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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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Texto para os itens de 1 a 20. 

 
Uma vez por semana, o torcedor foge de casa e vai

ao estádio. 
Ondulam as bandeiras, soam as matracas, os

foguetes, os tambores, chovem serpentinas e papel picado: 
a cidade desaparece, a rotina se esquece, só existe o 
templo. Neste espaço sagrado, a única religião que não tem
ateus exibe suas divindades. Embora o torcedor possa
contemplar o milagre, mais comodamente, na tela de sua
televisão, prefere cumprir a peregrinação até o lugar onde
possa ver em carne e osso seus anjos lutando em duelo
contra os demônios da rodada. 

Aqui o torcedor agita o lenço, engole saliva, engole
veneno, come o boné, sussurra preces e maldições, e 
de repente arrebenta a garganta numa ovação e salta feito
pulga abraçando o desconhecido que grita gol ao seu lado.
Enquanto dura a missa pagã, o torcedor é muitos. 
Compartilha com milhares de devotos a certeza de que
somos os melhores, todos os juízes estão vendidos, todos 
os rivais são trapaceiros. 

É raro o torcedor que diz: “Meu time joga hoje”.
Sempre diz: “Nós jogamos hoje”. Este jogador número doze 
sabe muito bem que é ele quem sopra os ventos de fervor
que empurram a bola quando ela dorme, do mesmo jeito
que os outros onze jogadores sabem que jogar sem torcida
é como dançar sem música. 

Quando termina a partida, o torcedor, que não saiu
da arquibancada, celebra sua vitória, que goleada fizemos,
que surra a gente deu neles, ou chora sua derrota, nos 
roubaram outra vez, juiz ladrão. E então o sol vai embora, e 
o torcedor se vai. Caem as sombras sobre o estádio que se
esvazia. Nos degraus de cimento ardem, aqui e ali, algumas
fogueiras de fogo fugaz, enquanto vão se apagando as luzes 
e as vozes. O estádio fica sozinho e o torcedor também volta
à sua solidão, um eu que foi nós; o torcedor se afasta, se
dispersa, se perde, e o domingo é melancólico feito uma
quarta-feira de cinzas depois da morte do carnaval.

 
Eduardo Galeano. O torcedor. In: Futebol ao Sol e à Sombra. 2.a edição. 

Tradução de Eric Nepomuceno e Maria do Carmo Brito.  

L&PM Editores, 2002. 
 ____________________________________________________  

A respeito das ideias veiculadas no texto apresentado e da 
sua tipologia textual, julgue os itens de 1 a 7. 
 
1 No texto, o autor associa uma partida de futebol em um 

estádio a uma manifestação religiosa, a partir do 
emprego de vários termos que remetem à religiosidade. 

2 Com base nas ideias do texto, pode-se destacar a 
coletividade como a principal característica de uma 
partida de futebol em um estádio. 

3 Ao afirmar que “todos os juízes estão vendidos” (linha 18), 
o autor deixa explícita sua crítica à parcialidade da 
arbitragem no futebol. 

4 De acordo com o texto, a torcida interfere no 
desempenho dos times na partida. 

5 Conforme as ideias do texto, uma partida de futebol 
assemelha-se ao carnaval. 

6 O texto consiste na narração dos acontecimentos pelos 
quais determinado torcedor passou durante uma 
partida de futebol em um domingo. 

7 O autor reconhece no texto que é mais cômodo assistir 
a uma partida de futebol pela televisão do que em um 
estádio. 

 ____________________________________________________  

Em relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto 
apresentado, julgue os itens de 8 a 20. 
 
8 A flexão de terceira pessoa do plural nas formas verbais 

“Ondulam” (linha 3), “soam” (linha 3) e “chovem” (linha 4) 
consiste em um recurso coesivo usado, no texto, para 
ocultar o sujeito das orações em que essas formas se 
inserem. 

9 O termo “só” (linha 5) está empregado no texto com o 
mesmo sentido de sozinho. 

10 A eliminação das vírgulas empregadas após 
“torcedor” (linha 26) e “arquibancada” (linha 27) não 
causaria incorreção gramatical, porém alteraria os 
sentidos originais do texto. 

11 Sem alteração dos sentidos do texto, a oração 
“o torcedor é muitos” (linha 16) poderia ser reescrita, de 
forma gramaticalmente correta, assim: são muitos os 

torcedores. 
12 Na linha 31, a forma verbal “ardem” estabelece 

concordância com o termo “degraus”. 
13 Se o termo “feito” (linha 14) fosse substituído por igual, 

o texto tornar-se-ia mais formal, sem prejuízo da sua 
correção gramatical e dos seus sentidos. 

14 No trecho “o torcedor se afasta, se dispersa, se 
perde” (linhas 34 e 35), as orações estão coordenadas 
em uma gradação, expressando ações consecutivas. 

15 No texto, a palavra “ovação” (linha 14) refere-se ao ato 
de gritar “gol” com entusiasmo. 

16 No trecho “de repente arrebenta a garganta” (linha 14), 
observa-se o emprego da figura de linguagem hipérbole. 

17 Em “nos roubaram outra vez, juiz ladrão” (linhas 28 e 
29), a vírgula tem a finalidade de separar um vocativo. 

18 Os termos “Embora” (linha 7) e “embora” (linha 29) 
pertencem a classes gramaticais distintas. 

19 O sinal indicativo de crase em “à sua solidão” (linha 34) 
poderia ser suprimido, sem prejuízo da correção 
gramatical do texto. 

20 Cada vírgula empregada na linha 5 poderia ser 
substituída pelo sinal de ponto e vírgula, sem prejuízo 
dos sentidos e da correção gramatical do texto. 
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A moeda de Gael, um mágico cearense, é viciada de 
tal maneira que a probabilidade de sair cara é 4 vezes maior 
que a probabilidade de sair coroa. 
 
Tendo como referência a situação hipotética acima, julgue os 
itens de 21 a 24. 
 
21 A probabilidade de sair coroa em um lançamento da 

moeda de Gael é igual a 0,25. 
22 Se a moeda de Gael for lançada 3 vezes, a probabilidade 

de sair exatamente uma cara é igual a 3,2%. 
23 Se a moeda de Gael for lançada 2.022 vezes, a 

probabilidade de sair pelo menos uma coroa é igual a 

1 − ��
�
�
�.���

. 

24 O número de anagramas distintos da palavra “COROA” é 
5 vezes maior que o número de anagramas distintos da 
palavra “CARA”. 

 ____________________________________________________  

Na noite de estreia de um filme muito aguardado, 
todos os 217 assentos de uma sala de cinema estavam 
ocupados. O preço do ingresso (entrada inteira) era 
R$ 30; 54 ingressos de meia-entrada foram vendidos na 
ocasião; não houve ingresso de cortesia. Há exatamente 22 
fileiras nessa sala de cinema. 
 
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens de 25 a 27. 
 
25 O número de assentos da sala de cinema mencionada é 

um número primo. 
26 O valor arrecadado com ingressos na referida sessão foi 

de R$ 5.700. 
27 Nesse cinema, há pelo menos uma fileira com 10 ou mais 

assentos. 
 ____________________________________________________  

Considerando que � e � sejam proposições, julgue os itens 
de 28 a 30. 
 
28 A proposição ~� → �� → �� é uma tautologia. 
29 A proposição � → �� → �� é verdadeira, 

independentemente dos valores lógicos de � e �. 
30 A proposição ��˄~�� → � é logicamente falsa. 

 ____________________________________________________  

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. 
 
Com relação aos sítios de busca e de pesquisa na Internet, aos 
programas de navegação Mozilla Firefox e Google Chrome e 
às principais ameaças de códigos maliciosos e pragas virtuais, 
julgue os itens de 31 a 35. 
 

31 No navegador Mozilla Firefox, é possível alternar as 

guias abertas por meio das teclas de atalho � + �. 

32 O Pocket é um recurso do navegador Mozilla Firefox 
usado para sincronizar abas entre dispositivos. 

33 O botão “Perfil” ( ), presente no canto superior 
direito do navegador Google Chrome, permite manter 
todas as informações de navegação separadas em perfis, 
como os favoritos, o histórico de navegação e as senhas. 

34 Keylogger é um tipo de spyware que realiza a captura da 
tela e da posição do mouse de um computador 
infectado, para envio posterior ao atacante. 

35 Uma das características que diferenciam os worms dos 
vírus é a forma de propagação: enquanto os vírus 
incluem cópias de si mesmos em outros arquivos de um 
computador, os worms visam à autopropagação em uma 
rede de computadores. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens de 36 a 40, referentes ao sistema operacional 
Windows 10 e aos conceitos básicos de hardware, de 
software e de rede de computadores. 
 
36 A função da memória RAM é armazenar os dados e os 

programas para que eles sejam processados pela 
memória cache. 

37 Em uma rede de computadores, o roteador é o 
dispositivo que conecta duas ou mais redes ou sub-redes 
comutadas por pacotes. 

38 O protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 
utiliza uma camada adicional para a transmissão 
criptografada dos dados e, por utilizar criptografia, 
dispensa o uso de certificados digitais. 

39 O protocolo de rede TCP é responsável por atribuir um 
endereço IP, de forma dinâmica, a um dispositivo de 
rede. 

40 O Windows Defender Firewall é um componente do 
Windows 10 que protege o computador contra acessos 
não autorizados, além de realizar o backup e a 
restauração do sistema. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética no serviço público, julgue os itens 

de 41 a 44. 

 

41 Os elementos éticos que devem nortear a vida 

profissional do servidor público independem de previsão 

legal. 

42 O servidor público não poderá ligar o seu nome a 

empreendimentos de cunho duvidoso, ainda que tal 

atividade não esteja relacionada à sua função pública. 

43 A Comissão de Ética deve ser integrada por servidores 

ou empregados titulares de cargo efetivo ou de emprego 

permanente. 

44 Para configurar violação ao Código de Ética, a 

embriaguez habitual deverá ter relação direta com o 

local onde o servidor exerce suas atividades 

profissionais. 

 ____________________________________________________  

Com base nas disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 45 a 47. 

 

45 A configuração dos atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da 

administração pública independe do reconhecimento da 

produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito 

dos agentes públicos. 

46 Na ação de improbidade administrativa, poderá ser 

decretada a indisponibilidade de qualquer bem de 

família do réu, com a finalidade de assegurar o 

ressarcimento integral do dano ao erário. 

47 A citada Lei estabelece que as sanções de perda da 

função pública e de suspensão dos direitos políticos 

substituirão às de natureza penal e civil. 

Considerando o inteiro teor da Lei n.o 9.784/1999, que regula 

o processo administrativo, julgue os itens de 48 a 50. 

 

48 A impulsão, de ofício, do processo administrativo pela 

Administração Pública derroga a atuação dos 

interessados. 

49 São capazes, para fins de processo administrativo, os 

maiores de dezoito anos de idade, ressalvada previsão 

especial em ato normativo próprio. 

50 Nos processos administrativos, o indeferimento de 

alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, 

sem efeito suspensivo. 

 ____________________________________________________  

À luz da Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 O cidadão tem o direito de obter informações relativas a 

projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico ou 

tecnológico, ainda que o sigilo delas seja imprescindível 

à segurança da sociedade. 

52 No prazo máximo de 24 horas, a entidade pública deverá 

conceder o acesso à informação disponível. 

53 As informações de interesse público poderão ser 

acessadas pelos interessados mediante requerimento 

fundamentado, no qual deverão constar os motivos 

pelos quais se deseja ter o acesso. 

 ____________________________________________________  

De acordo com o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 

54 e 55. 

 

54 O compromisso celebrado entre a autoridade pública e 

os interessados não poderá conferir desoneração 

permanente de dever ou condicionamento de direito 

reconhecido por orientação geral. 

55 A autoridade máxima do órgão ou da entidade da 

Administração Pública poderá editar enunciados que 

vinculem o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos 

subordinados. 
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Julgue os itens de 56 a 65, relativos a temas da atualidade que 

envolvem relações internacionais, economia, política e 

sociedade. 

 

56 Em acordo mediado pelo Hezbollah, Líbano e Israel 

pactuaram a nova demarcação nas fronteiras marinhas, 

para tornar mais segura a extração de gás na região. 

57 Um dos mais graves ataques russos a Kiev aconteceu 

após uma ponte na Crimeia ter sido atingida por uma 

explosão, cuja autoria Vladimir Putin atribuiu à Ucrânia. 

58 Recentemente a Venezuela tentou ingressar, pela 

primeira vez, no Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), mas, devido ao 

apoio do governo venezuelano à Rússia na guerra contra 

a Ucrânia, fracassou na votação, da qual o Chile saiu 

vencedor. 

59 O prêmio Nobel de Economia deste ano foi dado a três 

economistas que apresentaram pesquisas acerca de 

bancos e crises financeiras, o que é um tema muito atual, 

já que o mundo contemporâneo tem passado por 

problemas econômicos decorrentes da pandemia de 

covid-19, da guerra na Ucrânia e da alta inflação. 

60 Após a publicação de uma portaria que autorizou a 

concessão de visto temporário, para fins de acolhida 

humanitária, aos cidadãos do Afeganistão, o Brasil 

passou a ser um dos destinos procurados por muitos 

afegãos que fogem do regime do Talibã. 

61 Líderes do Grupo dos 7 (G7), grupo dos países mais ricos 

do mundo, suspenderam a ajuda econômica e militar à 

Ucrânia enquanto não estiver finalizado o julgamento do 

Conselho de Segurança da ONU sobre o envolvimento 

das tropas ucranianas no bombardeio à ponte que liga a 

Rússia à Crimeia. 

62 As fake news tornaram-se um paradoxo nas eleições 

brasileiras, pois, ao mesmo tempo em que transmitem 

informações autênticas, também confundem o eleitor, 

pela volumosa quantidade de informação. 

63 Motivado pelo alerta às supostas ameaças do Japão, dos 

Estados Unidos e da Coreia do Sul, o líder ditatorial da 

Coreia do Norte lançou mísseis de testes e fez exercícios 

táticos para demonstrar mobilidade das forças  

norte-coreanas. 

64 A comunidade internacional e a ONU vetam 

determinadas ações em uma guerra, e, em respeito a 

essas leis de guerra, a Rússia não tem avançado nos 

bombardeios ao território ucraniano. 

65 A tensão entre Taiwan e os Estados Unidos tem 

aumentado de forma dramática e, ao mesmo tempo, a 

política de Pequim tem oferecido ajuda militar a Taiwan. 

 ____________________________________________________  

Acerca da saúde no Brasil na atualidade, julgue os itens 

de 66 a 70. 

 

66 No Brasil, a maioria dos casos de varíola dos macacos 

concentra-se nas grandes metrópoles do Nordeste, 

devido ao clima predominantemente quente e de 

temperatura similar à do continente africano. 

67 A poliomielite, causadora da conhecida paralisia infantil, 

foi eliminada do Brasil no final da década de 1980, mas, 

devido à queda na cobertura vacinal da população, 

especialmente em crianças, atualmente existe um risco 

de reaparecimento de casos dessa doença. 

68 Milhares de casos de meningite foram detectados no 

Brasil, e um dos motivos principais para o aumento 

recente dessa doença é a baixa adesão da população às 

vacinas. 

69 A maior parte da população brasileira vacinou-se contra 

a covid-19, o que fez o número de mortes causadas por 

essa doença diminuir em todo o País. 

70 O Ministério da Saúde noticiou que os casos de dengue 

e de chikungunya no Brasil diminuíram para um patamar 

aceitável, mas que o crescimento de doenças infecciosas 

mantém a saúde do País em alerta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Considerando as disposições da Lei n.o 9.696/1998, julgue os 

itens de 71 a 80. 

 

71 Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos 

Regionais de Educação Física os profissionais portadores 

de diploma obtido em curso de educação física, 

oficialmente autorizado ou reconhecido, expedido por 

instituição de ensino superior nacional. 

72 Compete ao profissional de educação física coordenar, 

planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, 

organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 

planos e projetos, bem como prestar serviços de 

auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 

especializados, participar de equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, 

científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades 

físicas e do desporto. 

73 O Regimento Interno do Conselho Federal de Educação 

Física será elaborado pelo Ministério do Esporte, sob a 

supervisão do presidente da República. 

74 Compete aos Conselhos Regionais de Educação Física 

organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos 

profissionais e das pessoas jurídicas que se inscreverem 

para exercer atividades de educação física na região. 

75 Os conselheiros do Conselho Federal de Educação Física 

serão escolhidos em eleição direta, por meio de voto 

pessoal, secreto e facultativo dos profissionais inscritos 

nos Conselhos Regionais de Educação Física. 

76 O presidente e o vice-presidente do Conselho Federal de 

Educação Física serão escolhidos dentre os conselheiros 

e eleitos pela maioria absoluta. 

77 Os Conselhos Regionais de Educação Física serão 

compostos de vinte e dois conselheiros titulares e onze 

suplentes. 

78 Os conselheiros dos Conselhos Regionais de Educação 

Física terão mandato de quatro anos, admitida uma 

reeleição. 

79 Caberá a interposição de recurso ao Conselho Federal de 

Educação Física de todas as decisões proferidas pelos 

Conselhos Regionais de Educação Física. 

80 A pretensão de punição do profissional de educação 

física com a aplicação de sanção disciplinar prescreverá 

no prazo de dois anos, contado da data de ocorrência do 

fato que a ensejou, exceto para os casos de abuso ou 

assédio moral ou sexual, nos quais o prazo será contado 

da data de início do processo disciplinar. 

 ____________________________________________________  

A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à 

justiça, julgue os itens de 81 a 90. 

 

81 O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores 

têm jurisdição em todo o território nacional. 

82 Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais dos Estados e do Tribunal do Distrito 

Federal e Territórios será composto de membros do 

Ministério Público que tenham mais de dez anos de 

carreira e de advogados de notório saber jurídico e de 

reputação ilibada com mais de quinze anos de efetiva 

atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos 

órgãos de representação das respectivas classes. 

83 Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial, 

os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de 

lei ou de ato normativo do poder público. 

84 Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 

administrativa e financeira. 

85 O Supremo Tribunal Federal compõe-se de trinta e três 

ministros, escolhidos dentre cidadãos na faixa etária de 

trinta e cinco anos a setenta anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada. 

86 Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão 

nomeados pelo presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta dos ministros 

de Estado. 

87 O Ministério Público é instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional do Estado,  

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

88 A Advocacia-Geral da União tem como chefe o 

advogado-geral da União, de livre nomeação pelo 

presidente da República e escolhido entre os membros 

da respectiva carreira, de notável saber jurídico e 

reputação ilibada. 

89 O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e suas manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei. 

90 A Defensoria Pública é instituição de caráter temporário 

e essencial à função jurisdicional do Estado,  

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos aos necessitados, de forma 

integral e mediante o pagamento de taxas módicas. 

 ____________________________________________________  

Conforme as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens 

de 91 a 100. 

 

91 O sistema de responsabilização por atos de improbidade 

administrativa tutela a probidade na organização do 

Estado e no exercício de suas funções como forma de 

assegurar a integridade do patrimônio público e social. 

92 Os atos de improbidade violam a probidade na 

organização do Estado e no exercício de suas funções e 

a integridade do patrimônio público e social dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da 

Administração Pública Direta e Indireta, no âmbito da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 
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93 O herdeiro daquele que tenha causado dano ao erário 

não está sujeito à obrigação de repará-lo, 

independentemente do valor da herança, em razão do 

princípio da pessoalidade da pena. 

94 A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação da declaração de imposto 

de renda e proventos de qualquer natureza que tenha 

sido apresentada à Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de 

pessoal competente. 

95 Apenas os delegados da Polícia Federal e os membros do 

Ministério Público poderão representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de 

improbidade. 

96 Na ação por improbidade administrativa, poderá ser 

formulado, em caráter antecedente ou incidente, 

pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de 

garantir a integral recomposição do erário. 

97 Nas ações por improbidade administrativa, a medida de 

indisponibilidade de bens somente poderá ser deferida 

após a oitiva prévia do réu. 

98 É vedada a transação ou a celebração de acordo nas 

ações judiciais por atos de improbidade administrativa. 

99 A ação por improbidade administrativa é preventiva, de 

cunho educativo, destinada à aplicação de sanções de 

caráter pessoal, e não constitui ação civil, sendo vedado 

seu ajuizamento para o controle de legalidade de 

políticas públicas e para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

100 É dever do poder público oferecer contínua capacitação 

aos agentes públicos e políticos que atuem com 

prevenção ou repressão de atos de improbidade 

administrativa. 

 ____________________________________________________  

Acerca da gestão de qualidade, julgue os itens de 101 a 110. 

 

101 Definem-se como custos de falhas internas os custos 

associados aos defeitos encontrados antes da 

transferência do produto ao próximo posto de trabalho 

ou antes da venda para o usuário final. 

102 O controle de qualidade visa a estabelecer as metas de 

qualidade. 

103 Os custos de falhas externas são custos de falhas 

associadas a atividades que afetam o consumidor e não 

agregam valores. 

104 Um dos objetivos do modelo de gestão de qualidade 

americano é dispor da peça necessária, na qualidade 

necessária e no momento necessário. 

105 O custo de avaliação consiste no custo de qualquer ação 

que objetive investigar, prevenir ou reduzir o risco de 

não conformidade ou defeitos. 

106 O plano de qualidade é um documento específico para 

cada produto, atividade ou serviço que indica as 

atividades necessárias relacionadas à qualidade. 

107 O controle de qualidade objetiva avaliar o desempenho 

real de qualidade. 

108 No modelo de qualidade japonês, trabalha-se com um 

nível determinado de estoque. 

109 O melhoramento de qualidade estabelece controles de 

processos e transferência de planos resultantes para as 

forças operacionais. 

110 A visão de qualidade deve ser transcendental, 

envolvendo políticas de qualidade. 

 ____________________________________________________  

Quanto aos conceitos relacionados à administração 

financeira e orçamentária, julgue os itens de 111 a 120, com 

base na legislação vigente. 

 

111 O orçamento público não é uma disciplina isolada, mas 

uma área de estudo que interessa a várias disciplinas, 

que lhe incorporam diferentes naturezas: política; 

econômica; administrativa; jurídica; contábil; e 

financeira. 

112 Em sua gênese, o orçamento tradicional tinha como 

principal função servir de instrumento de controle 

político do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, a 

fim de evitar ao máximo a expansão dos gastos. 

113 A técnica do orçamento base-zero (OBZ) é conhecida 

pela agilidade de seu trâmite, desde a elaboração até a 

aprovação, e pela facilidade de sua implementação. 

114 Viola o princípio da unidade o fato de a lei orçamentária 

anual brasileira ser composta por três peças: o 

orçamento fiscal; o da seguridade social; e o de 

investimento das estatais. 

115 Na lei orçamentária anual, a autorização para 

contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, e para abertura de créditos 

adicionais suplementares constitui exceção ao princípio 

da exclusividade. 

116 Em âmbito federal, o prazo para envio do projeto de lei 

orçamentária anual ao Congresso Nacional encerra-se 

oito meses e meio antes do encerramento do exercício 

financeiro. 

117 De acordo com a atual regulamentação, a iniciativa dos 

projetos de lei relativos aos instrumentos de 

planejamento previstos na Constituição Federal de 1988 

é exclusiva do chefe do Poder Executivo. 

118 São classificados como receitas orçamentárias efetivas 

os valores recebidos pelo ente em decorrência de 

depósitos para garantia de cláusulas contratuais. 

119 De acordo com a classificação segundo a natureza, a 

despesa orçamentária está segregada em despesas 

correntes e despesas de capital. Estas últimas abrangem 

os investimentos, as inversões financeiras, a 

amortização da dívida e o pagamento de juros e 

encargos sobre a dívida. 

120 A abertura de créditos adicionais extraordinários 

independe da indicação da fonte de recursos que 

suportará a despesa e prescinde de autorização 

legislativa prévia.
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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 controle do Estado pode ser exercido por meio de duas formas distintas, que merecem ser, 
desde já, diferenciadas. De um lado, há o controle político, aquele que tem por base a necessidade de 
equilíbrio entre os poderes estruturais da República — o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário. Esse controle, cujo delineamento se encontra na Constituição Federal de 1988, 
pauta-se no sistema de freios e contrapesos, nele se estabelecendo normas que inibem o crescimento 
de qualquer um desses poderes em detrimento do outro e que permitem a compensação de eventuais 
pontos de debilidade de um para não o deixar sucumbir à força do outro. São realmente freios e 
contrapesos dos poderes políticos. 
 

José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito administrativo. 31.a ed. São Paulo: Atlas, 2017 (com adaptações). 

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

Controle judicial da Administração Pública 

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

a) definição de controle judicial; 
b) natureza e limites do controle judicial; e 
c) diferenciação entre os meios inespecíficos e os meios específicos de controle judicial da Administração. 

 




