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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 €, 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 nãoserão 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.

Texto para os itens de 1a 15.

1 O planeta, em março de 2020, oferece uma imagem estranha, entre aprazível e inquietante. Mais de um terço da

humanidade está em casa, privada da liberdade de ir e vir, algo tão essencial e que todos nós damos comogarantido. As ruas,

vazias, como as estradas, sem carros. Os céus, claros, sem aviões. As fronteiras, fechadas. Os líderes, encerrados também e

4 administrando — primeiro cada um por sua conta, atabalhoadamente, quase sempre tarde apesar dos sinais — a maiorcrise

que certamente lhes caberá enfrentar em suas vidas. Os cidadãos, desconcertados pelo vírus que foi detectado na China em

dezembro passado e que já matou mais de 28.900 pessoas, afetando 200 países. Angustiados por sua saúde e pela de seus

7 próximos, e pelo golpe econômico que, segundo a unanimidade dos especialistas, se avizinha. O mundo entrou em hibernação.

O eletrochoque deixou os humanos aturdidos, num estado que mistura a calma com o desassossego, sem espaço físico

para se movimentarem nem espaço mental para saberem como será a vida, a cidade, o país, o mundo em dois ou três meses,

10 ou em um ano. É um duplo abalo. Primeiro, de cunho sanitário: a doença desconhecida, a Covid-19, e o vírus que a causa, O

temível SARS-Cov-2. Não existe vacina, por isso as medidas aplicadas são as chamadas não farmacêuticas, em sua modalidade

mais extrema: o confinamento, não só dos infectados ou suspeitos de assim estarem, mas também,inicialmente, de cidades e

13 regiões inteiras — Wuhan na China, desde janeiro, a Lombardia e boa parte do norte da Itália desde 8 de março — e, nosdias

seguintes, como se as peças de dominó caíssem uma após as outras, países grandes e pequenos, desenvolvidos e em vias de

desenvolvimento. Da Itália inteira à Índia, passando pela Espanha, França, Reino Unido e uma parte considerável dos Estados

15 Unidos e da América Latina: três bilhões de pessoas quietas e trancadas.

O segundo abalo é econômico. Os governos assumem que o freio na atividade provocará uma recessão global — as rotas

do comércio mundial, já interrompidas quando o coronavírus parecia ser apenas um mal chinês, estão bloqueadas. Em 2020, a

19 contração do PIB será de 2,2% na zona do euro, segundo a agência de qualificação Moody's, e de 2% nos Estados Unidos da

América (EUA). As cifras de solicitantes de subsídios de desemprego naquele país bateram um recorde: nunca, em meio século

desde o início dos registros, tinham sido tão altas, mais de três milhões. As somas que foram ou serão injetadas para amortecer

22 o impacto para empresas e trabalhadores — cinco trilhões de dólares só para os países do G20 — e as intervenções dos bancos

centrais dão uma ideia das dimensões do desastre que se tenta evitar, ou suavizar. Volta a soar o “whateverit takes” (“o que for

preciso”), bordão mágico que Mario Draghi, então presidente do Banco Central Europeu, pronunciou em 2012 para salvar o

25 euro, e funcionou. Todos, não só os bancos centrais, prometem “o que for preciso”, mas, oito anos depois da intervenção de

Draghi, o primeiro ato da crise encena uma resposta em ordem dispersa. As fraturas da União Europeia reaparecem em toda

sua crueldade. O vírus é global; as reações, nacionais.

28 Cogita-se uma mudança de modelo econômico. “Talvez seja inevitável passar por uma fase de desglobalização, ou seja,

de comércio e fluxo de capitais reduzidos entre os países”, observa o economista francês Thomas Piketty. “Continuar como se

nada tivesse acontecido não é uma opção. Caso contrário, o nacionalismotriunfará”, alerta.

Internet: <www.brasil.elpais.com> (com adaptações).

 

No quese refere ao texto e a seus aspectoslinguísticos, julgue 5 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a

ositensdelas. forma verbal “está” (linha 2) estivesse flexionada na

terceira pessoa do plural, dada a possibilidade prevista

1 No primeiro parágrafo do texto, é apresentado, em na gramática normativa de concordância com a
= E “ . ” e

forma descritiva, um panorama do mundo em face da expressão numérica “Mais de um terço” (linha 1).
”ou ”ou

6 Os vocábulos “países”, “saúde”, “país” e “caíssem” são

acentuados graficamente de acordo com a mesmaregra

de acentuação gráfica.

7  Aoração “porisso as medidas aplicadas são as chamadas

não farmacêuticas” (linha 11) expressa, em relação à

pandemia de Covid-19.

2 Entende-se da leitura do texto que a recessão global será

uma consequência da drástica diminuição da atividade

econômica mundial.

3 De acordo com as informações do texto, devido ao oração anterior, circunstância de causa.

impacto da pandemia, o crescimento do PIB dos países 8 Estariam mantidas a coesão e a coerência das ideias do

da zona do euro e dos EUA ficará em torno de 2%. texto caso se inserisse imediatamente após o termo

4 —Nalinha2,a vírgula empregada após a forma verbal “vir” “milhões” (linha 21) o termo dólares.

separa um segmento explicativo da expressão 9 Na forma verbal “Cogita-se” (linha 28), a partícula “se” “liberdadedeir e vir”. indica que o sujeito da oração é indeterminado.
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Acerca da correção gramatical e da coerência das

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados

do texto, julgue os itens de 10 a 12.

10 “num estado que mistura a calma com o desassossego”

(linha 8) por num estado em que se misturam calma e

desassossego

11 “dão uma ideia das” (linha 23) por demonstram as

12 “O vírus é global; as reações, nacionais.” (linha 27) por

O vírus é global, as reações, entretanto, são nacionais.

 

No que concerne à correta correspondência entre o termo

destacado e o respectivo elemento de referência, julgue os

itens de 13 a 15, considerando os mecanismos de coesão no

texto.

13 “lhes” (linha 5) — “sinais” (linha 4)

14 “as chamadas” (linha 11) — “vacina” (linha 11)

15 “assim” (linha 12) — “infectados” (linha 12)

 

Quanto à correção gramatical do trecho apresentado e à

adequação da linguagem à correspondência oficial, julgue o

item 16.

16 A Coordenação de Segurança deste Conselho tem

acompanhado e monitorado os fóruns de discussão

onde são divulgadosos riscos que tem surgido e que os

usuários estão sujeitos, para agir à favor da segurança da

informação no Órgão.  

Com relação ao programa Microsoft Word 2013, ao sistema

operacional Windows 10 e aos conceitos de redes de

computadores, julgue os itens de 17 a 22.

17 No Word 2013, uma caixa de texto podeser selecionada

. - e Selecionar * .
por meio do botão e, posteriormente,

ser movida para outro local no documento.

18 No Word 2013, ao clicar duas vezes o botão esquerdo do

mouse em uma palavra, ela será copiada para a área de

transferência.

19 No Windows 10, ao selecionar o botãoE selecionar

Configurações e escolher a opção correspondente em

Sistema, o usuário poderá ativar ou desativar as

notificações, as barras de notificação e os sons dos

remetentes de notificações.

20 A Lupa é um recurso do Windows 10 que serve para

ampliar, exclusivamente, um texto, desde que inserido

em um editor e não representado como imagem.

Mesmo com ela estando ativada, não é possível ampliar

itens na tela.

21 O desempenho de uma rede com topologia em

barramento não tem qualquer relação com o número de

estações ou o tipo de caboutilizado.

22 A expansão de novas estações na rede, na topologia em

estrela, é limitada à quantidade de portas existentes no

equipamento central da rede.

 

 No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla

Firefox, em sua versão mais recente, ao sítio de busca yahoo!

e aos conceitos de organização e de gerenciamento de

arquivos, pastas e programas,julgue os itens de 23 a 28.

23 O Firefox impede qualquer tipo de captura de objetos

em páginas web. Portanto, não é possível copiar ou

salvar imagens.

24 Ao passar o mouse sobre uma miniatura, exibida após a

abertura de uma nova aba no Firefox, e selecionar a

opção “>, será possível abrir o referido sítio em uma

nova janela.

25 Por meio do site de busca yahoo!, não é possível

pesquisar imagens de pessoasna Internet.
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26 Ao clicar “Qualquer período”, no site de busca yahoo!,

Conselhos Federais

Web Imeçens Videos  Motícias Respostas  Qualquerperiodo-  Emtoda web =

,

será possível escolher, entre outras opções, “Dia

anterior”.

27 Um documento, mesmo sendo editado em um

determinado programa, pode ser salvo com a extensão

de outro programa.

28 No caminho C:)Downloads, extraído do Explorador de

Arquivos do Windows 10, Downloads representa o nome

de um arquivo, pois o nome que aparece após o

caractere barra (/) sempre representa um arquivo no

Windows.

José e Eduardo estão jogando tênis de mesa. Cada

partida termina necessariamente com 1 vencedore a disputa

se encerra quando 1 deles atingir 3 vitórias, tornando-se o

campeão. José é mais habilidoso e a probabilidade de ele

vencer uma partida contra Eduardo é de 60%.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens

de 35 a 37.

35 Há 5 maneiras possíveis de Eduardo ser campeão em

uma disputa com pelo menos uma virada no placar.

36 Se José vencer as duas primeiras partidas, terá mais de

95% de chance de ser o campeão.

37 Há 12 maneiras diferentes de a disputa terminar com 5

partidas jogadas.

 

 

3 amigos (Arnaldo, Brenda e Camila) comeram, ao todo,

214 cachorros-quentes, em 10 minutos, em uma competição

de comedores de cachorro-quente. Cada um dos amigos

comeu, em ritmo constante, uma quantidade de

cachorros-quentes inversamente proporcional às suas idades

e as idades de Arnaldo, Brenda e Camila são,

respectivamente, 20 anos, 24 anos e 28 anos.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 29 a 31.

29 Arnaldo comeu 24 cachorros-quentes a mais que Camila.

30 Caso a competição tivesse 12 minutos, Brenda teria

comido mais de 84 cachorros-quentes.

31 A quantidade de cachorros-quentes que Brenda come

em 6 minutosé igual à quantidade de cachorros-quentes

que Camila come em 7 minutos.

 

Um retângulo é tal que seu perímetro mede 68 cm e sua

base excede a altura em 14 cm.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens

de32a34.

32 Aaltura do retângulo é igual a 10 cm.

33 O volume do sólido gerado pela rotação de 360º em

torno de sua baseé igual a 5,767 L.

34 Caso se diminua a base do retângulo em 75% e se

aumente sua altura em 80%, obter-se-á um quadrado de

lado igual a 18 cm.  

e Alané cientista.

e Seécharlatão, então não é discreto.

e Todos os cientistas são discretos.

Admitindo a veracidade das três proposições acima, julgue os

itens de 38 a 40.

38 Alan é um charlatão.

39 A negação da terceira premissa é “Nenhum cientista é

discreto”.

40 Quem é discreto é cientista.
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A sobrevivência (individual e coletiva) e a harmonia

social dependem do eficaz e satisfatório desempenho moral

de todas as atividades do homem. É lugar mais que comum

se ouvir debates a respeito de ética médica, ética econômica,

ética esportiva e, em especial, ética da gestão da coisa pública

(res publica). De fato, a relação entre ética e política é tema

dos mais árduos na contemporaneidade.

Leandro Bortoleto e Perla Muller.

Noções deÉtica no Serviço Público. Editora JusPodivm, 2016 (com adaptações).

Acerca de ética, de função pública e de ética no Setor Público,

julgue ositens de 41 a 45.

41 Atualmente sustenta-se a ideia de que a moral comum e

a moral política devem ser absolutamente distintas.

42 As instituições públicas, uma vez que representam a

coletividade, devem se pautar, de forma ainda mais

eficaz, pela ética.

43 O agir ético do Estado não possui relação com a forma

de agir dos agentes públicos, uma vez que o Estado

possui vontade própria.

44 O Estado, ao realizar seus atos com moralidadee ética,

conquista a credibilidade da sociedadee afasta o Estado

autoritário.

45 O Código de Ética do Servidor Público possui caráter

orientador, e não impositivo, o que impossibilita a

punição do servidor público que o desrespeitar.

48 O integral ressarcimento do dano será cabível apenas

nos casos em que ocorra lesão ao patrimônio público de

forma dolosa.

49 O Ministério Público poderá solicitar ao Judiciário a

indisponibilidade de bens do agente público que obteve

enriquecimento ilícito, mesmo antes de sua

condenação.

50 No caso de enriquecimento ilícito, uma das sanções

aplicáveis é a proibição de contratar com o Poder Público

ou de receber incentivosfiscais pelo prazo de dez anos.

 

 

A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração pública direta, indireta ou fundacional. De

acordo com essaLei, julgue os itens de 46 a 50.

46 Os agentes públicos que praticarem atos de

improbidade administrativa perderão a função pública e

terão seus direitos políticos cassados por prazo

indeterminado.

47 A pessoa que não seja agente público, mas induza o

servidor público ao cometimento de ato de improbidade

está sujeita às disposições da Lei n.º 8.429/1992.  

A Lei n.º 9.784/1999 foi um importante instrumento jurídico

criado com o objetivo de regular o processo administrativo no

âmbito da Administração Pública Federal. Ela estabelece

normasbásicas sobre o processo administrativo, visando, em

especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao

melhor cumprimento dos fins da Administração. Segundo a

Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens de 51 a 55.

51 Essa Lei, apesar de estabelecer normas básicas sobre

processo administrativo no âmbito da administração

federal direta, não pode ser aplicada aos órgãos dos

Poderes Legislativo e Judiciário da União, mesmo

quando no desempenhoda função administrativa.

52 É direito do administrado ter ciência da tramitação dos

processos administrativos em que tenha a condição de

interessado, ter vista dos autos, além de obter cópias

dos documentos neles presente.

53 O processo administrativo, uma vez que é regido por

normas de direito público, e não de direito privado,

poderá iniciar-se apenas de ofício, e não a pedido do

interessado.

54 Os atos administrativos que decidem sobre processos

administrativos de seleção pública deverão

obrigatoriamente ser motivados, mas não há a

necessidade de indicação dos fundamentosjurídicos.

55 A Administração deve anular seus próprios atos quando

eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados

os direitos adquiridos.
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Carlos, cidadão brasileiro que afirma que, segundo a

Constituição Federal de 1988, todos têm direito a receber dos

órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do

Estado, deseja ter acesso à informação presente no órgão

público federal X.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 56 a 60

conformea Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

56 Caso o órgão X pertencesse à esfera municipal, ele não

seria obrigado a observar as regras presentes na

Lei n.º 12.527/2011, uma vez que essa Lei é aplicável

apenas aos órgãos públicos integrantes da

administração direta do Poder Executivo Federal.

57 Carlos terá direito de obter informações referentes a

projetos de pesquisa cujo sigilo seja imprescindível à

segurança do Estadoe da sociedade.

58 Caso Carlos tenha seu pedido de acesso à informação

negado pelo órgão X, ele poderá apresentar recurso

contra essa decisão.

59 Para que Carlos tenha acesso as informaçõessolicitadas

ao órgão X, mesmo que sejam informações públicas,

deverá apresentar os motivos determinantes de sua

solicitação.

60 Seasolicitação de Carlos for direcionada a uma entidade

privada que detenha informações em virtude de vínculo

com o Poder Público, esta também deverá observar o

disposto na Lei de Acesso à Informação.

62 O fato de uma pessoa não poder ser comerciante não a

impede de ser representante comercial.

63 Os mandados dos membros dos Conselhos Regionais dos

Representantes Comerciais serão exercidos,

gratuitamente, por um período de três anos.

64 Os Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais

poderão aplicar as penalidades de advertência e

suspensão aos representantes comerciais que cometam

irregularidades.

65 O representante poderá rescindir, por motivo justo, o

contrato de representação comercial caso ocorra, por

parte do representado, a quebra indireta da

exclusividade prevista no contrato.

 

 

O representante comercial sempre foi o grande

elemento de intermediação dos negócios e um verdadeiro

desbravador, sendo responsável pelo entrelaçamento de

vontades, descobrindo caminhos para as partes e

contribuindo significativamente para o desenvolvimento

econômico do País. Sua importância tornou-se de tão grande

singularidade e de especial influência que sua presença na

sociedade impunha o devido reconhecimento. Assim sendo,

legislou-se sobre essa atividade, advindo, então, a

Lei n.º 4.886/1965, responsável pela regulamentação de tão

respeitada profissão.

Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

Internet: <https://www.confere.org.br> (com adaptações).

A respeito das atividades dos representantes comerciais

autônomos, julgue os itens de 61 a 65, considerando a

Lei n.º 4.886/1965.

61 A representação comercial é exercida por pessoa física

ou jurídica que desempenhe, em caráter eventual, por

conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a

realização de negócios mercantis.  
Com relação ao Conselho Regional dos Representantes

Comerciais do Estado do Tocantins, julgue os itens de 66 a 70

de acordo com seu Regimento Interno.

66 Possui competência para registrar não apenas o

profissional, mas também as empresas de

representação comercial, e para fiscalizar o exercício da

profissão em sua base territorial.

67 Deverá expedir carteiras profissionais e certificados de

registro, sendo vedado realizar anotações.

68 Deverá enviar mensalmente 20% da sua renda bruta ao

Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

69 Seus funcionários estão sujeitos aos dispositivos da

Consolidação das Leis do Trabalho.

70 Sua administração será realizada pelo Conselho Federal

dos Representantes Comerciais.
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Considerando os conceitos relativos à organização e aos

métodos,julgue os itens de 71 a 73.

 

No quese refere à administração de materiais, julgue os itens

de 83 a 86.

71 O fluxograma vertical, que pode ser impresso como um
formulário padronizado, é utilizado para a 83 Astécnicas de previsão de consumo são classificadas em

,

representação de rotinas simples de uma unidade projeção, explicação e tendência.
organizacional. 84 Atécnica de previsão de consumo porprojeção parte da

72 Em um fluxograma vertical, o círculo representa uma premissa de que o futuro será a repetição do passado,

execução ou inspeção e o quadrado representa uma . o
o . ou seja, as vendas evoluirão no futuro da mesma

análise ou operação. .

73 Em um fluxograma, o símbolo terminal é utilizado no maneira que no passado.

início e no fim de um processo. 85 De acordo com o modelo sazonal, há sazonalidade no

consumo de determinado item no estoque quando há

Quantoà ética e à responsabilidade social, julgue os itens de umavariação regular em determinadosperíodos.
74a 77. 4 . a

86 No modelo de média móvel ponderada de previsão de

. e . consumo, a previsão para o próximo período é obtida
74 De acordo com a doutrina da responsabilidade social, as rap P p P

organizaçõesutilizam os recursos da sociedade e afetam

a qualidade de vida da sociedade. Por isso, elas são

responsáveis por devolver à sociedade parte dos lucros

obtidos.

calculando-se a média dos valores de consumo dos

períodosanteriores.

 

Acerca do atendimento ao cliente, julgue os itens 87 e 88.
75 A doutrina da responsabilidade social, defendida pelo

economista Milton Friedman, estabeleceu dois
princípios da responsabilidade social corporativa: a 87 De acordo com Singh, as respostas emitidas porclientes

caridade e o zelo. insatisfeitos podem ser classificadas em três grupos:

76 O princípio do zelo estabelece que um dos papéis das respostas por vocalização,incluindo a reclamação direta
organizações é o de aumentar a riqueza da sociedade, à empresa; respostas privadas, isto é, ações que
por meio de investimentos seguros e do uso cauteloso a . .

- o envolvem comunicação boca a boca negativa a amigos e
dos recursos que estão sob sua responsabilidade. o o o

77 Conforme a doutrina do interesse do acionista, a parentes; e respostas incluindo ações junto a agências

principal responsabilidade das empresas é maximizar o externas e açõeslegais.

lucro dos acionistas. Elas só devem desenvolver ações 88 Uma das características do bom atendimento é a

socialmente responsáveis que possam contribuir para o

lucro da empresa e que estejam diretamente ligadas à

sua área de atuação.

urbanidade, que é a rapidez no atendimento.Ela faz com

que o cliente não perca tempo desnecessariamente.

 

 

Com relação ao planejamento, à organização, à direção e ao A respeito do serviço de protocolo e arquivo, julgue os itens

controle, julgue os itens de 78 a 82. de 89 a 92.

78 O planejamento operacional focaliza o curto prazo, está 89 No arquivamento pelo sistema direto, os documentos
voltado para a maximização de resultados e tem .

. podem ser consultados diretamente, por exemplo, pela
amplitude departamental.

79 Para que o plano estratégico de uma organização seja ordem alfabética.
executado corretamente, é necessário que exista o 90 No arquivamento alfabético, os sobrenomes que

controle. Uma vez definida a estratégia, a função exprimem grau de parentesco são considerados como
aiiniirattoa de controle passa a ser exercida somente parte integrante do último sobrenome, mas não são

nos níveis tático e operacional. . - ne
. no considerados na ordenaçãoalfabética.

80 O controle envolve o estabelecimento de objetivos e . o . .
padrões de desempenho, de modo a assegurar que os 91 No arquivamento alfabético, os nomes estrangeiros são

resultados pretendidos sejam alcançados. Para isso, o consideradospelo último sobrenome,salvo noscasos de

controle pode ser preventivo, simultâneo ou posterior. orientais (ex.: japoneses, chineses e árabes), que são

81 A direção é responsável por interpretar os planos, dar registrados comose apresentam.

instruções e orientar os subordinados. Vs a . .
S o. . . . 92 A legislação confere autenticidade, integridade e

82 Aestrutura organizacional pode ser mais vertical ou mais

horizontal. Quanto mais vertical for a estrutura, maior o

número de níveis hierárquicos e menor a amplitude de

controle.  legalidade às imagens dos documentos microfilmados.

Portanto, respeitada a tabela de temporalidade, todos

os documentos microfilmados podem ser eliminados.
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Julgue os itens de 93 a 95 quanto à administração de pessoas

e a relações interpessoais.

93 Deacordo com Kurt Lewin, a produtividade de um grupo

e sua eficiência estão estreitamente relacionadas não

somente com a competência de seus membros, mas,

sobretudo, com a solidariedade de suas relações

interpessoais.

94 Conforme a teoria dos dois fatores, os aspectos

higiênicos, quando ausentes, geram insatisfação. Esses

aspectos, por serem considerados como extrínsecos ao

desempenho do trabalho, não geram motivação.

95 O líder transacional é aquele que ajusta seu

comportamento de acordo com a maturidade do

subordinado para encontrar a melhor maneira de

solucionar o problema.

 

No que concerne à Administração Pública e a seus poderes,

julgue os itens de 96 a 105.

96 A Administração Pública corresponde à face do Estado

que atua no desempenho da função administrativa,

objetivando atender concretamente os interesses

coletivos.

97 No sentido subjetivo, a Administração Pública

corresponde a um conjunto de funções ou atividades de

caráter essencialmente administrativo, consistentes em

realizar concreta, direta e imediatamente os fins

constitucionalmente atribuídos ao Estado.

98 Os poderes administrativos são os meios ou

instrumentosjurídicos por meio dos quais os sujeitos da

Administração Pública exercem a atividade

administrativa na gestão dos interesses coletivos.

99 Por serem de exercício facultativo pela Administração

Pública, os poderes administrativos são renunciáveis.

100 Os poderes administrativos são atividades jurídicas do

Estado, integram o conceito de função administrativa e

variam de acordo com a tarefa a ser desenvolvida.

101 Com base no poder discricionário, a Administração

Pública dispõe de liberdade na valoração dos motivos e

na escolha do objeto do ato que deseja expedir,

decidindo sobre sua conveniência e oportunidade.

102 O poder hierárquico é aquele que confere à

Administração Pública a capacidade de ordenar,

coordenar e controlar as atividades administrativas em

seu âmbito interno, mas não lhe permite corrigi-las.

103 O poder disciplinar possibilita que a Administração

Pública apure infrações administrativas de seus agentes,

mas a punição destes decorre do poder de polícia.

104 Poder regulamentar é aquele que confere aos chefes do

Executivo atribuição para explicar, esclarecer, explicitar

e conferir fiel execução àsleis ou disciplinar matéria que

não se sujeita à iniciativa delei.

105 O exercício do poder de polícia tem por fim,

exclusivamente, prevenir atividades contrárias ou

nocivas aos interesses públicos e sociais.

No que diz respeito aos atos administrativos, julgue os itens

de 106 a 115.

106 O ato administrativo é um ato jurídico, tendo em vista

que se trata de uma declaração de vontade do Estado

destinada a produzir efeitos jurídicos.

107 O ato administrativo sujeita-se ao exame de legitimidade

por órgãojurisdicional.

108 Os atos administrativos possuem presunção de

legitimidade juris et de jure.

109 A executoriedade é a qualidade de que dispõe o ato

administrativo para impor obrigações ao administrado,

independentemente da aquiescência deste.

110 O ato administrativo é perfeito quando não contraria as

disposições da Constituição Federal.

111 Os efeitos prodrômicos dos atos administrativos são

aqueles desencadeados durante o período que vai da

edição do ato até a deflagração de seus efeitos típicos,

existindo enquanto permanecer a situação de pendência

do ato.

112 O ato administrativo, para constituir-se validamente,

deve ser editado por um agente público competente.

113 A finalidade do ato administrativo confunde-se com seu

objeto, já que ambos os elementos se referem ao

resultado do ato.

114 Motivo é a razão ou circunstância de fato ou de direito

que autoriza ou determina a prática do ato

administrativo.

115 Sem a causa, isto é, sem a correlação de pertinência

lógica entre os elementos motivo, conteúdo e objeto, o

ato administrativo é ineficaz.

 

 
Julgue os itens de 116 a 120,relativos a agentes públicos.

116 Os agentes públicos constituem uma categoria genérica

de pessoas físicas que, de algum modo e a qualquer

título, exercem funções estatais, independentemente da

natureza ou do tipo de vínculo que têm com o Estado.

117 Os agentes políticos são todos aqueles que exercem

funções políticas do Estado e titularizam cargos ou

mandatos, somente se subordinando à Constituição

Federal.

118 Os servidores públicos são os agentes que têm relação

de trabalho profissional e permanente com as entidades

de direito público.

119 Os empregadospúblicos são todos aqueles que mantêm

relação de trabalho profissional e esporádica com as

entidades de direito privado da administração pública

direta.

120 Os membrosdas Forças Armadassão servidoresestatais

sujeitos a regimejurídico especial, que deve estabelecer

normas sobreingressoe limites de idade, que não gozam

de estabilidade.
 


