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Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 

“contendo 60 (sessenta) Questões Objetivas de 
Múltipla Escolha, numeradas de 01 a 60, em ordem 
sequencial, e o comando para elaboração da Prova 
Discursiva. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página. 

    As respostas das Questões Objetivas de Múltipla 
“Escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material 

transparente. 
    Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 

“Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 
(A, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica- 
mente, a resposta da questão. 
  

  
  

  

- A Prova Discursiva deverá ser manuscrita na Folha de 
Redação, em letra legível com caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em material transparente. 
A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena 
de perda na pontuação da mesma. 

/NATENÇÃO 
na Escreva no.espaço apropriado do Cartão Resposta, com 
E “asua cáligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Immanuel Kant: 

* “Acredite em milagres, mas não dependa deles.” 

“: Atranscrição da “frase mestra” é obrigatória e se 
' Cartão Resposta do candidato, bem comi 

técnico, quando for.o caso. Afalta da transcrição poderá 
“concurso público. 

      

   

   

  

  

  

  minação do candidato ho present 
     

  

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
"A Folha de Redação não poderá ser assinada, 
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Tubricada, nem conter, em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifi- 
que, sob pena de anulação da Prova Discursiva. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 
no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 
acarretará a anulação da prova. 
  

O tempo máximo disponível para realização da Prova 
“Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Discursiva é 

de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à 
identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta 
e da Folha de Redação. 

  

--Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno 
de Questões, seu Cartão Resposta e a sua Folha de 
Redação, e retirar-se da sala de prova. 

  

- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos. 
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rvirá para identificar o 
ossibilitar. 0 Exame 

- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova. 
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| Leiao 
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texto e responda o que se pede no comando das 
' questões. 
  

A REDENÇÃO DAS MALDITAS. 
As usinas nucleares podem ser a solução para um mundo poluído que 
precisa de energia limpa, mas, se quiserem continuar a existir, elas 
terão de se reinventar. 

Trinta e cinco anos depois do maior acidente nuclear da 
história, na cidade de Chemobyl, na Ucrânia, então parte da 
União Soviética, seus impactos ainda são sentidos. Em abril de 
1986, uma sucessão de falhas técnicas e erros humanos 
resultou na explosão de um reator na usina, que acabou por 
espalhar radiação pela região, ameaçando toda a Europa. 
Parcialmente ocultado pelas autoridades soviéticas à época, o 
vazamento poderia ter sido muito pior se um grupo de 
trabalhadores locais não tivesse sacrificado a saúde - e em 
muitos casos a própria vida - para isolar o reator. Apesar disso, 
uma área de 2600 quilômetros quadrados, mais que o dobro da 
cidade do Rio de Janeiro, continua inabitável. No entanto, 
mesmo à sombra deste caso - e de outro desastre igualmente 
grave ocorrido em Fukushima, no Japão, dez anos atrás -, as 
usinas nucleares ainda pulsam: respondem atualmente por 
cerca de 10% da eletricidade do planeta, suprindo lares, 
escritórios, hospitais e fábricas em diversas partes do mundo. 
São tidas como uma fonte energética que confere estabilidade à 
malha elétrica, evitando os chamados apagões. 

As usinas nucleares são como grandes chaleiras que 
produzem vapor de água e, assim, movimentam turbinas para 
gerar eletricidade. O calor, no entanto, não vem do fogo, mas da 
fissão controlada de átonos de urânio. Existem hoje 440 reatores 
em funcionamento em 32 países, incluindo o Brasil. China e Índia 
pretendem construir novos reatores, assim como Estados 
Unidos, Reino Unido e Finlândia. A ascensão de fontes 
alternativas, como as energias eólica e solar, ampliou o leque de 
opções, mas as usinas nucleares continuam sendo, para muitos 
países, sinônimo de energia limpa, já que não emitem gases de 
efeito estufa. Segundo a Agência Internacional de Energia, os 
reatores atômicos evitaram, nos últimos cinquenta anos, a 
descarga de 60 gigatoneladas de CO2 na atmosfera, o que 
talvez justifique o posicionamento da França quanto às usinas 
nucleares, ora neutro, ora a favor: o país é o segundo maior 
gerador de eletricidade a partir delas, atrás apenas dos Estados 
Unidos. 

Os detratores das usinas nucleares costumam apontar o 
risco sempre presente de contaminação tanto por acidente 
quanto pelo descarte de combustível, capazes de provocar 
incontáveis mortes. Os números, porém, dizem o contrário: 
segundo levantamentos recentes, o carvão e o petróleo são 
responsáveis, respectivamente, por 24,6 e 38,4 mortes por 
terawatt de energia fornecida, enquanto a energia nuclear teria 
provocado 0,07 morte por terawatt - incluindo na conta as 
tragédias de Chernobyl e Fukushima. Já para o lixo atômico, um 
subproduto inevitável da operação, existem rigorosas regras de 
estocagem e reciclagem que têm funcionado a contento. 

Uma alternativa às grandes usinas, que custam caro, 
levam tempo para ser construídas e exigem rigorosa 
manutenção, seriam os small modular reactors, reatores 
modulares pequenos, quase totalmente automatizados, sem 
necessidade de armazenamento externo e transporte de lixo 
atômico. Trata-se de uma opção que tem atraído alguns dos 
mais prestigiados cérebros do planeta. Hoje, a empresa Terra- 
Power - que tem Bill Gates, fundador da Microsoft, como 
presidente do conselho - está desenvolvendo um dos pequenos 
reatores mais avançados, capaz de alimentar a rede de uma 
cidade de 200000 habitantes. 
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Por aqui, as usinas de Angra | e Il, no Estado do Rio de: 
Janeiro, geram cerca 3% de energia elétrica consumida no 
Brasil. A construção de Angra Ill foi interrompida em 2015 e ainda 
aguarda investimentos para ser finalizada. Segundo Leonam 
dos Santos Guimarães, presidente da Eletronuclear, subsidiária 
da Eletrobras, as instalações de Angra Ill estão preservadas, 
faltando apenas 40% para sua conclusão. “Não dá para pensar 
em um mundo descarbonizado sem energia nuclear”, disse o 
executivo a VEJA, corroborando a opinião de outros 
especialistas. O Brasil ainda demandará muita energia para 
crescer e, em algum nível, dependerá das usinas nucleares, 
sejam elas pequenas ou grandes. Implementá-las de forma 
segura será o enorme desafio. 

Fonte: VEJA,14 DE ABRIL,2021. 

  

  

O título da reportagem é ratificado no texto por: 
A) “As usinas nucleares são como grandes chaleiras que 
produzem vapor de água e, assim, movimentam turbinas (...). 
B) “Apesar disso, uma área de 2600 quilômetros quadrados, (...) 
continua inabitável,” 
C) “Não dá para pensar em um mundo descarbonizado sem 
energia nuclear, (...)”. 
D) “O calor, no entanto, não vem do fogo, mas da fissão 
controlada de átonos de urânio.” 

  

Assinale a alternativa em que há relação intertextual entre o 
primeiro período do texto: “Trinta e cinco anos depois (...) seus 
impactos ainda são sentidos.” e o poema “Rosa de Hiroxima", de 
Vinícius de Morais: 
“Pensem nas crianças /Mudas telepáticas/Pensem nas 
meninas/Cegas inexatas/Pensem nas mulheres/Ratas 
alteradas/Pensem nas feridas/ Como rosas cálidas?/ Mas não se 
esqueçam/ Da rosa da rosa/Da rosa de Hiroshima/A rosa 
hereditária/A rosa radioativa/Estúpida e inválida/A rosa com 
cirrose(A anti-rosa atômica/Sem cor sem perfume/Sem rosa sem 
nada”. 

A) “Sem cor sem perfume/Sem rosa sem nada”. 
B) “Pensem nas feridas/Como rosas cálidas”. 
C)“Da rosa de Hiroshima/Arosa hereditária”. 
D)“Arosa radioativa/Estúpida inválida”. 

PE 

(Guesto-(iE) 
   

  

A concordância entre verbo e sujeito não está corretamente 
identificada em: 
A) “de falhas técnicas” / “resultou” - “Em abril de 1986, uma 
sucessão de falhas técnicas e erros humanos resultou na 
explosão de um reator na usina, que acabou por espalhar 
radiação pela região, ameaçando toda a Europa.” 
B) “vazamento” / “ocultado” - “Parcialmente ocultado pelas 
autoridades soviéticas à época, o vazamento poderia ter sido 
muito pior se um grupo de trabalhadores locais não tivesse 
sacrificado a saúde - e em muitos casos a própria vida - para 
isolar o reator.” 

C) “usinas nucleares” /“pulsam” - "“(...) as usinas nucleares ainda 
pulsam e respondem atualmente por cerca de 10% da 
eletricidade do planeta, suprindo lares, escritórios, hospitais e 
fábricas em diversas partes do mundo.” 
D) “fonte energética” / “confere” - “São tidas como uma fonte 
energética que confere estabilidade à malha elétrica, evitando os 
chamados apagões.” 
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Ao modificar os excertos, ocorreram falhas em relação ao 

sentido e à norma padrão, exceto em: 
A) “(...) uma fonte energética que confere estabilidade à malha “(Questã 
elétrica,(...)” - Uma fonte energética que o confere estabilidade. 
B) “(...) como as energias eólica e solar,(...)” - como as energias 
produzidas pelo vento e pela estrela central do Sistema Solar. 
C) “(...) disse o executivo a VEJA, corroborando a opinião de 
outros especialistas.” - (...) disse o executivo à Veja 
inconsolidando a opinião de outros especialistas. 
D) “Uma alternativa às grandes usinas, que custam caro, (...)'- 
Uma solução às usinas grandes, que custam caras (...)”. 

  (Guesa, (E 
A transformação de: “Os detratores das usinas nucleares 
costumam apontar o risco sempre presente de contaminação | (Gr 
(...)' em voz passiva presentifica-se em: 
A) O risco sempre presente da contaminação costuma ser 
apontado pelos detratores das usinas nucleares. 
B) Os detratores apontam o risco sempre presente da 
contaminação. 
C) O risco seria apontado pelos detratores das usinas nucleares. 
D) Apontaram-se os detratores pelos riscos das usinas 
nucleares. 

  

    

sabe, as vírgulas podem ser usadas para separar 
palavras ou locuções de natureza corretiva. Isto acontece em: 
A) “Por aqui, as usinas de Angra | e Il, no Estado do Rio de 
Janeiro, geram (...)”. 
B) “(...) seriam os small modular reactors, reatores modulares 
pequenos, quase (...)”. 
C)'(...) calor, no entanto, não vem do fogo, (...)”. 
D)“(...) assim como Estados Unidos, Reino Unido e Finlândia.” 

    
  (Questão) L id) 

A função semântica do conectivo está corretamente analisada | sz 
em: 
A) “Os números, porém, dizem o contrário,(...)” - (porém 
concessão). 
B)“(...) mas da fissão controlada (...)”- (mas = adversidade). 
C) “(...) como as energias eólica e solar, (...)” - (como 
conformidade). 
D)“(...) se um grupo de trabalhadores (...)” - (se = explicação). 

N 

  

gore (6 
(uso (6) 
Atforma reduzida do adjetivo pátrio está inadequada em analogia 
ao topônimo em: 
A) França-galo. 
B) Brasil-brasilo. 
C) Japão-nipo. 
D) China-ásio. 

      
ps SAE 

(Questão (ir) 
   Ra 

Analise a separação silábica, a classificação tônica e os 
encontros vocálicos e consonantais e assinale a alternativa em 
que ocorre falha: 
A) pe-tró-leo / paroxítona / encontro consonantal(tr) / 
ditongo(eo). 
B) res-pec-ti-va-men-te / paroxitona / encontro consonantal (ct) / 
dígrafo (men). 
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C) cor-ro-bo-ran-do / paroxítona / encontro consonantal(rr) / 
digrafo(an). 
D) So-vi-é-ti-ca / proparoxitona / hiato(i-é). 

  

Das frases, em apenas uma alternativa há desobediência à 
norma padrão, identifique-a: 
A) Visitei seguríssimas usinas e museus. 
B) Cerca de 32 países pretendem construir usinas. 
C) 0,07% de mortes por energia nuclear constitui percentual 
baixo. 
D) Os Estados Unidos ganha o primeiro lugar como gerador de 
energia nuclear. 

sets 
g 

dio ( ÉTIC A NO SERVIÇO PÚBLICO mares mmeecee 

a 

  

    

  

  

  

Nos termos do art. 14 da Lei n. 8.429/1992 e suas alterações, 
analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta: 
I- Somente servidor público efetivo ou temporário poderá 
representar à autoridade administrativa competente para que 
seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato 
de improbidade. 
Il- Arepresentação à autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade será escrita ou reduzida a termo e assinada, 
conterá a qualificação do representante, as informações sobre o 
fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha 
conhecimento. 
Hl- A autoridade administrativa rejeitará a representação à 
autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, 
em despacho fundamentado, se esta não contiver as 
formalidades estabelecidas na afirmação II. 
A) Apenas as afirmações le Ilestão corretas. 
B)Apenas as afirmações Ile Illestão corretas. 
C)Apenas as afirmações | e lil estão corretas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 

  

  

Em relação ao processo administrativo previsto no Capítulo V da 
Lei n. 8.429/1992 e suas alterações, a comissão processante 
apenas não é obrigada por força do art. 15 a dar conhecimento 
da existência de procedimento administrativo para apurar a 
prática de ato de improbidade ao: 
A) Ministério Público. 
B) Tribunal de Contas. 
C) Conselho de Contas. 
D) Governador do Estado. 

6 ca 
Sobre a Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013 e suas 
alterações), apenas não é correto afirmar: 
A) Competem ao Ministério Público a apuração, o processo e o 
julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra 
a administração pública estrangeira. 
B) No processo administrativo para apuração de 
responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 
(trinta) dias para defesa, contados a partir da intimação. 
C) O processo administrativo, com o relatório da comissão, será 
remetido à autoridade instauradora para julgamento. 
D) A comissão designada para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento 
administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua 
existência, para apuração de eventuais delitos. 
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  (usmo GE cs Nisa” 
Analise as assertivas seguintes de acordo com o art. 19 da Lei 
n. 12.846/2013 e suas alterações: 
“Art.19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio 
das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de 
representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, 
poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes 
sanções às pessoas jurídicas infratoras:” 
I- dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
Il- suspensão ou interdição total de suas atividades; 
Ill- perdimento dos bens, direitos ou valores que representem 
vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da 
infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 
IV- proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, 
doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de 
instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder 
público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) 
anos. 

Marque a alternativa que contenha as assertivas que completem 
corretamente o trecho transcrito: 
A) el. 
BJ e lv. 
C)LIlelv. 
D)I, Il, le lv. 

     

  

EA 

O Decreto n. 8.420/2018 e suas alterações determina em seu 
art.4º que a autoridade competente para instauração do PAR, ao 
tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à adminis- 
tração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e 
mediante despacho fundamentado, decidirá, exceto: 
A) pela abertura de investigação preliminar. 
B) pela instauração de PAR. 
C) pelo arquivamento da matéria. 
D) pelo ajuizamento de execução judicial. 

  

     

teclas (logotipo do Windows) Ay + L, o que irá acontecer? 

A) O programa aberto selecionado irá fechar. 
B) Irá alternar entre os programas/aplicativos abertos. 
C) O bloqueio do computador. 
D) Irá exibir a área de trabalho. 

  

  

O microcomputador disponível para João fazer sua 
apresentação de slides possui como única suíte de escritório o 
LibreOffice. Neste caso, qual programa (aplicativo) ele deve ser 
orientado a usar? 
A) PowerPoint. 
B) Writer. 
C)KeyNote. 
D) Impress. 

     | ú 
A seguinte planilha foi desenvolvida em Calc do pacote 
LibreOffice: 

No sistema operacional Windows 10, se você clicar no conjunto 
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Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta: 
I-Afórmula =MAXIMO(A1:B5) irá retornar o maior valor na matriz 
(A1:B5), ou seja 60. 
Il- A fórmula =MAIOR(A1:B5;1) irá retornar o maior valor na 
matriz (A1:B5), ou seja 60. 

A) Ambas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa Il está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

   

(Questão)   

  

o 

Qual das altemativas seguintes contém unicamente programas 
para acesso a páginas WEB (navegadores de internet)? 
A) Google Chrome, Opera e Mozilla Thunderbird. 
B) Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome. 
C) Microsoft Edge, Google Chrome e FileZilla. 
D) Safari, Microsoft Outlook, Google Chrome. 

  (Questão 

  

Sobre computação em nuvem, análise as afirmativas a seguir e 
marque a alternativa correta: 
I- Computação em nuvem permite que o usuário mantenha 
exclusivamente seus dados (Banco de dados e documentos) 
disponíveis para acesso remoto, não sendo possível em nenhum 
modelo de serviços abrir mão de aplicações e demais recursos 
locais. 

Il- Uma das vantagens da computação em nuvem é o uso dos 
recursos sob demanda, ou seja, os recursos podem ser 
contratados conforme a necessidade do usuário. 
A) Ambas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa Il está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

  

  

  

Sobre as regras do provimento previstas na Lei Estadual 
n.º5.810/1994 e alterações, apenas não se pode afirmar: 
A) Os cargos públicos serão providos por reversão. 
B) A designação para o exercício de função gratificada recairá, 
opcionalmente, em servidor efetivo. 
C) A nomeação será feita em caráter efetivo, quando exigida a 
prévia habilitação em concurso público, para essa forma de 
provimento. 
D) Compete aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao 
Ministério Público e aos Tribunais de Contas na área de sua 
competência, prover, por ato singular, os cargos públicos. 

  

  

ro a NA 

Analise os itens seguintes e marque a alternativa correta com 
fulcro no art. 8º da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e alterações que 
assim dispõe: “O ato de provimento conterá, necessariamente, 
as seguintes indicações, sob pena de nulidade e 
responsabilidade de quem der a posse”: 
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preces cenceemeeonaceemesereeesms 
  

  FUNDAÇÃO | Ê 

É A    

|- modalidade de provimento e nome completo do interessado; 

Il- denominação de cargo e forma de nomeação; 

Hll- fundamento legal. 

A) Somente o item | está correto. 
B) Somente ositens Ile Ill estão corretos. 
C) Somente ositensle Illestão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

(Questao (5) 
Nos termos do art. 19 da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e 
alterações, são competentes para dar posse, exceto: 
A) no Poder Executivo, o Governador, aos nomeados para 
cargos de Direção ou Assessoramento que lhe sejam 
diretamente subordinados. 
B) no Poder Legislativo, aos nomeados para os cargos de 
Direção ou Assessoramento que estejam subordinados à 
Defensoria Pública do Estado. 
C) no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério 
Público e nos Tribunais de Contas, conforme dispuser a 
legislação específica de cada Poder ou órgão. 
D) no Poder Executivo, os Secretários de Estado e dirigentes de 
Autarquias e Fundações, ou a quem seja delegada competência, 
aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive, 
colegiados. 

  

   
  

Arespeito do caso de servidor preso em flagrante previsto no art. 
29 da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e alterações, apenas não se 
pode afirmar: 
A) O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, 
denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime 
inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença 
final transitada em julgado. 
B) Durante o afastamento, o servidor perceberá dois terços da 
remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do |. 
efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença, se 
absolvido. 
C) Em caso de condenação criminal, transitada em julgado, não 
determinante da demissão, continuará o servidor afastado até o 
cumprimento total da pena, com direito a um terço do vencimento 
ou remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do 
efetivo exercício do cargo. 
D) No caso do servidor ser absolvido por crime administrativo, 
será concedida indenização em razão da prática de ato 
administrativo equivocado de responsabilidade da Adminis- 
tração Pública que lhe gerou o afastamento indevido. 

  

  

previstas na Lei Estadual n.º 5.810/1994 e alterações sobre 
promoção: 
A) Poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o 
estágio probatório. 
B) O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas 
as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não 
concorrerá à promoção. 
C) O servidor, em exercício de mandato eletivo, somente terá 
direito à promoção por antiguidade na forma da Constituição, 
obedecidas as exigências legais e regulamentares. 
D) A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à 
referência imediatamente superior, mediante a avaliação do 
desempenho a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo 
exercício.   
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  (Qu 
Leia as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta 
conforme preceitua o art.3º da Lei Estadual n.º 8.933/2019 e 
suas alterações: 
|» Planejar, normatizar, coordenar, executar as políticas públicas 
de saúde ocupacional, segurança do trabalho, reabilitação e 

perícia médica. 
Wi- Administrar, acompanhar e controlar a execução orçamentária 
da Administração Pública Estadual. 
Hl- Promover intercâmbios, parcerias, acordos e convênios com 
entidades nacionais e internacionais de interesse do 
planejamento e gestão governamental. 
IV- Estabelecer estratégias e fomentar o desenvolvimento 
regional do Estado, observadas as demais políticas públicas 
implementadas. 

  

A) Apenas as afirmativas | e Il apresentam as funções da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração. 
B) Apenas as afirmativas Il e IIl apresentam as funções da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração. 
C) Apenas as afirmativas | e Ill apresentam as funções da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração. 
D) Todas as afirmativas apresentam as funções da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Administração. 

  

  

De acordo com a Lei Estadual n.º 8.933/2019 e suas alterações, 
a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas tem como 
competência auxiliar na execução das políticas públicas 
referentes à gestão de pessoas, no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, por meio das seguintes Unidades, exceto: 
A) Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor. 
B) Diretoria de Capacitação e Treinamento. 
C) Diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas. 
D) Diretoria de Planejamento e Seleção de Pessoas. 

   
  

Aa co 

Em atenção ao Capítulo VIl “Do Pessoal" da Lei Estadual n.º 
8.933/2019 e suas alterações, analise os itens seguintes e 
marque a alternativa correta: 
|- A investidura nos cargos de provimento em comissão far-se-á 
por nomeação do Secretário de Planejamento e Administração 
do Estado. 
|l- Ficam em quadro suplementar os cargos vagos e ocupados e 
as funções permanentes da Secretaria de Estado de 
Administração e da Secretaria de Estado de Planejamento que 
não se ajustarem ao previsto nos Anexos e Il desta Lei. 
ll- O quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração é constituído pelos cargos de 
provimento efetivo, ocupados e vagos, e de cargos 
comissionados e funções gratificadas, oriundos da SEAD e da 
SEPLAN, previstos nos Anexos e Ill desta Lei. 

A) Apenas o item está correto. 
B) Apenas o item Il está correto. 
C)Apenas ositens le Ill estão corretos. 
D)Apenas ositensle ll estão corretos. 

   
  

Sobre a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, 
marque a única alternativa em dissonância ao instituído pela Lei 
Estadual n.º 8.933/2019 e suas alterações: 
A) E um órgão da Administração Indireta do Poder Executivo. 
B) Está subordinada diretamente ao Governador do Estado do 
Pará. 
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C) A promoção do desenvolvimento regional do Estado do Pará 
consiste em uma de suas finalidades. 
D) Tem por finalidade institucional formular, normatizar, executar, 
coordenar e avaliar as políticas públicas de planejamento 
estadual. 

  

france E 
(Questão (51 | damos Nei) 

São unidades de atuação estratégica da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração nos termos da Lei Estadual 
n.º 8.933/2019e suas alterações: 
I- Gabinete do Secretário; 
H- Consultoria Jurídica; 
HI- Ouvidoria; 
IV- Núcleo de Controle Interno; 
V- Secretaria Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa. 

Após a leitura dos itens, marque a alternativa correta: 
A)Ositensl, II Ile V estão corretos. 
B)Apenas os itens ll, Ille IV estão corretos. 
C)Ositens |, llle V estão errados. 
D)Apenas ositens |, Ile Ill estão corretos. 

  

  

  

q 

Às questões de 31 até 35 deverão ser resolvidas com base | : 

nas “Noções de Direito Constitucional e de Direito | 
| Administrativo” depreendidas da Constituição da | 
' República Federativa do Brasil. Í 
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Sobre os Estados Federados, apenas não se pode afirmar: 
A) Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
B) São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição. 
C) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 
sendo permitida a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação. 
D) Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir (Que 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum. 

E 

    

  

  

A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especial- 
mente: 
|- a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública; 
H - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 
5º, Xe XXXI; 
Ill- as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos 
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços. 

  

o 3 Art.5 | 
| X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
: imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
* dano material ou moral decorrente de sua violação; 

e
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XXXIII - 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; 
  

Após a leitura dos itens, marque a alternativa correta: 
A)Apenas ositens le Il estão corretos. 
B)Apenas ositenste Ill estão corretos. 
C)Apenas os itens Ile Ill estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

(Questãofe 
AUnião, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará, exceto: 
A) as peculiaridades dos cargos. 
B) os requisitos para a investidura. 
C) o tempo de permanência no cargo. 
D) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira. 

emos     
  

   
  iQuestioH& 

O Art. 41 do texto constitucional determina que “são estáveis 
após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”. O 
servidor público estável só perderá o cargo, exceto: 
A) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
B) em virtude de condenação criminal em primeira instância. 
C) mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
D) mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa. 

  

e 

A respeito das regras constitucionais sobre Previdência social 
previstas no art. 40, leia as assertivas seguintes e marque a 
alternativa correta: 
|- O regime próprio de previdência social dos servidores titulares 
de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, 
de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
li- Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, é permitida a 
percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime 
próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, 
regras e condições para a acumulação de benefícios 
previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência 
Social. 
Hl- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do 
respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição 
diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

A)As assertivas | e Il estão corretas. 
B)As assertivas il e Ill estão corretas. 
C)As assertivas le Illestão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
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Sobre a Lei Ordinária n. 8.972/2020 e suas alterações, é 

incorreto afirmar: 

A) Ela estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo, seus atos e procedimentos, no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Pará. 

B) Ela visa, em especial, à proteção dos direitos dos 

administrados, atendimento do interesse público e melhor 

cumprimento dos fins da Administração. 

C) Ela é aplicada também aos Poderes Legislativo e Judiciário 

do Estado do Pará, quando no desempenho de função 

administrativa. 

D) Não se submetem a esta Lei o Ministério Público, Defensoria 

Pública, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos 

Municípios. 

  (uestão É) 
O art.9º da Lei Ordinária n. 8.972/2020 e suas alterações 
determina que os regulamentos serão editados por decreto ou 

ato normativo específico de cada órgão ou entidade, dentro das 

suas atribuições, observadas as seguintes regras: 

|- nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei, nem 

prever infrações, sanções, deveres ou condicionamentos de 

direitos nela não estabelecidos; 
|l- nenhum regulamento será editado sem exposição de motivos 
que demonstre o fundamento legal de sua edição, a finalidade 
das medidas adotadas e a extensão de seus efeitos; 
IIl- a regulamentação por outros atos normativos, quando houver 
previsão legal para a sua edição, dependerá de análise das 
unidades jurídicas e encaminhamento para a Procuradoria- 
Geral do Estado, quando couber. 

Estão corretas: 
A)apenas as afirmativas | e Il. 
B)apenas as afirmativas | e Il. 
C)apenas as afirmativas Il e III. 
D) as afirmativas |, Ile IN. 

  

  

A Lei Federal n. 14.133/2021 estabelece normas gerais de 
licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e abrange, exceto: 
A) os fundos especiais. 
B) as autarquias, sociedades de economia mista e fundações de 
todas as naturezas. 
C) os órgãos do Poder Judiciário da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, quando no desempenho de função 
administrativa. 
D) os órgãos do Poder Legislativo da União, dos Estados e do 
Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, 
quando no desempenho de função administrativa. 

  

  

subordinam ao seu regime: 
I- contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno 
ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações 
de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a 
esses contratos; 
Hl- contratações sujeitas a normas previstas em legislação 
própria. 
A)Apenas a afirmativa | está errada. 
B)Apenas a afirmativa Il está errada.   

€ www.fundacaocetap.com.br )-- 
  

C)Ambas as afirmativas estão corretas. 
D)Ambas as afirmativas estão erradas. 

  

a 
Ass 

Ainda está previsto na Lei Federal n. 14.133/2021 que é vedado 
ao agente público designado para atuar na área de licitações e 
contratos, ressalvados os casos previstos em lei, exceto: 
A) opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, 
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa em lei. 
B) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 
situações que sejam pertinentes ou relevantes para o objeto 
específico do contrato. 
C) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 
situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de 
participação de sociedades cooperativas. 
D) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a 
moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando 
envolvido financiamento de agência internacional. 

   

  

  

  

Você está participando da etapa do diagnóstico estratégico da 
Secretaria de Planejamento de determinado estado. A atividade 
atual exige que os participantes listem os pontos fortes e pontos 
fracos do órgão. Você, corretamente, indicaria na lista dos 
pontos fortes: 
|- sistema informatizado para relacionamento com fornecedores; 
H- excelente capacidade gerencial e administrativa; 

|ll- elevada demanda de usuários pelos serviços prestados; 
IV- baixa pressão do governo e da sociedade sobre as atividades 
operacionais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
Ajleli. 
B)llle IV. 
C)l llelV. 
D)lelll. 

  

  

à na 

Vivemos na sociedade 4.0, em que novas práticas de trabalho 
estão cada vez mais comuns nas organizações. Entre elas, 
estão: 
|- a metodologia ágil, cujo conceito abrange o uso de OKRs 
individuais para cada time e maior número de metas para os 
empregados; 
Il- formatos híbridos de trabalho, com a já presente participação 
equilibrada de homens e mulheres em cargos de gestão; 
Wl- aprendizagem contínua e adoção da tecnologia como o 
principal instrumento de aprendizado e registro de novos 
conhecimentos no mundo organizacional; 
IV- criação de valor social por meio do trabalho, o salário não será 
o único fator decisório na hora de segurar um profissional a um 
emprego que não lhe faça sentido ou que não esteja conectado 
às aspirações pessoais e seu propósito. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
Ajlell. 
B)llle IV. 
C)IL le lV. 
DÍI le IV. 
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A área de Gestão de Pessoas (GP) da Prefeitura de Águas 
Lindas acompanhou a performance de uma equipe de 
montagem de equipamentos após um treinamento sobre Lean 
(metodologia focada na eliminação de desperdícios nos 
processos). Maria, gestora da área, verificou que os funcionários 
que participaram do treinamento reduziram, consideravelmente, 
os desperdícios do setor. Neste caso, pode-se, corretamente, 
afirmar, que a área de GP acompanhou qual critério de avaliação 
de treinamento? 
A) Reação. 
B) Aprendizado. 
C) Atuação. 
D) Resultados. 

  

  

Existem categorias específicas atribuídas para a construção de 
programas de qualidade de vida no trabalho. Uma das propostas 
clássicas mais referenciadas é a de Walton (1975) que será, 
inclusive, usada por Joana no Plano Diretor de Gestão de 
Pessoas da Secretaria de Planejamento de Bom Sucesso. Entre 
suas premissas, estão: 
|- respeito pela autonomia, responsabilidades e capacidade do 
trabalhador para realizar suas tarefas, que devem ser dignas e 
não dependem do uso de suas habilidades; 
Hl- equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com mecanismos 
de descanso, férias e limite de horas trabalhadas; 
Hl- possibilidade de os colaboradores serem promovidos, 
assumirem mais responsabilidades e se capacitarem para 
melhorar suas competências. 

Est(á)ão correta(s): 
A)apenas a afirmativa |. 
B) as afirmativas le ll. 
C)as afirmativas | e Il. 
D) as afirmativas Ile ll. 

  

  

Com a evolução das tecnologias de informação e a necessidade 
das organizações em utilizar banco de dados unificados para 
processos cada vez mais flexíveis, as empresas fabricantes de 
software tiveram a oportunidade de desenvolver sistemas 
voltados para o desempenho de processos. Essa inovação nos 
tipos de software recebeu o nome de sistemas de medição de 
performance de processos (process performance measurement 
system — PPMS). Os PPMS vieram cobrir uma lacuna referente 
à dificuldade de medição do desempenho dos processos de 
forma mais ágil, permitindo aos gestores uma ação mais proativa 
na solução de problemas e na melhoria dos processos. Para isto, 
eles devem: 
A) avaliar o desempenho de apenas uma parte da organização. 
B) ser unidimensionais, sem necessariamente ter um 
responsável para cada indicador a ser medido. 
C) estar vinculados a fatores críticos de sucesso. 
D) aferir o desempenho esporadicamente, evitando distorções 
em suas análises. 

  

  

Quando os trabalhadores se mobilizam para negociar melhores 
condições de trabalho, ambientes mais seguros, horários mais 
flexíveis e salários melhores, eles estão buscando satisfazer 
quais necessidades de acordo com Hierarquia das 
necessidades de Maslow?   

  

A) Necessidades de auto-realização. 
B) Necessidades fisiológicas e de segurança. 
C) Necessidades sociais. 
D) Necessidades de autoestima. 

  

  

fa jé A à (Questão En) 
cd 

A combinação de algumas estratégias multiplicará as chances 
de que a mensagem enviada por Ana Maria seja compreendida 
da forma correta pelo seu time. Que dicas você daria, 
corretamente, para Ana Maria tornar a sua comunicação mais 
assertiva? 
I- Demonstrar e dar exemplos quando estiver explicando algo, 
uma vez que isto facilita a compreensão. 
Il- Evitar gráficos e tabelas durante as apresentações, porque 
eles dificultam o entendimento da informação. 
Hll- Dispensar o contato visual, já que ele corresponde a apenas 
7% do processo de comunicação. 

Est(á)ão correta(s): 
A)apenas a afirmativa |. 
B) as afirmativas le ll. 
C) as afirmativas le III. 
D) as afirmativas Il e Ill. 

   
  

, a 

Na quarta onda de inovação, também conhecida como “A Quarta 
Revolução Industrial”, “A Indústria 4.0” ou “A Era da Informação”, 
as tecnologias emergentes e as inovações generalizadas são 
difundidas muito mais rápida e amplamente do que nas 
anteriores, as quais continuam a desdobrar-se em algumas 
partes do mundo. Segundo a consultoria empresarial Boston 
Consulting Group, alguns pilares tecnológicos fazem parte desta 
onda. São eles: 
I- A capacidade de coletar, organizar e analisar grandes 
quantidades de dados de diversas fontes é uma das grandes 
“estrelas” da quarta onda de inovação. A aplicação do Big Data e 
do Data Analytics otimiza a qualidade da produção, economiza 
energia e melhora o desempenho dos equipamentos. 
|l- Embora a computação em nuvem já seja usada por muitas 
organizações, na quarta onda de inovação, o desempenho das 
tecnologias em nuvem é dificultado pelo aumento da capacidade 
e velocidade de processamento. 
lll- As integrações horizontais e verticais estão relacionadas a 
sistemas de tecnologia consistentes e interconectados dentro 
das empresas (engenharia, produção, serviços e outros) e fora 
(empresas, fornecedores, distribuidores e clientes). Com redes 
universais de integração de dados, as empresas da quarta 
revolução industrial ficam mais isoladas e protegidas. 
IV- Cuidado especial com Cyber segurança, porque em um 
mundo altamente conectado e integrado, proteger dados e 
sistemas contra ameaças cibernéticas se torna um enorme 
desafio. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
Ajlelil. 
B)lelVv. 
CI ev. 
D)Llileiv. 

  

  

As inovações tecnológicas contribuem para a mudança dos 
cenários organizacionais, mais especificamente para o aumento 
da capacidade de processamento de dados, da estrutura 
organizacional e dos fluxos de informação, uma vez que as 
organizações estão descobrindo como os computadores, as 
redes, a inteligência artificial, e outras inovações tecnológicas 
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podem capacitá-las a se destacar no contexto atual. O que se 

precisa ter em mente, no entanto, é que uma das principais 

atividades das organizações contemporâneas é o proces- 

samento de informações, em especial, a transformação de 

dados em decisões. Para isto, precisa-se observar alguns 

fatores, como, por exemplo: 

A) centralização da tomada de decisão, o que permitirá a 

organização responder com mais segurança e rapidez a novas 

informações. 
B) práticas que promovam a absorção e difusão de informações, 

permitindo que as informações mais atualizadas e precisas 

estejam disponíveis para os tomadores de decisão. 

C) desenvolvimento de uma rede de informação centralizada, 

motivada pela necessidade de aumentar a sobrecarga de 

informações. 

D) estruturas hierárquicas de autoridade, com rígidos canais de 

comunicação, que caracterizam os modelos orgânicos de 

gestão. 

  

  

A adoção de boas práticas com o público interno e externo à 

organização com o objetivo de cumprir cada vez melhor sua 

missão chama-se: 
A) governança. 
B) visão organizacional. 
C) governabilidade. 
D) poder estatutário. 

    

Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o 

instituto do princípio da autotutela, pode-se afirmar que: 
|- a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial; 
|I- a administração só pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, se observar o princípio 
da ampla defesa e contraditório, uma vez que foram criados 
direitos durante a vigência dos atos objeto da anulação; 
Wl- a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; mas não podem revogá-los de ofício pois, para 
isso, dependem de apreciação judicial; 
IV- a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial, pois, de acordo com a 
Constituição Federal, cabe a este poder a atribuição de apreciar 
qualquer ato administrativo que possa vir ameaçar ou lesionar 

direitos. 

É correto afirmar que somente: 
A)lellestão corretas. 
B)lIle Iltestão corretas. 
C)alV está correta. 
D)lelIVestão corretas. 

  

    

do com a melhor doutrina, os atributos do ato 
administrativo servem para materializar as prerrogativas do 
poder público, o qual se posiciona em uma condição de 
supremacia sobre o particular. Neste caso, pode-se afirmar que: 
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|- a presunção de legitimidade diz respeito aos fatos e em 

decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados pela administração; 
|I- a imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos 
se impõe a terceiros, menos àqueles que dispõe de prerrogativas 
especiais, como, por exemplo, as fundações privadas; 
|ll- a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato 

administrativo pode ser posto em execução pela própria 

administração, sem a necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário; 
IV- a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve 
corresponder à figura jurídica previamente definida pela lei como 

aptas a produzir determinados resultados, salvo os atos 

administrativos inominados que geram efeitos jurídicos 

limitados. 

Está(ão) correta(s) somente: 
A) as afirmativas el. 
B) as afirmativas | e III. 
C)a afirmativa Il. 
D) as afirmativas le IV. 

  

Durante a execução de um processo administrativo, como, por 
exemplo, uma licitação, verificou-se que este não atendeu a 
determinado formalismo estabelecido em lei, porém, essa 
inobservância não gerou prejuízo a terceiros e nem ao interesse 
público. Logo, pode-se afirmar. 
A) o processo deve ser anulado, pois o princípio da legalidade na 
Administração Pública é absoluto. 
B) o processo deve continuar sem nenhuma alteração, haja vista 
a não incidência de nenhum prejuízo. 
C) o ato viciado deve ser suprimido, com efeitos retroativos à 
data em que este foi praticado, o qual a doutrina classifica como o 
instituto da convalidação. 
D)o processo, obrigatoriamente, é classificado como inexistente 
haja vista ser nulo de pleno direito. 

  

ALein.º 8.666/93 e alterações, em seu art. 17, regulamentou a 
alienação de bens públicos, sejam eles bens imóveis (inciso |), 
sejam eles móveis (inciso Il). Notadamente quanto aos bens 
imóveis, o legislado possibilitou que a Administração realizasse 
essa alienação a partir de requisitos prévios, são eles: 

A) que o imóvel tenha sua afetação consolidada; ter avaliação 
prévia; ter autorização legislativa e obrigatoriamente ser 
processada por concorrência pública. 
B) que o imóvel esteja desafetado; ter avaliação prévia; ter 
autorização legislativa e obrigatoriamente ser processada por 
concorrência pública, mas com a possibilidade de dispensa de 
licitação nos termos das hipóteses legais. 
C) que o imóvel seja classificado como de uso especial; ter 
avaliação prévia; ter autorização legislativa, e ser alienado por 
dispensa de licitação. 
D) que o imóvel esteja desafetado; bastando apenas a 
autorização legislativa para ser alienado, apenas por doação, 
uma vez que a Administração não pode aferir lucro. 

  

Em um contrato firmado entre a Administração e um particular 
cujo objeto é a reforma de uma escola, com valor de contrato de 
R$90.000,00 (noventa mil reais), pode-se afirmar que: 
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I-a empresa sujeita-se às cláusulas do contrato e, portanto, deve 
assumir o risco de continuar a executar o objeto mesmo que a 
Administração pública não realize o pagamento devido durante o 
período de 120 (cento e vinte) dias; 
H- caso a empresa perceba que o contrato firmado sofreu o 
desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução da obra, 
esta só poderá requerer a revisão do contrato após um ano 
conforme legislação em vigor; 
Hl- tomando por base o valor do contrato, o limite legal para 
acréscimo, segundo a Lein.º 8.666/93 e alterações, será de 50% 
(cinquenta por cento); 
IV- tomando por base a Lei nº 8.666/93 e alterações, o contrato 
firmado com a Administração de reforma de uma escola, 
enquadra-se como de engenharia e, portanto, deve ter sido 
baseado em um projeto básico elaborado pela Administração. 

Está(ão) correta(s) somente: 
A) as afirmativas le. 
B) as afirmativas ll e III. 
C)a afirmativa II. 
D) as afirmativas llle IV. 

  

  

Em contratos administrativos, na relação contratante x 
contratado, o contratante (administração Pública) tem uma 
condição de superioridade em relação ao contratado (particular), 
sempre com foco na satisfação do interesse público. A condição 
de superioridade decorre da seguinte característica: 
A) das cláusulas leoninas. 
B) das cláusulas exorbitantes. 
C) das prerrogativas sociais. 
D) do sinalagmatismo contratual. 

   
  

  

Sabe-se que a Administração Pública deve buscar sempre 
satisfazer o interesse público e, para isso, a gestão 
governamental baseia sua atuação a partir de instrumentos 
jurídicos como contratos administrativos e convênios que têm 
por objeto principal essa finalidade. Sobre o assunto, é correto 
afirmar que: 
A) a diferença entre contrato administrativo e convênio, está 
principalmente nos interesses das partes, pois enquanto os 
contratos administrativos as partes têm interesses divergente 
em relação ao contrato, no convênio as partes têm interesses 
convergentes. 
B) não existe diferença entre ambos, apenas uma designação 
meramente doutrinária. 
C) os contratos administrativos, obrigatoriamente, devem 
decorrer de processos de licitação, enquanto que, nos 
convênios, as partes podem pactuar livremente sem a 
observância de certame licitatório. 
D) os convênios só podem ser firmados entre entes da 
Administração que ocupem a mesma estrutura governamental. 

    
  

A Prefeitura Municipal firmou convênio com o governo do estado 
para a construção de uma escola, tendo como valor total a 
quantia repassada de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Ao 
final de sua vigência, o convênio teve um saldo de R$70.000,00 
(setenta mil reais). Neste caso, é correto afirmar que: 
A) o prefeito poderá utilizar o saldo restante para a compra de 
computadores para equipar a escola. 
B)o prefeito poderá utilizar o saldo restante para pintar a sede da 
prefeitura.   

C) o prefeito deverá utilizar o saldo restante para incorporar a 
receita do município. 
D) o prefeito deverá devolver o saldo restante ao governo do 
estado. 

  

  

Determinada prefeitura construiu um novo equipamento público 
para atender a população. Dentre os espaços inaugurados, há 
uma área destinada para praça de alimentação a ser explorada 
pela iniciativa privada. Neste caso, pode-se afirmar que: 
A) a prefeitura pode convidar os melhores restaurantes para 
ocupar os espaços ali definidos. 
B) a prefeitura não pode designar espaços para iniciativa 
privada, pois trata-se de um equipamento público. 
C) a prefeitura deve realizar processo de licitação para que as 
empresas vencedoras assinem com a administração contrato de 
concessão de uso de bem público. 
D) a prefeitura, por ato unilateral, poderá determinar a cessão de 
uso de bem público para o local a ser explorado pela iniciativa 
privada. 

   
  a 

Aconcessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições: 
A) estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 
B) obrigatoriamente estabelecer prazo de vigência da medida 
concedida, nunca ultrapassando dois exercícios. 
C) metas de cumprimento com base em estudo técnico 
elaborado pela entidade beneficiada. 
D) anexo de riscos ficais, caso as medidas compensatórias não 
alcancem os objetivos previamente estabelecidos nas medidas 
reconhecidas. 
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Leia, com atenção, o texto: un
o 

Houve um tempo em que empresas valorizavam quase exclusivamente as habilidades técnicas na hora de contratar um 

profissional. Ainteligência artificial, a nanotecnologia e a internet das coisas mudaram essa realidade. Hoje em dia, exige-se cada 
vez mais das pessoas competências socioemocionais. Estamos falando da Quarta Revolução Industrial, que transformará 
fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. 
Pesquisas sobre o futuro do trabalho, por exemplo, como as divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, apontam uma mudança 
de paradigma em que novas competências passam a ser valorizadas nos espaços de trabalho. 
  

Redija um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, sobre como a comunicação está presente em várias 

habilidades necessárias ao profissional contemporâneo. 
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