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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 marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). 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 
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Os avanços científicos são muito importantes para as profissões da área da saúde. As novas tecnologias na
odontologia, por exemplo, podem deixar os atendimentos mais rápidos e cômodos para o dentista e o paciente, além de 
garantir melhores resultados. 

Entre as tecnologias odontológicas cada vez mais utilizadas pelos dentistas, está o escaneamento intraoral. Apesar 
de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos.
Por meio da leitura óptica combinada a um escaneamento a laser, o scanner intraoral tira mais de mil imagens por segundo. 
O software do equipamento se encarrega de juntá-las em tempo real, já em formato tridimensional. Após o registro, é
possível editar a imagem, retirando-se excessos de lábio ou saliva. É um procedimento mais rápido que o método com
gesso e mais cômodo para ambas as partes. Além disso, as imagens geradas têm mais qualidade e atingem locais que a 
metodologia tradicional não alcança, o que faz com que o profissional possa gerar um diagnóstico mais preciso. Com as 
informações obtidas pelo escaneamento, o profissional consegue planejar cada etapa do tratamento e, por fim, ter uma
prévia dos resultados. 

A tecnologia CAD/CAM é um item que complementa o escaneamento intraoral, permitindo que se criem réplicas
em três dimensões no computador, e tem sido muito utilizada em diversas áreas para fazer moldes e impressões 3D.
Na odontologia, essa tecnologia substitui métodos mais arcaicos, como os moldes de gesso. É excelente para aumentar a 
precisão dos tratamentos, uma vez que os modelos ficam mais acurados. 

Para os dentistas que trabalham na área de implantologia, a cirurgia guiada tem se popularizado como uma opção
viável. Ela pode facilitar o processo de implantes, tornando-o mais confortável ao paciente. 

Antes da cirurgia, um profissional credenciado faz o molde por meio de um software de computador, e esses 
dados são enviados para uma empresa terceirizada que confecciona o guia cirúrgico que será utilizado. No dia da cirurgia, 
o profissional terá acesso aos dados do paciente e ao guia, que será fixado à gengiva. Assim, não é necessário fazer grandes 
incisões, mas apenas pequenas perfurações nos locais indicados. Isso torna a cirurgia menos invasiva, reduz feridas, dores 
e sangramentos significativamente e faz com que a recuperação do paciente seja mais rápida. 

Em cirurgias mais complexas, a impressora 3D é usada para imprimir réplicas da região que passará pelo
procedimento. Dessa forma, o cirurgião-dentista pode estudar com mais precisão o caso e planejar cada passo que será
tomado. 

No trabalho com implantes e próteses, a impressora serve para imprimir versões testes, que permitem visualizar
se o material vai se encaixar bem ao paciente e se está feito de forma adequada. Com a impressora 3D, é possível também 
criar alinhadores invisíveis e aparelhos para bruxismo, com economia de tempo e dinheiro. 

Para cada área de atuação no campo da odontologia, há um tipo de novidade tecnológica, como materiais,
aparelhos e softwares, que oferecem mais qualidade ao tratamento dentário, tanto para o cirurgião-dentista quanto para 
o paciente. 

Internet: <www.suryadental.com.br> (com adaptações).

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Quanto à tipologia do texto e às ideias nele expressas, julgue 
os itens 1 e 2. 
 
1 Estruturado em forma dissertativa, o texto trata de 

novas tecnologias que possibilitam maior rapidez e 
eficiência em procedimentos odontológicos. 

2 De acordo com o texto, por serem arcaicos, métodos 
como a moldagem em gesso não são mais utilizados em 
procedimentos odontológicos. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 3 a 7, relativos a aspectos linguísticos do 
texto. 
 
3 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

das ideias do segundo parágrafo do texto caso o termo 
“odontológicas” (linha 4) fosse deslocado para 
imediatamente depois de “tratamentos” (linha 5), 
fazendo-se o devido ajuste de concordância  
nominal — odontológicos. 

4 Dadas as relações de coesão do texto, é correto afirmar 

que, em “juntá-las” (linha 7), o pronome oblíquo está 

empregado em relação a “rapidez e precisão” (linha 5). 

5 A expressão “ambas as partes” (linha 9) refere-se, por 

coesão textual, a “o dentista e o paciente” (linha 2). 

6 No último período do segundo parágrafo, o termo 

“prévia” (linha 12) tem emprego substantivo e poderia 

ser substituído, sem prejuízo da correção e dos sentidos 

do texto, por intróito. 

7 No último período do terceiro parágrafo, a oração 

introduzida por “uma vez que” (linha 16) expressa a 

consequência do aumento da precisão dos tratamentos 

odontológicos. 
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Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias 

do texto, julgue os itens de 8 a 10, que consistem em 

propostas de substituição para vocábulos e trechos 

destacados do texto. 

 

8 “intraoral. Apesar de ainda ter” (linhas 4 e 5): intraoral, 

que, embora ainda tenha 

9 “se encarrega” (linha 7) por encarrega-se 

10 “que passará pelo” (linha 24) por onde será realizado o 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 11 a 15, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

 

11 “o que faz com que o profissional possa gerar um 

diagnóstico mais preciso” (linha 10): o que possibilita ao 

profissional a emissão de um diagnóstico mais preciso 

12 “A tecnologia CAD/CAM é um item que complementa o 

escaneamento intraoral, permitindo que se criem 

réplicas em três dimensões no computador, e tem sido 

muito utilizada em diversas áreas para fazer moldes e 

impressões 3D.” (linhas 13 e 14): A tecnologia 

CAD/CAM, item complementar ao escaneamento 

intraoral, favorece à criação de réplicas em três 

dimensões muito utilizadas no computador em 

diversas áreas para a confecção de moldes e 

impressões 3D. 

13 “e esses dados são enviados para uma empresa 

terceirizada que confecciona o guia cirúrgico que será 

utilizado.” (linhas 19 e 20): sendo esses dados remetidos 

a uma empresa terceirizada para a confecção do guia 

cirúrgico a ser utilizado. 

14 “e faz com que a recuperação do paciente seja mais 

rápida.” (linha 23): e acelera a recuperação do paciente. 

15 “se o material vai se encaixar bem ao paciente e se está 

feito de forma adequada.” (linha 28): caso o material se 

adeque à necessidade do paciente e seja produzido 

apropriadamente. 

 ____________________________________________________  

Julgue o item 16, considerando a correção gramatical do 

trecho apresentado e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

16 Informamos que a remessa dos guias cirúrgicos 

solicitados pela Comissão de Atenção à Saúde Bucal será 

remetida dentro de dez dias à contar da data de emissão 

deste esclarecendo, que estão dentro dos padrões 

estabelecidos pelo devido órgão de controle, com 

destaque para a alta qualidade dos mesmos. 

 ____________________________________________________  

Na matemática, o teorema dos quatro quadrados de 

Lagrange afirma que todo número natural pode ser escrito 

como a soma dos quadrados de quatro números inteiros não 

negativos. Por exemplo, 10 = 1� + 1� + 2� + 2�. 

Considerando essas informações, julgue os itens de 17 a 20. 

 

17 312 = 2� + 4� + 6� + 16�. 

18 O número 1 pode ser escrito como a soma dos 

quadrados de quatro números inteiros positivos. 
19 Se w é um número inteiro não negativo e 

4� + 14� + 17� +�
� = 2.022, então � é um número 

primo. 
20 Se � e � são números inteiros não negativos e 

42 = 2� + 2� + �
� + �

�, então � + � = 8. 
 ____________________________________________________  

Rafael, recém-graduado em odontologia, deseja 
organizar os seis livros que adquiriu durante sua graduação 
em uma estante. Entre esses seis livros, dois fazem parte de 
uma coleção (sendo as partes 1 e 2 dessa coleção) e dois, que 
não fazem parte de nenhuma coleção, são iguais, isto é, são 
repetidos. 
 
Considerando que os livros de Rafael estejam organizados em 
uma sequência e que trocar a ordem de livros repetidos não 
configure uma sequência diferente, julgue os itens de 21 a 24. 
 
21 Rafael tem trezentas e sessenta opções diferentes de 

sequências para organizar seus livros. 
22 Se Rafael definir que os livros de coleção devem ser 

colocados em sequência, sendo a parte 1 seguida da 
parte 2, ele terá 80 opções de sequências diferentes para 
organizar seus livros. 

23 Organizando-se aleatoriamente a sequência dos livros, a 
probabilidade de que os livros repetidos estejam um 
seguido do outro e que os livros da coleção também 
estejam um seguido do outro (estando a parte 1 antes 
da parte 2, necessariamente) é menor que 5%. 

24 Se Rafael quiser presentear alguém com dois de seus 
livros, sendo os livros necessariamente diferentes, 
haverá 10 modos diferentes de montar esse presente. 
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Considerando os cenários político, econômico, ambiental, 

científico, cultural, social e das relações internacionais no 

mundo contemporâneo, julgue os itens de 25 a 32. 

 

25 Afora os temas tradicionais que assinalam as principais 

pautas mundiais do tempo presente, como guerra e paz, 

a questão ambiental assume crescente importância 

diante das mudanças climáticas e de seu impacto nas 

condições de vida no planeta. 

26 O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe o 

abandono das formas de produção consagradas pela 

moderna economia e o consequente retorno aos 

padrões produtivos da era pré-industrial. 

27 Como fonte de energia, o petróleo tende a ser 

crescentemente utilizado em todo o planeta, pois, não 

sendo fóssil, pouco interfere na emissão de gases 

poluentes na atmosfera. 

28 O atual conflito no Leste europeu, decorrente da invasão 

da Ucrânia pela Rússia, traz graves consequências não 

apenas no campo material: a Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima em cerca de 10 milhões o número 

de ucranianos impelidos a abandonar seu país. 

29 Por sua incapacidade de impedir as guerras e os mais 

diversos conflitos no mundo, o Conselho de Segurança 

foi dissolvido pela ONU, não havendo previsão de 

criação de um substituto. 

30 Aumento exponencial da produção, ampliação 

extraordinária do comércio internacional e ampla 

circulação de bens e capitais nos mercados mundiais são 

algumas das características da globalização. 

31 União Europeia e Mercosul são exemplos de blocos 

econômicos que surgiram na esteira da ordem 

globalizada do tempo presente e que, a despeito de 

alguns êxitos, fracassaram no esforço de integração 

econômica. 

32 Ciência e tecnologia, em constante avanço, contribuem 

para alicerçar as rápidas e profundas transformações do 

mundo contemporâneo, como é o caso de sua aplicação 

na economia, nas comunicações e na saúde. 

 ____________________________________________________  

Em relação ao Microsoft Excel 2013 e aos conceitos de redes 

de computadores, julgue os itens de 33 a 36. 

 

33 Caso a fórmula =(G8-G4) * (M6-M3) seja inserida em 

uma célula do programa Excel 2013, ocorrerá erro de 

construção, pois esse programa não permite que uma 

fórmula seja construída com espaços entre os 

operadores. 

34 O usuário pode criar uma fórmula no Excel 2013 

utilizando os métodos digitação ou apontamento. 

35 Uma rede WAN é formada, via de regra, pela interligação 

de, no mínimo, quatro roteadores. 

36 Na topologia em estrela, há, necessariamente, a 

presença de um hub, que figura como equipamento 

concentrador, ao passo que, na topologia em 

barramento, os computadores são interligados 

diretamente por meio do cabo UTP. 

Acerca das noções de vírus, worms e pragas virtuais e dos 
aplicativos para segurança da informação, julgue os itens 
de 37 a 40. 
 
37 A ação de vírus provoca diversos danos ao computador; 

até mesmo o sistema operacional pode ser corrompido 
por eles. 

38 Um computador conectado à Internet pode sofrer ações 
tanto dos vírus quanto de spywares e malwares. 

39 O firewall é a ferramenta mais importante na área da 
segurança da informação, apesar de possuir a 
desvantagem de não ser capaz de impedir ações de 
malwares. 

40 O firewall pode ser configurado para permitir o tráfego 
específico de alguns dados, como, por exemplo, 
requisições do protocolo HTTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

CFO ANALISTA GERAL 4 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

A respeito de ética e moral no serviço público, julgue os itens 

de 41 a 45. 

41 A ética se ocupa de temas como valores, ação e seus 

fundamentos e, com isso, acaba se envolvendo com 

discussões sobre autonomia, discricionariedade e 

integridade. 

42 A ética é objeto da moral. 

43 A moral designa o arranjo de valores, normas e costumes 

que formam uma moldura socialmente construída para 

abarcar atitudes e referenciais de conduta. 

44 Os padrões morais podem variar conforme a formação 

histórica e cultural das sociedades, mas, dentro de uma 

mesma sociedade, observa-se uma uniformidade 

homogênea. 

45 O juízo moral responde ao questionamento “O que se 

deve fazer?”, enquanto o juízo ético responde ao 

questionamento “Por que se deve fazer?”. 

 ____________________________________________________  

Acerca das sanções por atos de improbidade administrativa, 

julgue os itens de 46 a 50, segundo a Lei n.o 8.429/1992. 

46 Em qualquer hipótese, a pena de multa não poderá 

exceder o valor do dano ao erário ou do enriquecimento 

ilícito. 

47 A sanção de perda da função pública vincula-se, 

necessariamente, ao cargo em razão do qual tenha sido 

cometido o ato de improbidade. 

48 A sanção de proibição de contratação com o poder 

público limita-se, em princípio, ao ente lesado pelo ato 

de improbidade. 

49 A condenação por improbidade não pode se limitar à 

reparação ao erário, mas pode, excepcionalmente, 

limitar-se à aplicação de multa. 

50 Não se admite cumprimento provisório das sanções por 

ato de improbidade. 

 ____________________________________________________  

Com relação à motivação dos atos administrativos, julgue os 

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

51 Atos que ampliem direitos não necessariamente 

demandam motivação. 

52 Atos que agravem sanções exigem motivação. 

53 Atos que apliquem jurisprudência firmada sobre a 

questão exigem motivação. 

54 Atos que divirjam de pareceres exigem motivação. 

55 Atos que decidam seleção pública exigem motivação. 

Com base na Lei n.o 5.081/1966, julgue os itens de 56 a 60. 

56 É terminantemente vedado ao cirurgião-dentista expor 

em público trabalhos odontológicos. 

57 É vedado ao cirurgião-dentista exercer mais de uma 

especialidade. 

58 Realizar consulta mediante audioconferência é vedado 

ao cirurgião-dentista. 

59 Ao cirurgião-dentista é vedado divulgar benefícios 

recebidos de clientes, exceto se obtiver sua autorização. 

60 É terminantemente vedado ao cirurgião-dentista 

divulgar os preços de seus serviços. 

 ____________________________________________________ 

À luz das disposições da Lei n.o 4.324/1964, julgue os itens 

de 61 a 65. 

61 Cabe ao Conselho Federal de Odontologia elaborar os 

regimentos internos dos Conselhos Regionais. 

62 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia expedir 

instruções para o funcionamento dos Conselhos 

Regionais. 

63 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

deliberar, originariamente, sobre a admissão de 

membros dos Conselhos Regionais. 

64 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

aprovar o orçamento dos Conselhos Regionais. 

65 É atribuição do Conselho Federal de Odontologia 

aprovar as contas dos Conselhos Regionais. 

 ____________________________________________________ 

Considerando a Resolução CFO n.o 63/2005, julgue os itens 

de 66 a 70, a respeito das competências do técnico em saúde 

bucal. 

66 A supervisão do técnico em saúde bucal pelo 

cirurgião-dentista pode ocorrer remotamente. 

67 A supervisão dos técnicos em saúde bucal por 

cirurgiões-dentistas deve observar a razão máxima de 

cinco para um. 

68 Compete aos técnicos em saúde bucal, com 

exclusividade, ensinar técnicas de higiene bucal. 

69 O técnico em saúde bucal poderá supervisionar, por 

delegação de cirurgião-dentista, o trabalho dos 

auxiliares de saúde bucal. 

70 Compete aos técnicos em saúde bucal, inclusive em 

ambiente hospitalar, proceder à limpeza e à antissepsia 

do campo operatório em atos cirúrgicos odontológicos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgue os itens de 71 a 75, referentes ao controle da 

administração. 

 

71 De acordo com o sistema dual de jurisdição, não há, no 

âmbito administrativo, decisões definitivas, porque é 

sempre possível a análise judicial. 

72 O controle judicial da administração pode dar-se de 

modo preventivo, como, por exemplo, por meio das 

súmulas vinculantes. 

73 O direito financeiro enuncia importantes referenciais de 

controle das políticas públicas por meio do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual. 

74 Não há controle judicial preventivo sobre omissões 

legislativas. 

75 O princípio da reserva do possível é um contraponto 

capaz de condicionar o controle judicial sobre a 

Administração. 

 ____________________________________________________  

A respeito da discricionariedade administrativa, julgue os 

itens de 76 a 80. 

 

76 Mais que o objetivo de atendimento à coletividade, o 

traço preponderante da discricionariedade é o de 

representar uma prerrogativa da Administração. 

77 A conveniência diz respeito às condições que conduzirão 

o agir administrativo, enquanto a oportunidade diz 

respeito ao momento desse agir. 

78 Se divorciada do direito fundamental à boa 

administração e das demandas dos administrados, toda 

discricionariedade administrativa representará, ao fim e 

ao cabo, arbítrio. 

79 Um dos critérios que franqueia a discricionariedade a um 

controle judicial é a adequação, assim entendida a 

correlação entre o ato praticado e a finalidade almejada 

pela norma. 

80 Os motivos embasadores do ato discricionário subsidiam 

o controle administrativo e judicial desse tipo de ato. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições da Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens 

de 81 a 85. 

 

81 O duplo grau de jurisdição administrativa é uma garantia 

assegurada aos administrados. 

82 Estando em discussão direitos ou interesses difusos, 

qualquer cidadão possui legitimidade para a 

interposição de recurso administrativo. 

83 Estando em discussão direitos coletivos, apenas o 

Ministério Público possui legitimidade para interposição 

de recurso administrativo. 

84 Os recursos administrativos ostentam duplo efeito 

automático, comportando devolução e suspensão. 

85 O não conhecimento de recurso não impede, no 

exercício da autotutela, a revisão de ofício da decisão 

recorrida. 

 ____________________________________________________  

Acerca da gestão da qualidade, julgue os itens de 86 a 90. 

 

86 Em termos de gestão, a qualidade teve início com o 

controle estatístico da qualidade e evoluiu para a técnica 

de inspeção em massa. 

87 A gestão por qualidade total busca a satisfação do 

cliente e de todos os demais interessados, bem como a 

excelência organizacional, mediante ação sinérgica em 

que o todo sobrepuja a soma das partes. 

88 A qualidade na administração pública encerra-se na 

redução de custos e na melhoria contínua dos processos. 

89 A forma tangível de percepção da qualidade dos serviços 

ocorre no tratamento do cliente, como a cortesia, a 

simpatia, a prontidão e a agilidade no atendimento. 

90 A aplicação das normas ISO garante a qualidade de 

produtos ou serviços, mediante a certificação de 

processos, os quais asseguram as mesmas 

características e o mesmo padrão de qualidade. 

 ____________________________________________________  

A respeito do comportamento organizacional, julgue os itens 

de 91 a 95. 

 

91 O líder deve exercer as funções de seus liderados na 

ocorrência de situações adversas e estimulá-los a usar 

seus pontos fracos e desenvolvê-los. 

92 O poder legítimo está associado ao líder carismático, que 

sabe influenciar as pessoas, tornando-as seus 

seguidores, para a consecução dos objetivos 

organizacionais. 

93 Do ponto de vista da teoria da equidade, há uma 

correlação entre o que o servidor entrega à sua 

organização e o que ela lhe devolve. 

94 De acordo com a teoria das necessidades adquiridas, a 

necessidade de poder está relacionada ao desejo de se 

ter bons relacionamentos e amizades. 

95 A diminuição do empenho e o aumento do absenteísmo 

constituem exemplos de resultados negativos de 

descumprimento do denominado contrato psicológico 

no ambiente organizacional. 
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A respeito do Ministério Público na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue os itens de 96 a 100. 

 

96 A unidade enquanto princípio institucional do Ministério 

Público diz respeito ao âmbito de cada órgão, não 

determinando uma aglutinação entre os Ministérios 

Públicos da União e dos estados nem entre os distintos 

ramos. 

97 A indivisibilidade decorre da própria unidade e admite a 

substituição entre membros do Ministério Público em 

uma mesma função. 

98 A independência funcional alcança também a seara 

administrativa, afastando a hierarquia entre membros 

do Ministério Público. 

99 O Ministério Público ostenta autonomia funcional e 

administrativa. 

100 A vedação ao exercício da advocacia por membros do 

Ministério Público é absoluta. 

 ____________________________________________________  

Quanto à ordem social na CF, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 A ordem social garante a participação da sociedade na 

formação, no monitoramento, no controle e na 

avaliação das políticas sociais. 

102 A ordem social forma o núcleo substancial do regime 

democrático e abarca a seguridade social, a educação, a 

cultura, o desporto e a família. 

103 É obrigação exclusiva do Estado financiar a seguridade 

social. 

104 A educação é informada pelo direito de aprendizagem 

básica e intermediária, não alcançando a titulação 

superior. 

105 A educação domiciliar (homeschooling) é admitida sem 

ressalvas pelo direito brasileiro. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 106 a 110, referentes aos direitos 

fundamentais. 

 

106 Os direitos se distinguem das garantias no seguinte 

sentido: direitos são bens e vantagens, enquanto as 

garantias se confundem com os remédios 

constitucionais.  

107 Os direitos fundamentais são relativos, comportando 

ponderação e redução frente a outros direitos, ainda 

que não fundamentais. 

108 Os direitos fundamentais, por não possuírem conteúdo 

patrimonial, são inalienáveis. 

109 O rol de direitos fundamentais dispostos na CF é 

taxativo. 

110 As normas definidoras de direitos fundamentais 

possuem aplicabilidade imediata. 

Julgue os itens de 111 a 120, relativos a noções de 

administração financeira e orçamentária. 

 

111 O orçamento público é um instrumento de atuação do 

governo, materializando a sua programação, 

coerentemente com as funções atribuídas ao Estado, e 

discriminando a origem e o montante dos recursos a 

serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos 

dispêndios a serem efetuados. 

112 Entre as vantagens do orçamento-programa em relação 

a métodos de elaboração orçamentária tradicionais, 

alguns autores apontam a facilidade para a identificação 

de funções. 

113 A propósito do chamado orçamento secreto, as maiores 

críticas que têm sido apontadas com relação aos 

princípios orçamentários geralmente relacionados pelos 

diversos autores são a inobservância do equilíbrio e da 

exclusividade. 

114 O ciclo orçamentário, que corresponde ao exercício 

financeiro (no Brasil, ao ano-calendário), compreende: 

elaboração da proposta; apreciação legislativa; 

execução; controle; e avaliação. 

115 A subestimativa da receita (e da despesa), acentuada 

nos períodos inflacionários, tende a aumentar as 

possibilidades de revisão orçamentária ao longo do 

exercício, desvirtuando o planejamento e contribuindo, 

paralelamente, para a compressão das despesas. 

116 São consideradas operações intraorçamentárias aquelas 

realizadas entre órgãos e entidades da Administração 

Pública integrantes dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social de um mesmo ente federativo; assim, 

tais receitas não representam novas entradas de 

recursos nos cofres públicos do ente, apenas 

remanejamentos internos. 

117 O programa de trabalho define qualitativamente a 

programação orçamentária; nesse sentido, a pergunta 

que se pretende responder com a indicação do subtítulo 

é “Em que áreas de despesa a ação governamental será 

realizada?”. 

118 Na determinação dos recursos disponíveis para a 

abertura de créditos suplementares e especiais, só se 

poderá computar o excesso de arrecadação ao final do 

exercício ou a partir do momento em que o valor já 

arrecadado ultrapasse a previsão de todo o ano. 

119 Deve-se reconhecer o passivo financeiro quando 

verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação 

patrimonial, mesmo que não se trate de obrigação 

presente por falta do implemento de condição, que 

ocorrerá com a liquidação. 

120 A falta de aplicação, parcial ou total, no exercício, dos 

valores adiantados a título de suprimento de fundos 

constitui saldo automaticamente transferido para o 

exercício subsequente, para posterior aplicação em 

novas despesas, com a mesma ou com outra finalidade.
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PROVA DISCURSIVA 
 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas
no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

_____________________________________________________________________________________________________  

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a Lei n.o 14.230/2021, que reforma a Lei 
de Improbidade Administrativa. Trata-se da maior mudança feita até agora nessa norma, que está em 
vigor desde 1992. A principal alteração do texto é a exigência de dolo (intenção) para que os agentes 
públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não 
podem mais ser configurados como improbidade. A ação deverá comprovar a vontade livre e 
consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero 
exercício da função. Também não se poderá punir a ação ou a omissão em decorrência de divergência 
na interpretação da lei. 

Agência Câmara de Notícias. Internet: <https://www.camara.leg.br> (com adaptações). 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: maior segurança jurídica 
ou maior impunidade?

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) eliminação da modalidade culposa como possível à prática de atos de improbidade;
b) eliminação do dolo genérico como possível à prática de atos de improbidade; e
c) eliminação do rol exemplificativo de tipos ímprobos no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.




