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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 

 



3/9 
 

01 - Vanessa de Oliveira analisa as fases do processo de políticas públicas, no livro Políticas Públicas em Debate, 
organizado por Vitor Marchetti, e afirma que: “O chamado ‘ciclo de política’ (policy cicle) aponta para a necessidade 
de se trabalhar ‘fases de políticas’, uma vez que políticas em consolidação apresentam grandes diferenças, tanto 
institucionais quanto em relação aos atores envolvidos, nas diferentes etapas dos processos de formulação, 
implementação e avaliação” (2013, p. 16). 

 

Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes alternativas: 
 

(   ) A constatação de um problema implica necessariamente sua entrada na agenda governamental. 
(   ) Participam do processo de elaboração da política pública atores técnicos e políticos, bem como governamentais 

e não-governamentais. 
(    ) A implantação de uma política de forma top-down, de cima para baixo, costuma ser criticada por comumente não 

considerar as especificidades locais. 
(   ) Entre os problemas presentes na implantação de uma dada política, encontramos: desenho inadequado, caráter 

genérico da política, número de organizações envolvidas na implementação, nível de consenso da opinião pública 
e atores envolvidos. 

(   ) A avaliação, realizada por meio de medidas de desempenho, costuma ser a fase mais tranquila do processo de 
políticas públicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F – F. 
b) F – V – F – V – F. 
c) F – V – V – F – V. 
►d) F – V – V – V – F. 
e) V – V – V – F – F. 

 
02 - Em seu texto Safári da Estratégia, Mintzberg (2006) classifica as dez escolas de planejamento entre prescritivas e 

descritivas. Assinale a alternativa correta correspondente às escolas consideradas prescritivas. 
 

►a) Escolas de posicionamento, planejamento e design. 
b) Escolas de poder, liberdade e ambiente. 
c) Escolas de configuração, cultural e nova escola. 
d) Escolas de empreendimento, inteligência e aprendizado. 
e) Escolas de conceito, estratégia e planejamento. 

 
03 - No que tange ao tema da liberdade civil em Rousseau, Milton Meira do Nascimento (2006) nos diz que “o povo soberano, 

sendo ao mesmo tempo parte ativa e passiva, isto é, agente do processo de elaboração das leis e aquele que obedece 
a essas mesmas leis, tem todas as condições para se constituir enquanto um ser autônomo, agindo por si mesmo” (p. 
196). Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes alternativas: 

 

(   ) Para Rousseau, na transição do estado de natureza para a sociedade organizada civilmente, e com o surgimento 
da propriedade privada, o ser humano perdeu sua liberdade, tornando-se súdito. 

(   ) Na teoria rousseauniana a origem da sociedade civil se deu com a destruição da liberdade e da igualdade que havia 
no estado de natureza. Daí a sua máxima de que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se aprisionado. 

(   ) Segundo Rousseau, o contrato social foi uma espécie de mal necessário, tendo em vista a impossibilidade de 
retorno ao estado de natureza. 

(   ) Para Rousseau, desobedecer a lei que se prescreve é um ato de liberdade e resistência. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – F – F. 
b) V – V – F –F. 
c) F – F – V – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) V – V – V – V. 

 
04 - Após a Constituição de 1988, surge uma corrente teórica que defende o parlamentarismo, conseguindo, inclusive, a 

realização de um plebiscito para determinar a forma e o sistema de governo: monarquia ou república, presidencialismo 
ou parlamentarismo. Essa corrente faz, de acordo com Marchetti (2013, pp. 39-60), várias críticas ao presidencialismo. 
A respeito do assunto, considere as seguintes alternativas: 

 

1. A eleição para o Executivo é majoritária e garante poder ao vencedor. 
2. No presidencialismo pode ocorrer paralisia decisória quando os eleitos no Executivo não possuam maioria no Legislativo. 
3. A rigidez dos mandatos se torna uma grande barreira em momentos de crise política, pois o impedimento do 

presidente tem um custo político alto. 
4. Eleito pelo povo, o presidente da República pode querer prorrogar sua permanência no poder com o apoio popular 

por meio do componente plebiscitário. 
5. Existem inúmeras barreiras para evitar que candidatos aventureiros vençam as eleições e governem sem apreço 

pelas instituições políticas tradicionais. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a alternativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as alternativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as alternativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
►e) Somente as alternativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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05 - No movimento da administração científica, constituiu-se uma escola, denominada escola clássica de administração, 
na qual um dos expoentes foi Henri Fayol (1925-1960). Constituem ideias básicas da Escola Clássica a respeito da 
organização: 

 

a) Busca de estruturas abertas e sistemas fechados, gerenciamento familiar, organização por tarefas lineares, amplitude do 
controle. 

►b) Divisão do trabalho, centralização das decisões, pequena amplitude de controle, impessoalidade nas decisões. 
c) Subordinação piramidal não progressiva, trabalho em linha transversal, participação nos resultados, redução da jornada. 
d) Divisão do trabalho, identidade de interesses, resultados por tarefa, decisão por força e integração. 
e) Poucos subordinados por gerente, descentralização da organização, remuneração por metas e resultados, planejamento 

participativo. 
 
06 - Maurício Tragtenberg (2006), em seu texto Burocracia e ideologia, faz uma leitura da burocracia como uma forma de 

relações sociais historicamente construída a partir do modo de produção asiático (MPA). A respeito das posições 
afirmadas pelo autor, considere as seguintes alternativas: 

 

1. A burocracia passa do plano lógico ao histórico em função das práticas de coordenação dos esforços para a 
formação de uma cultura da irrigação nas sociedades antigas, gerando uma classe de managers generalistas. 

2. Sob o sistema capitalista contemporâneo, a burocracia é incorporada pela burguesia mediante a participação 
intercambiante de quadros administrativos e burocráticos, tanto na alta administração pública quanto nos 
conselhos e outras esferas diretivas empresariais. 

3. A burocracia atua com um duplo caráter, que caracteriza seu papel de dominação: ao mesmo tempo que assimila 
a todos, também hierarquiza, formaliza e oprime, protegida pelas regras do sigilo. 

4. A racionalização não implica necessariamente em burocratização, pois enquanto a primeira viabiliza a exploração 
formal, a segunda implica um sistema de controle e dominação de condutas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a alternativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as alternativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As alternativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - Conforme Leonel Itaussu Almeida Mello (2006), “Os direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à 

propriedade constituem para Locke o cerne do Estado civil e ele é considerado por isso o pai do individualismo liberal” 
(p. 88). Mais do que isso, John Locke lançou as bases do Estado liberal e é um filósofo central do debate em torno do 
contrato social. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes alternativas: 

 

(   ) John Locke clamava pela positivação dos direitos naturais e inalienáveis do ser humano: direito à vida, direito à 
liberdade e direito à propriedade. 

(   ) Na teoria lockeana, o contrato social teria a função de criar uma sociedade civil que negasse toda a liberdade e 
igualdade que possuía no estado de natureza. A isso o autor denominava “jusnaturalismo”. 

(   ) Enquanto teórico da propriedade privada, Locke encontra a principal razão de ser do corpo político na preservação 
da propriedade e na proteção da comunidade diante dos perigos, tanto internos quanto externos. 

(   ) Em Locke, o contrato social é um pacto de consentimento. Nele, os indivíduos, de uma forma livre, concordam em 
criar uma sociedade civil para preservar e consolidar os direitos que possuíam no estado de natureza. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – V. 

 
08 - Os chamados princípios da administração pública, expressos na Constituição Federal, art. 37, são de suma 

importância, sendo aplicáveis tanto à administração direta quanto à administração indireta. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Pelo princípio da legalidade, tem-se que a administração pública pode fazer tudo o que não for proibido por lei. 
2. Pelo princípio da impessoalidade tem-se que os agentes públicos, quando no exercício da função administrativa, 

agem em nome do órgão ao qual pertencem. 
3. Pelo princípio da moralidade administrativa, tem-se que os servidores públicos devem ter princípios individuais e 

familiares claros, sob os quais devem pautar as suas ações. 
4. Pelo princípio da publicidade, tem-se que deve ser dada transparência aos atos da administração pública. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 estão corretas. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
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09 - No que concerne ao princípio da eficiência, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Foi princípio integrado ao texto constitucional como parte da reforma administrativa ocorrida na década de 1990 
no Brasil. 

(   ) Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho 
possível de suas atribuições. 

(    ) Pode ser considerado em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, com o 
objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. 

(   ) Por ter sido incorporado à Constituição Federal, art. 37, a partir da Emenda Constitucional 19/98, sobrepõe-se aos 
demais princípios da administração pública. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
10 - “As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, 

assim como das instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. Vários fatores 
contribuíram para a maior visibilidade dessa área em países como o Brasil. O primeiro foi a adoção de políticas restritivas de 
gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento. A partir dessas políticas, 
o conhecimento sobre o desenho, a implementação e o processo decisório das políticas públicas ganhou maior importância e 
visibilidade. O segundo fator é que novas visões sobre o papel dos governos substituíram as políticas keynesianas do pós-
guerra por políticas restritivas de gastos”. 

 

Levando em consideração a afirmação apresentada, de Celina Souza, no livro Políticas Públicas no Brasil (2007, p. 65), 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A visibilidade das políticas públicas no Brasil é decorrente da implantação do Estado de bem-estar social, com base nas 
ideias de Keynes. 

b) Com o intuito de recuperar a economia no período pós-guerra, foram implantadas políticas restritivas de gastos em todos 
os países do continente europeu. 

►c) As políticas restritivas de gastos trouxeram visibilidade e importância para o desenho, a implementação e o processo 
decisório das políticas públicas. 

d) As políticas restritivas de gastos foram implementadas exclusivamente nos países desenvolvidos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
11 - De acordo com Marconi (2005), a estratégia da organização tem início com uma discussão ampla sobre seu próprio 

papel nos próximos anos, diante das necessidades da sociedade, até o levantamento da missão e dos objetivos, das 
macroatividades e das metas mais gerais, ou seja, o planejamento estratégico geral. A partir do planejamento geral, 
inicia-se o planejamento estratégico de pessoas para o setor público. Entre as alternativas abaixo, assinale a que indica 
políticas de recursos humanos.  

 

a) Planejamento estratégico global, planejamento estratégico de pessoas, políticas de recursos humanos. 
b) Plano de cargos, carreira, salários, benefícios. 
►c) Recrutamento, carreira, capacitação, incentivos (remuneração) e avaliação. 
d) Plano estratégico global, planejamento estratégico de gestão de pessoas, política de gestão de pessoas. 
e) Força de trabalho, incentivos, remuneração, treinamento, avaliação de desempenho. 

 
12 - Segundo Camargo (2014), motivação pode ser entendida como o motivo para uma ação. Assinale a alternativa que 

apresenta um impacto da motivação. 
 

a) Aumento da satisfação do indivíduo com seu trabalho e com a organização. 
b) Afetação da saúde do trabalhador e seu bem-estar psicológico. 
c) Favorecimento do trabalho em grupo, pois pessoas mais motivadas são mais dispostas a cooperar na realização de uma tarefa. 
d) Afetação do aproveitamento do indivíduo em processos de treinamento e desenvolvimento. 
►e) Intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinadas metas. 

 
13 - O RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) marcou a história das contratações públicas no Brasil. 

Instituído pela Lei n.º 12.462/2011, o RDC foi implantado com o intuito de permitir maior celeridade e reduzir a 
burocracia na contratação de obras e serviços necessários à realização de grandes obras, especialmente de 
infraestrutura. Essa lei modifica pontos importantes da Lei n. 8.666/1993 e determina que: 

 

a) A fase de habilitação será anterior à de julgamento, quando se analisará se o licitante que apresentou a melhor proposta 
está apto a participar da concorrência. 

b) A concorrência estabelecerá, preferencialmente, a contratação integrada para obras e serviços de engenharia. 
►c) A administração pública poderá realizar licitação restrita aos interessados pré-qualificados, nas condições estabelecidas 

em regulamento. 
d) A administração poderá negociar melhores condições de preço com o vencedor da concorrência e, se a proposta desse 

superar o orçamento do objeto licitado, poderá continuar negociando com os demais participantes conforme a ordem de 
classificação. 

e) A remuneração poderá variar em função do desempenho da contratada relacionado a metas, padrões de qualidade, 
critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega. 
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14 - Sobre as normas para licitações e contratos da administração pública, especialmente a Lei 8.666/93, a Lei 10.520/02 e 
a Lei 14.133/21, é correto afirmar: 

 

a) Toda compra feita pela administração pública deverá passar por processo de licitação. 
b) O pregão eletrônico acelera a contratação de serviços técnicos especializados e pode ser conduzido por meio de diálogo 

competitivo.  
c) A seleção de trabalhos técnicos, científicos e artísticos obedece à lei de licitação, devendo ocorrer mediante concorrência 

pública. 
►d) A alienação de bens da administração pública também obedece às leis de licitação e deve ser realizada na modalidade 

leilão, dispensada a sua realização nos casos previstos em Lei. 
e) Compra é toda aquisição remunerada de bens, obras e serviços para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

 
15 - Considere as afirmativas a seguir, sobre o provimento de cargos públicos: 
 

(   ) Entre os requisitos para investidura em cargo público estão: ser brasileiro nato, estar quite com as obrigações 
militares e eleitorais e ter idade mínima de 18 anos. 

(   ) No provimento de um cargo em comissão, deve ser observado o requisito do nível de escolaridade mínima exigido. 
(   ) O cargo de provimento efetivo se dá por concurso público e, em consequência, o servidor é estável desde sua 

nomeação. 
(   ) Nomeação, promoção, reversão e recondução são formas de provimento em cargo público. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – V. 
►d) F – F – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
16 - Assinale a alternativa correta sobre os pioneiros da administração moderna. 
 

a) Com a administração científica, Frederick Taylor apresentou princípios que permitiram a organização flexível do trabalho. 
b) Henry Ford introduziu inovações importantes no campo administrativo, como a linha de montagem, a produção em série e 

a estrutura linha-staff. 
c) O paradigma taylorista-fordista reconhece o papel da intuição do administrador no sucesso da organização. 
d) Ford defendia a necessidade de motivar psicologicamente o trabalhador para que este fosse mais produtivo. 
►e) Taylor propôs que a principal motivação para o aumento da produtividade é a recompensa financeira. 

 
17 - Considere as seguintes afirmativas, relacionadas à visão de Henri Fayol sobre o processo administrativo: 
 

1. São cinco as funções administrativas segundo Fayol: técnica, comercial, financeira, segurança e contabilidade. 
2. Planejamento, organização, comando, coordenação e controle compõem a função administrativa. 
3. Fayol preconiza a separação entre a função administrativa e as atividades operacionais da organização. 
4. Fayol defende a tese de que a liderança da organização descentralize o poder como forma de incrementar a 

eficácia da organização. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Considerando os modelos fordista e toyotista de administração, assinale a alternativa correta. 
 

a) O sucesso do modelo fordista pode ser explicado pelo desenvolvimento da linha de montagem, que permite a produção 
flexível. 

b) O modelo toyotista foi criado por Eiji Toyoda, que cunhou a célebre frase: “O carro pode ter qualquer cor, desde que seja 
preto”. 

c) O método just in time, que compõe o modelo toyotista, reduz o tempo de fabricação mediante a presença de grandes 
estoques de peças de reposição. 

►d) No modelo toyotista, o trabalhador é corresponsável pela qualidade do produto, dentro da filosofia de fazer certo da 
primeira vez. 

e) Os círculos de controle da qualidade são elementos que caracterizam o modelo fordista. 
 
19 - De acordo com Abrucio e Loureiro (2009), no texto Finanças Públicas, Democracia e Accountability, o controle na 

administração pública ocorre a partir da estrutura democrática, sendo estruturado em: 
 

a) controle político, legislativo e institucional. 
b) controle burocrático, institucional e operacional.  
►c) controle eleitoral, institucional e regras estatais intertemporais. 
d) controle interno, auditoria e controladoria. 
e) controle externo, agências de controle e poder legislativo. 
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20 - Accountability é um termo bidimensional, conforme o texto intitulado “Accountability: já podemos traduzi-la para o 
português?”, dos professores José Antônio Gomes de Pinho e Ana Rita Silva Sacramento (2009), composto já na língua 
inglesa. Com base nessa bidimensionalidade, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Accountability encerra as dimensões answerability e enforcement, sendo answerability informação e justificação, 
significando a obrigação de os detentores de mandatos públicos de informarem, explicarem e responderem pelos seus 
atos; já o enforcement é concebido como a capacidade das agências de imporem sanções e perda de poder para aqueles 
que violarem os deveres públicos. 

b) Accountability também é bidimensional a partir da classificação do lugar ocupado pelos atores que participam do processo, 
sendo, nesse caso, as dimensões denominadas vertical e horizontal. 

c) Accountability é sinônimo de responsabilidade objetiva, isto é, trata-se da responsabilidade de uma pessoa ou organização 
perante outra; e de responsabilidade subjetiva, ou seja, cobrança que a pessoa exerce sobre si mesma quanto à 
necessidade de prestar contas a alguém. 

d) Accountability é um termo composto que se fundamenta em mecanismos de check and balance, significando que os 
Poderes do Estado mutuamente se controlam. 

►e) A bidimensionalidade da accountability dá-se em função de a administração pública ser composta pelos controles social e 
externos. 

 
21 - No âmbito do controle interno, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será: 
 

►a) controle prévio, concomitante e subsequente. 
b) controle de conformidade, de legalidade e anualidade. 
c) controle burocrático, legalista e de processo. 
d) controle finalístico. 
e) controle externo. 

 
22 - Segundo Maximiano (2015), são funções administrativas, EXCETO: 
 

a) planejamento. 
►b) estratégia. 
c) liderança. 
d) organização. 
e) execução. 

 
23 - A respeito da discussão sobre cidadão-consumidor na administração pública, leia atentamente o trecho a seguir. 
 

“Entender o indivíduo, acima de tudo, como cidadão com todos os direitos e deveres implicados no conceito de cidadania, ou 
seja, indivíduo ativo, parceiro do Estado, coprodutor dos serviços públicos; entender o indivíduo também como 
consumidor/cliente que tem o direito (implícito no conceito de cidadania) de exigir o atendimento de suas necessidades e, 
consequentemente, a excelência na prestação de serviços públicos.” (LOURENÇO; FERREIRA, 2010, p. 11) 

 

Assinale a alternativa que corresponde a essa descrição. 
 

a) Cidadão-parceiro. 
b) Cidadão-virtuoso. 
c) Cidadão-proprietário. 
d) Cidadão-usuário. 
►e) Cidadão-consumidor. 

 
24 - Considere as seguintes afirmativas relacionadas às funções financeiras no âmbito do Estado: 
 

1. A função estabilizadora tem por finalidade a distribuição de renda por meio de políticas de geração de emprego e 
renda. 

2. A função alocativa relaciona-se ao fornecimento de bens públicos, para cujo fornecimento e financiamento o 
mercado em princípio não dispõe de mecanismos.  

3. Um meio para cumprir a função distributiva é estabelecer um sistema tributário e uma política de gastos 
governamentais baseados na progressividade. 

4. O principal uso da função estabilizadora são políticas anticíclicas pelas quais se busca o equilíbrio fiscal mediante 
redução do gasto público em períodos recessivos. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - Sobre a administração pública e seus princípios, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O administrador público deve buscar chegar ao melhor resultado possível em relação aos fins que almeja alcançar. 
b) A administração pública deve reger-se pelo princípio da legalidade pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
c) Pelo princípio da impessoalidade, os funcionários públicos são inimputáveis em relação aos atos administrativos. 
d) O nepotismo é vedado na administração pública em face do princípio da eficiência. 
e) O princípio da publicidade impõe que todos os atos e documentos da administração pública devam ter divulgação imediata.
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26 - Considere as afirmativas a seguir sobre o tipo ideal de burocracia de Max Weber: 
 

(   ) Weber foi um entusiasta da burocracia, por ele considerada a forma mais racional de organização, resultante da 
consolidação do capitalismo no mundo ocidental. 

(   ) A organização burocrática baseia-se em normas escritas e a ocupação de cargos e funções obedece a critérios 
formais baseados nas características pessoais do funcionário. 

(   ) O comportamento dos agentes na burocracia é regulamentado de forma explícita, garantindo a funcionalidade da 
organização, segundo William Roth. 

(   ) Ao criticar as limitações do tipo ideal weberiano de burocracia, Charles Perrow aponta particularismo, satisfação 
de interesses pessoais e excesso de regras e hierarquia como problemas enfrentados pelas organizações. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – F – V. 
►e) F – F – F – V. 

 
27 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Autarquias são órgãos da administração pública indireta. 
2. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado cujas ações, em sua maioria, 

pertencem ao governo. 
3. As sociedades de economia mista são órgãos da administração pública indireta que têm personalidade jurídica 

de direito público. 
4. Fundações são entidades com objetivos não lucrativos que, por sua natureza, não podem ser satisfatoriamente 

executados por órgãos da administração pública. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
28 - No mês de setembro de 2020, o município de Pitaranjuba realizou as seguintes despesas públicas, a partir dos valores 

apresentados a seguir: 
 

Tipo de despesa: Valor: 
Pagamento da folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal R$ 100,00 
Compra de materiais de limpeza R$ 10,00 
Pagamento de juros e encargos de um empréstimo obtido junto a um banco 
comercial 

R$ 9,00 

Aquisição de uma empresa industrial (produção de leite regional) R$ 200,00 
Aquisição de um imóvel em utilização pela prefeitura R$ 100,00 
Pagamento da amortização de empréstimo obtido junto a um banco 
comercial 

R$ 20,00 

Pagamento de diárias R$ 5,00 
Pagamento de despesas com pessoal e encargos da Secretaria de Saúde 
Municipal 

R$ 100,00 

Compra de um terreno onde será construída nova sede do município R$ 500,00 
Aquisição de veículos para a Secretaria de Obras R$ 100,00 

 

A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao total de despesas correntes. 
 

a) 400. 
►b) 224. 
c) 100. 
d) 200. 
e) 150. 

 
29 - A Secretaria Municipal da Saúde do município de São Vicente de Paula adquiriu um imóvel, já em utilização pela 

Secretaria, no valor de R$ 600.000,00, que será pago em 50 parcelas iguais. Assinale a alternativa que apresenta, sob 
o aspecto orçamentário, o grupo de classificação da natureza da despesa. 

 

a) Dívida fundada. 
b) Imobilizado. 
c) Investimentos. 
►d) Inversões financeiras. 
e) Permanente. 
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30 - Sobre o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos, considere as seguintes afirmativas:  
 

1. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 

2. As fases do processo administrativo disciplinar são: instauração, inquérito administrativo e julgamento. 
3. Se um servidor público não estiver assistido por advogado durante o processo administrativo disciplinar, este 

deverá ser anulado. 
4. As decisões proferidas em processo administrativo disciplinar são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, o 

qual deverá ficar restrito aos aspectos relativos à legalidade do processo, sem adentrar no mérito administrativo. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


