submetem às

89 Um ato administrativo contrário à moral administrativa
não está sujeito a uma análise de legitimidade, mas sim

regras de responsabilidade civil do Estado.
98 Para que se reconheça o dever de indenizar do Estado, é

de oportunidade e conveniência.

imprescindível

que

haja

um

dano,

ainda

que

90 Os princípios da Administração Pública expressos no

exclusivamente moral, a um bem tutelado pelo direito,

artigo 37 da Constituição Federal são absolutos e não

não sendo suficiente a simples demonstração de

admitem exceções, razão pela qual sua inobservância

prejuízo.

acarreta a nulidade do ato administrativo.

99 O Estado responde, objetivamente e solidariamente,

____________________________________________________

pelos danos causados por pessoa jurídica de direito

No que se refere às normas gerais sobre licitações e contratos

privado prestadora de serviço público.

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras,

100 Considera-se como objetiva a responsabilidade civil da

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos

Administração por danos causados por atos e omissões

estados, do Distrito Federal e dos municípios, julgue os itens

de seus agentes, no exercício da função, excetuando-se

de 91 a 95.

os danos decorrentes de força da natureza.
____________________________________________________

91 A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da

Em

relação

à

administração,

julgue

os

itens

de 101 a 105.

proposta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
92 Em igualdade de condições, como critério de
desempate,

será

assegurada

a

preferência,

sucessivamente, aos bens e aos serviços produzidos no
Brasil.

101 Organizações são unidades sociais ou agrupamentos
humanos,

intencionalmente

construídos

e

reconstruídos, a fim de atingir objetivos específicos.
102 As empresas são exemplos de organizações sociais com
fins lucrativos, embora existam empresas sem qualquer

93 O sistema de registro de preços deve ser precedido de

finalidade de lucro.

ampla pesquisa de mercado e os preços registrados

103 As empresas primárias têm como objetivos o

serão publicados trimestralmente na imprensa oficial,

processamento e a transformação de matérias-primas

para orientação da Administração.

em produtos acabados.
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104 A estrutura organizacional formal de uma empresa é
composta pelos órgãos, pelos cargos e pela rede de
relacionamentos humanos e sociais formados entre as
pessoas.
105 Na divisão organizacional de uma empresa, a
departamentalização caracteriza-se pela especialização
horizontal, fundamentada em níveis hierárquicos,
visando a aumentar a qualidade do trabalho
em si.
____________________________________________________
Quanto às funções administrativas, julgue os itens 106 e 107.
106 Enquanto o planejamento e a organização são etapas
anteriores à execução dos trabalhos, a direção é a
função administrativa que conduz e coordena o pessoal
na execução das atividades planejadas e organizadas.
107 O planejamento é a função administrativa que consiste
em organizar, medir e corrigir o desempenho da
empresa, dos recursos e das pessoas, para certificar que
as metas da empresa sejam atingidas.
____________________________________________________
A respeito de administração financeira e relações humanas,
julgue os itens de 108 a 110.

Aplicação: 2021

113 Determinar, em uma estrutura organizacional, métodos
claros pode significar a diferença entre ter ou não ter o
controle sobre o que acontece dentro da empresa. O
estabelecimento de métodos de trabalho bem definidos
pode ser fundamental para a viabilização de análises dos
eventuais fracassos de um negócio.
____________________________________________________
Acerca da ética e da responsabilidade social, julgue os
itens 114 e 115.
114 A responsabilidade social é uma forma de gerir definida
por uma relação ética, conduzida de forma transparente
entre a empresa e seus stakeholders.
115 A responsabilidade social parte de algumas premissas,
como: a preservação de recursos ambientais e de
recursos culturais; o respeito à diversidade; e a
promoção da redução das desigualdades.
____________________________________________________
A respeito de protocolo e arquivo, julgue os itens
de 116 a 119.
116 Arquivo é a acumulação ordenada dos documentos, em
sua maioria textuais, criados por uma instituição ou

108 A administração financeira engloba as operações
relacionadas à gestão do fluxo de recursos financeiros na
organização e tem a incumbência de captar os recursos
necessários às atividades da empresa e destiná-los
conforme os objetivos organizacionais.
109 O movimento das relações humanas notabilizou-se pela
contraposição às ideias da escola clássica da
administração, que, por sua vez, não reconhecia nem
valorizava as dimensões relacionais e sociais no
ambiente organizacional.
110 A teoria das relações humanas introduziu um novo
repertório na linguagem administrativa, no qual
constam
motivação,
liderança,
comunicação,
organização informal, dinâmica de grupo etc.
____________________________________________________
No que se refere à organização e a métodos, julgue os itens
de 111 a 113.
111 A organização é definida como a forma por meio da qual
os recursos e as atividades de uma empresa são
ordenados e agrupados para que os objetivos
empresariais sejam alcançados. É também uma das
quatro funções básicas inerentes à carreira de um
administrador.
112 Organizar os departamentos de um empreendimento é
o caminho para se aproveitar ao máximo os recursos de
uma organização e fazê-la caminhar rumo às metas.
CRECI-MS

pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a
consecução de seus objetivos, visando à utilidade que
poderão oferecer no futuro.
117 A posição em que são dispostos os documentos, e não a
forma dos móveis, distinguirá os tipos de arquivamento
(horizontal ou vertical). No tipo horizontal, os
documentos são dispostos um atrás do outro,
permitindo sua rápida consulta.
118 A única característica que distingue os arquivos é o
caráter orgânico, que liga um documento aos outros do
mesmo conjunto. Um documento, destacado de seu
conjunto, do todo a que pertence, significa muito menos
que quando em conjunto.
119 As atividades de protocolo, expedição e arquivo
corrente são integradas, com vistas à racionalização de
tarefas comuns. As atividades dos arquivos correntes
são divididas em quatro setores: protocolo; expedição;
arquivamento; e destinação.
____________________________________________________
Com relação aos procedimentos administrativos e aos
manuais administrativos, julgue o item 120.
120 A

uniformidade

é

obtida

quando

se

seguem

determinados procedimentos e padrões. Isso contribui
para facilitar o trabalho de elaboração de textos, dando
celeridade.
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