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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. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Texto para os itens de 1 a 17. 
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Manda quem pode, obedece quem tem juízo — ou
teve a capacidade de pensar embotada. Em minha
adolescência, um livro disputado na biblioteca da escola era
A droga da obediência, de Pedro Bandeira. O maligno
Doutor Q. I. inventa uma substância que, ingerida, deixa a
pessoa totalmente incapaz de desobedecer às suas ordens.
Uma turma de amigos começa a investigar a estranha
robotização de seus colegas e desvenda o plano; o herói é 
um estudante que incrivelmente desobedece ao vilão e o
confronta: 

“Eu só entendo que a minha capacidade de criticar
tudo o que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar
tudo o que descubro de errado é que fazem de mim um ser
humano! E a minha capacidade de desobedecer que faz de
mim um homem!”. 

Sem dúvida, a obediência tem papel importante na
vida social. Uma mãe, ao dar ordens ao filho, espera
obediência; o chefe de uma seção, ao ordenar algo a um
subordinado, quer obediência. Em regra, desejamos que os
outros cumpram os seus deveres. Por exemplo, é crucial que
um controlador de voo obedeça à risca aos protocolos, a fim
de evitar desastres aéreos. Por outro lado, nem sempre a
obediência é uma virtude, em quaisquer circunstâncias e a
despeito do conteúdo envolvido na ordem a ser executada. 

Um dos problemas sempre apontados é que a
obediência, no fundo, é menos uma decisão individual que
uma estruturação da vida em sociedade. A disposição a
obedecer aos superiores faz parte da normalidade da vida,
ao passo que o questionamento da ordem recebida implica
uma espécie de quebra da ordem natural das coisas, das
expectativas que os outros fazem a nosso respeito. Nesse
sentido, obedecer é muito mais fácil que desobedecer: é só
dar livre curso ao que de nós se espera, sem pensar no
assunto. Refletir sobre até que ponto nós, ao executarmos
uma ordem abjeta, podemos nos tornar extensão da
malignidade de nosso superior exige muito trabalho do
pensamento — e por isso a desobediência costuma ser rara.

Decerto não existe uma droga da obediência. Ainda
assim, essa estrutura da vida social não é menos ambígua
que o próprio termo “droga”, que pode designar tanto um
bom remédio (a vida cotidiana precisa de obediência)
quanto um veneno (às vezes a obediência cega é uma
doença). 

 
Homero Santiago. A droga da obediência. In: Humanitas, 

ano 16, ed. 145, 2021 (com adaptações).
 

Com relação aos sentidos e às ideias do texto, julgue os itens 
de 1 a 9. 
 

1 Embora o texto não seja essencialmente narrativo, o 
autor narra o enredo de uma obra literária como recurso 
discursivo para apresentar reflexões acerca do tema da 
obediência. 

2 O texto busca subverter a lógica da obediência, 
deslegitimando-a. 

3 O texto argumenta que, em geral, somos socialmente 
impelidos a obedecer. 

4 No primeiro período do texto, o trecho subsequente ao 
travessão representa uma crítica do autor à afirmação 
“obedece quem tem juízo” (linha 1), que compõe o 
ditado popular que inicia o texto. 

5 O personagem Doutor Q. I. é tratado como “herói” no 
primeiro parágrafo do texto. 

6 A palavra “abjeta” (linha 35) tem o mesmo significado de 
desprezível. 

7 De acordo com o texto, a desobediência é rara porque 
as pessoas temem ser mal vistas se desobedecerem às 
ordens de um superior. 

8 A palavra “droga”, em “droga da obediência” (linha 38), 
atribui sentido pejorativo à obediência, como forma de 
o autor defender que ela não tem utilidade. 

9 Na linha 32, os dois-pontos introduzem um trecho que 
explica como, na visão do autor, se manifesta a 
desobediência. 

 _____________________________________________________  
Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue os 
itens de 10 a 17. 
 
10 Ao empregar a palavra “embotada” (linha 2), o autor 

trata de um modo específico de pensar, que é o pensar 
com astúcia. 

11 Na linha 7, a substituição do verbo “começa” por 
começaram não prejudicaria a correção gramatical do 
período, por ser possível a concordância verbal com 
“amigos”, nem alteraria os sentidos originais do texto, já 
que o trecho em questão aborda ações realizadas no 
passado. 

12 Na linha 21, o termo “à risca” funciona como 
complemento indireto do verbo “obedeça”. 

13 No trecho “podemos nos tornar extensão da 
malignidade de nosso superior” (linhas 35 e 36), o 
pronome “nos” poderia ser empregado logo adiante do 
verbo “tornar”, reescrevendo-se corretamente o trecho 
da seguinte maneira: podemos tornar-nos extensão da 
malignidade de nosso superior. 

14 Sem prejuízo da coerência do texto, o trecho “Em minha 
adolescência, um livro disputado na biblioteca da escola 
era A droga da obediência, de Pedro Bandeira” (linhas 
de 2 a 4) poderia ser reescrito corretamente da seguinte 
maneira: Em minha adolescência, o livro A droga da 
obediência, de Pedro Bandeira, era disputado na 
biblioteca da escola. 

15 É obrigatório o uso do sinal indicativo de crase em  
“às” (linha 6). 

16 Sem alteração dos sentidos do texto, o pronome  
“suas” (linha 6) poderia ser substituído pela palavra 
próprias. 

17 No trecho “obedecer é muito mais fácil que 
desobedecer” (linha 32), as orações estão coordenadas 
pelo vocábulo “que”, que expressa uma relação de 
oposição nesse caso. 



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6.a REGIÃO  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2021 
 

CRBM-6 AGENTE ADMINISTRATIVO 2 
 

Com base no Manual de Redação da Presidência da  
República (3.a edição), julgue os itens de 18 a 20. 
 
18 O nome do cargo do signatário da comunicação deve 

sempre aparecer no masculino, como, por exemplo, 
Presidente da República ou Ministro de Estado, 
independentemente do gênero de quem o ocupa. 

19 O e-mail, enquanto um gênero textual, não pode ser 
considerado como um documento oficial. 

20 Todo jargão deve ser evitado nos documentos oficiais 
em geral. 

 
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. 
 
Acerca do programa Microsoft Word 2013, do sistema 
operacional Windows 10 e dos conceitos de redes de 
computadores, julgue os itens de 21 a 25. 
 
21 O símbolo , encontrado em documentos do Word 

2013 caso o comando Marcas de Formatação, , 
esteja pressionado, indica marcas de tabulação. 

22 Ao se clicar na pequena seta do lado direito do comando 

, é possível escolher outros tipos de sublinhado 
para o texto. 

23 Quando se cria uma dica de senha no Windows 10, 
apenas o próprio usuário terá conhecimento dela. 

24 Em redes de computadores, um protocolo define as 
regras que o remetente precisa seguir para que se 
estabeleça uma comunicação efetiva com o destinatário. 
Tais regras não são aplicadas ao destinatário, já que ele 
é considerado apenas como o agente receptor. 

25 O ICMP (Internet Control Message Protocol) é um 
protocolo da camada de rede que ajuda o IP a relatar 
alguns problemas durante o roteamento de pacotes. 

 _____________________________________________________  
Julgue os itens de 26 a 30 quanto ao programa de correio 
eletrônico Mozilla Thunderbird, ao site de busca Google, às 
noções de vírus e aos aplicativos para segurança da 
informação. 
 
26 MBOX e Maildir são métodos de armazenamento de 

pastas do programa de correio eletrônico Mozilla 
Thunderbird. 

27 O Google é o site de busca mais utilizado na atualidade. 
Contudo, sua grande desvantagem em relação aos sites 
de pesquisa na Internet é que ele não permite que o 
usuário leia livros ou parte deles, mesmo sendo de 
domínio público. 

28 No site de busca Google, é possível limitar os resultados 
de uma pesquisa a um domínio específico de um site, 
como, por exemplo, “.gov”. 

29 A modalidade de vírus bomba-relógio caracteriza-se 
pelo fato de a sua ativação ser deflagrada após o usuário 
pressionar a tecla . 

30 O vírus mais perigoso para o usuário de computador 
pessoal (PC) é o firewall. Ele é capaz de danificar o disco 
em questão de segundos e possui alto poder de 
replicação. 

 _____________________________________________________  
Uma equipe de 20 duendes ajudantes do Papai Noel, 

trabalhando 6 horas por dia, sempre no mesmo ritmo, 
embrulha 2.800 presentes em uma semana. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 31 e 32. 
 
31 Uma equipe de 12 duendes ajudantes do Papai Noel, 

trabalhando 8 horas por dia, embrulha 2.420 presentes 
em uma semana. 

32 Para embrulhar 112.000 presentes, uma equipe de 100 
duendes ajudantes do Papai Noel, trabalhando 6 horas 
por dia, precisaria de mais de 56 dias. 
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A diferença entre as alturas de dois irmãos é igual a 
13 cm e a razão entre elas é de 13 para 14. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 33 e 34. 
 
33 A raiz quadrada do número que representa a altura, em 

centímetros, do irmão mais baixo é um número 
irracional. 

34 O número que representa a altura, em centímetros, do 
irmão mais alto possui 8 divisores naturais. 

 _____________________________________________________  
Joaquim, um cientista, deve classificar 8 amostras 

testadas no laboratório em 3 diferentes conjuntos: A; B; e C. 
Para isso, ele identificou cada uma delas com um  
número, de modo a obter a seguinte configuração  
para cada conjunto: = {1,2,3,4}; = {1,2,5,6,7}; e  = {3,5,7,8}. Uma classificação correta das amostras  
em cada conjunto deve obedecer à relação  (  ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ (  ∩ ) = {1,2,3,7}. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 35 e 36. 
 
35 Joaquim classificou de forma incorreta as amostras. 
36 O conjunto das partes de ( ∪ ) ∪  é um conjunto de 

8 elementos. 
 _____________________________________________________  

Abel, um lutador de artes marciais mistas, possui um 
cartel de quarenta lutas (26 vitórias e quatorze derrotas), 
todas por nocaute, por finalização ou por decisão. Ademais, 
sabe-se que o número de vitórias por nocaute é igual ao 
sêxtuplo do número de vitórias por finalização, o número de 
vitórias e de derrotas por decisão é o mesmo, 50% de suas 
derrotas foram por nocaute e apenas duas de suas derrotas 
foram por finalização. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de 37 a 40. 
 
37 62,5% das lutas de Abel acabaram em nocaute. 
38 O menor múltiplo comum do número de vitórias e 

derrotas desse lutador é igual a 364. 
39 O número de vitórias por finalização é um número 

primo. 
40 O número de derrotas por finalização corresponde a 1

20
 

do total de lutas de Abel. 

 
 



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6.a REGIÃO  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2021 
 

CRBM-6 AGENTE ADMINISTRATIVO 4 
 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

No que se refere à ética no setor público, julgue os itens  
de 41 a 44. 
 
41 É defeso ao servidor público exercer atividade 

profissional aética ou ligar o seu nome a 
empreendimentos de cunho duvidoso. 

42 O servidor público pode alterar ou deturpar o teor de 
documentos que deva encaminhar para providências. 

43 É facultado ao servidor público manter sob a sua chefia 
imediata parente até o segundo grau civil. 

44 Zelar pela conservação do patrimônio público constitui 
um dos deveres do servidor público perante a 
Administração Pública. 

 _____________________________________________________  
No que concerne à Lei de Improbidade Administrativa, julgue 
os itens de 45 a 48. 
 
45 À luz da Lei de Improbidade Administrativa, reputa-se 

agente público apenas o servidor efetivo detentor de 
cargo público nos órgãos da administração direta. 

46 O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou enriquecer ilicitamente estará sujeito às 
cominações, previstas em lei, até o limite do valor da 
herança. 

47 Permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado 
constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário. 

48 A posse e o exercício de agente público no cargo público 
prescinde de apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado. 

 _____________________________________________________  
Com base na Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 49 a 51. 
 
49 A Administração Pública é impedida de atuar, de ofício, 

nos processos administrativos, incumbência que recai 
exclusivamente sobre o interessado. 

50 A atuação segundo os padrões éticos de probidade, 
decoro e boa-fé é um critério a ser observado pela 
Administração Pública na condução dos processos 
administrativos. 

51 Os atos do processo administrativo dependem de forma 
determinada, independentemente da exigência legal. 

 _____________________________________________________  
A respeito da Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens 52 e 53. 
 
52 Não poderá ser negado o acesso à informação 

necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais. 

53 Os órgãos do Poder Judiciário estão dispensados de 
informar ao Conselho Nacional as decisões que, em grau 
de recurso, negarem acesso a informações de interesse 
público. 

 _____________________________________________________  
Com relação à Lei n.o 13.709/2018, que trata da proteção de 
dados pessoais, julgue os itens 54 e 55. 
 
54 O respeito à privacidade constitui um dos fundamentos 

da Lei de Acesso à Informação. 
55 A Lei de Acesso à Informação não se aplica ao 

tratamento de dados pessoais realizado para fins 
exclusivos de segurança pública. 

 _____________________________________________________  
Acerca da classificação das constituições, julgue os  
itens 56 e 57. 
 
56 A Carta Magna de 1988 é considerada como rígida, o que 

impede que sejam realizadas modificações em seu texto, 
tornando-a integralmente imutável. 

57 As constituições classificadas como flexíveis são aquelas 
cuja alteração pode ser realizada mediante 
procedimento simples, tal qual as demais leis. 

 _____________________________________________________  
Quanto aos princípios fundamentais, julgue os itens  
de 58 a 60. 
 
58 A República Federativa do Brasil, formada pela união 

dissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

59 A cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade não constitui um princípio regente da 
República Federativa do Brasil em suas relações 
internacionais. 

60 A soberania popular pode ser exercida diretamente, por 
meio dos instrumentos de participação da sociedade 
previstos no próprio texto constitucional, a saber: o 
referendo; o plebiscito; e a iniciativa popular. 

 _____________________________________________________  
No que diz respeito aos direitos e aos deveres individuais e 
coletivos, julgue os itens de 61 a 63. 
 
61 A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar, sem consentimento do morador, 
ainda que para prestar socorro. 

62 É livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens. 

63 A criação de associações e de cooperativas depende de 
autorização da Administração Pública, que gerenciará o 
seu funcionamento. 

 _____________________________________________________  
Acerca dos direitos sociais e da nacionalidade, julgue os itens  
de 64 a 67. 
 
64 A participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneração e, excepcionalmente, a participação na 
gestão da empresa, conforme definido em lei, são 
direitos constitucionalmente assegurados aos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

65 É direito dos trabalhadores o gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o 
salário normal. 

66 O cargo de presidente da Câmara dos Deputados é 
privativo de brasileiro nato, razão pela qual o brasileiro 
naturalizado não poderá concorrer ao cargo de 
deputado federal. 

67 Adquirir, voluntariamente, outra nacionalidade, salvo 
nos casos previstos na Constituição Federal, é uma das 
hipóteses em que será declarada a perda da 
nacionalidade brasileira. 

 _____________________________________________________  
No que se refere aos direitos políticos, à Administração 
Pública e aos servidores públicos, julgue os itens de 68 a 70. 
 
68 Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, 

durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

69 Os cargos, os empregos e as funções públicas são 
acessíveis exclusivamente aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, estando 
vedados, sob quaisquer hipóteses, aos estrangeiros. 

70 A Carta Magna de 1988 garante ao servidor público a 
incorporação de vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de 
cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Quanto à gestão de pessoas, julgue os itens de 71 a 78. 
 
71 A atuação estratégica da gestão de pessoas implica no 

desenvolvimento de atividades múltiplas e mais 
complexas, que têm o objetivo de agregar valor à 
empresa, e não somente de dar apoio às demais áreas. 

72 São premissas da nova forma de atuação sistêmica da 
gestão de pessoas estratégica a busca por agilidade, a 
flexibilidade, o dinamismo, a inovação, a criatividade e a 
proatividade. 

73 Dependendo do nível hierárquico, o planejamento terá́ 
características diferentes em relação ao prazo, à 
abrangência e ao conteúdo. Os planejamentos de gestão 
de pessoas podem ser classificados como: estratégico e 
operacional. 

74 O planejamento operacional é a tradução das decisões 
estratégicas em planos mais detalhados, no nível 
departamental, com objetivos de médio prazo. 

75 Toda seleção é precedida por um recrutamento e todo 
recrutamento é seguido de uma seleção. 

76 O processo de recrutamento consiste na escolha do 
profissional que mais bem ocuparia o cargo vago na 
organização, isto é, promove a comparação das 
características pessoais e profissionais do candidato  
com as exigências do cargo e dos candidatos finalistas 
entre si. 

77 Entre as técnicas de seleção de pessoas, estão a triagem 
de currículos, a aplicação de testes de conhecimento e 
psicológicos, as entrevistas e as técnicas situacionais, 
como, por exemplo, as dinâmicas de grupos. 

78 O treinamento de colaboradores tem como foco a 
atualização e o aperfeiçoamento das habilidades 
técnicas dos funcionários, já o desenvolvimento de 
pessoal é voltado para o crescimento do indivíduo em 
nível de conhecimento, habilidade e atitude. 

 _____________________________________________________  
Com relação a comportamento organizacional, julgue os itens 
de 79 a 82. 
 
79 Na liderança autocrática, o poder decisório é centrado 

no próprio chefe. 
80 Na liderança democrática, o poder decisório é centrado 

no funcionário e o líder dá liberdade aos subordinados 
para atuarem dentro de limites. 

81 A liderança adaptativa sugere que a eficácia do 
desempenho do grupo depende da adequação entre o 
estilo do líder e o grau de controle que a situação lhe 
proporciona. Portanto, para melhorar a eficácia, deve-se 
mudar o líder, de modo que ele se encaixe na situação, 
ou modificar a situação, para que ela se torne adequada 
ao líder. 

82 Os estilos de liderança voltados para tarefas e os estilos 
de liderança voltados para relacionamentos têm em 
comum três dimensões contingenciais: as relações entre 
líder e liderados; a estrutura da tarefa; e o poder de 
posição. 

Acerca da gestão de processos, julgue os itens de 83 a 87. 
 
83 O processo é visto como o fluxo de trabalho com 

atividades claramente definidas, que seguem uma 
sequência lógica, com início determinado, porém com 
fim indefinido. 

84 O processo organizacional deve ser devidamente 
documentado, possuindo clareza quanto ao que é 
transformado em sua execução. 

85 Nem todo processo organizacional consegue ser 
mensurável e possuir objetivos definidos. 

86 Entre as categorias de processos, podem ser citados os 
gerenciais, os finalísticos e os operacionais. 

87 Os processos gerenciais estão relacionados à estratégia 
organizacional e ligados diretamente ao núcleo decisório 
da empresa, o qual estabelecerá diretrizes para a 
concretização de metas, indicadores de desempenho e 
avaliação de resultados. 

 _____________________________________________________  
A arquivologia é a ciência que estuda teorias e métodos de 
organização e tratamento de documentos e sua conversão 
em potencial informação. No que se refere à arquivologia, 
julgue os itens de 88 a 90. 
 
88 Os documentos iconográficos e cartográficos devem 

ficar sob a guarda de um arquivo especial. 
89 A recepção, a organização e a preservação de 

documentos são atividades específicas do arquivo. 
90 O arquivamento pode ser horizontal ou vertical, a 

depender da disposição dos móveis que guardam os 
respectivos documentos. 

 _____________________________________________________  
A respeito do trabalho em equipe, julgue os itens de 91 a 95. 
 
91 Os papéis dos integrantes de uma equipe são definidos 

pela habilidade mental e pela personalidade de cada 
membro. 

92 Dentro de uma equipe, cada membro desempenha um 
único papel. 

93 A diversidade é uma variável negativa para a composição 
de equipes bem-sucedidas, pois os integrantes terão 
experiências e conhecimentos distintos, o que não 
agregará para o alcance de um objetivo em comum. 

94 Quanto maior o tamanho de uma equipe, maior também 
será́ a probabilidade de aparecerem problemas, como, 
por exemplo, dificuldades internas de gestão ou de 
agenda. 

95 O número ideal de pessoas para a composição de uma 
equipe de sucesso, segundo psicólogos, está entre dez e 
quinze. 



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 6.a REGIÃO  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2021 
 

CRBM-6 AGENTE ADMINISTRATIVO 6 
 

Quanto à comunicação, julgue os itens de 96 a 100. 
 
96 A comunicação se refere somente à linguagem falada, 

aos sons e aos barulhos que as pessoas utilizam para se 
comunicar. 

97 A comunicação não verbal envolve expressões faciais, 
cinésica e gestos. 

98 As comunicações verbais e não verbais são 
interdependentes entre si e a percepção de uma não 
influencia na interpretação da outra. 

99 O campo da comunicação humana é dividido em três 
níveis: intrapessoal; interpessoal; e de massa. 

100 O nível intrapessoal ocorre dentro da própria pessoa, 
não sendo possível observá-lo. É constituído, 
basicamente, pelo repertório e pelas experiências 
passadas do emissor. 

 _____________________________________________________  
Em relação ao Estado, julgue os itens de 101 a 103. 
 
101 O povo, o território e o governo soberano são elementos 

essenciais que compõem o Estado. 
102 Em linhas gerais, a soberania consiste no poder de que 

dispõe o Estado para fazer prevalecer suas decisões 
dentro de seu território. 

103 Os poderes do Estado, no exercício de suas 
competências constitucionais, desempenham as 
funções legislativas, judiciárias e administrativas, as 
quais podem ser delegadas ou avocadas, mediante 
autorização legislativa. 

 _____________________________________________________  
Acerca da organização administrativa do Estado e da 
administração direta e indireta, julgue os itens de 104 a 110. 
 
104 O Estado pode desempenhar suas funções 

administrativas diretamente, por meio das pessoas 
jurídicas integrantes da administração indireta. 

105 A descentralização administrativa, tanto por outorga 
quanto por delegação, consiste na transferência de 
determinada atividade exclusivamente aos particulares.  

106 Quando o Estado transfere a execução de determinado 
serviço a particulares, por meio de delegação, 
permanece com a sua titularidade. 

107 As pessoas jurídicas integrantes da administração 
indireta são entidades dotadas de personalidade jurídica 
própria. 

108 As fundações públicas são entidades dotadas de 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, criadas em 
virtude de autorização legislativa. 

109 As sociedades de economia mista, por serem entidades 
integrantes da administração indireta, estão vedadas de 
atuar na exploração de atividade econômica. 

110 Os órgãos públicos consistem em unidades de atuação 
integrantes da estrutura da administração direta e da 
estrutura da administração indireta e podem ser 
classificados, quanto à sua posição, como 
independentes, autônomos, superiores ou subalternos. 

No que se refere aos cargos públicos, julgue os itens  
de 111 a 113. 
 
111 O cargo público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades, previstas na estrutura 
organizacional, que competem a um servidor. 

112 A forma de provimento dos cargos públicos dar-se-á, 
exclusivamente, por meio de concurso público, sendo 
vedadas quaisquer outras formas de acesso. 

113 Os particulares em colaboração com o Poder Público são 
considerados como agentes políticos. 

 _____________________________________________________  
No que diz respeito aos poderes administrativos e aos atos 
administrativos, julgue os itens de 114 a 117. 
 
114 O poder vinculado é aquele em que a lei concede ao 

administrador público uma certa margem de liberdade 
para a prática do ato, no que concerne à conveniência e 
à oportunidade. 

115 A presunção de legitimidade e a presunção de 
veracidade são atributos dos atos administrativos. 

116 O agente público, no exercício das funções 
administrativas legalmente atribuídas a si, responde 
tanto por suas ações quanto por suas omissões, em 
decorrência do seu múnus público. 

117 Tanto a anulação quanto a revogação do ato 
administrativo dependem, necessariamente, de 
provocação da parte interessada, não podendo a 
Administração Pública declará-las ex officio. 

 _____________________________________________________  
Com relação ao controle da Administração Pública e à 
responsabilidade civil do Estado, julgue os itens de 118 a 120. 
 
118 Os atos do chefe do Poder Executivo são insuscetíveis de 

apreciação pelo Poder Legislativo, mesmo os que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa. 

119 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, um sistema de controle interno, 
com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual e a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União. 

120 As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes causarem a terceiros, restando assegurado o 
direito de regresso contra o responsável apenas quando 
o dolo da conduta ficar cabalmente demonstrado. 


