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Salve! Salve! [...]
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza. [...]
Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte. [...]

PORTUGUÊS
“Os tribunais de contas podem e devem desempenhar
sua missão constitucional a partir deste novo
paradigma. A sua prerrogativa de fiscalizar e controlar
os entes públicos lhe coloca em posição privilegiada
para exame minucioso da prática da gestão ambiental
desempenhada pela administração, pelo legislativo e
pelo judiciário. Este estudo centra esforços para
comprovar a importância das auditorias ambientais
como instrumento auxiliador da efetivação do mais
novo direito humano fundamental: direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Visa reunir os
elementos teóricos e legais vigentes no ordenamento
jurídico pátrio que corroboram a afirmação anterior.
Discorreremos sobre o conceito de Sociedade de
Risco, alarme feito pelos sociólogos sobre a atual
sociedade, levantando os fundamentos legais que
traduzem o direito ao meio ambiente equilibrado como
fundamental, trataremos dos deveres decorrentes
deste direito, discorrendo sobre as responsabilidades
públicas que este direito acarretou e, por fim,
traçaremos um paralelo sobre as responsabilidades
que devem ser avocadas pelas cortes de contas para
ver efetivado este direito que versa sobre bem
indisponível, inalienável e de interesse difuso”.

Com referência às ideias e estrutura dos trechos do
Hino Nacional, composta por Joaquim Osório Duque
Estrada e musicada pelo Maestro Francisco Manuel
da Silva, julgue os itens 6 a 8:
6) A interjeição traduz uma espécie de grito que evoca
várias entonações, representando emoção de acordo
com o contexto ao qual ela se insere, “Salve! Salve!”
neste contexto está relacionado com sentimentos de
espanto e surpresa.
7) A expressão “colosso” fomenta de forma conotativa
as expressões “Gigante” e “grandeza”, que buscam
enfatizar a ideia de tamanho do território pátrio.
8) Verificada a expressão “quem te adora”, pode-se
concluir que a mesma está fazendo referência
restritiva quanto aqueles que “não temem”, nem
mesmo a “própria morte”, desta feita, a frase poderia
ser reescrita, sem afetar seu efeito de sentido, da
seguinte forma. “Não teme, a própria morte, quem te
adora”.

Fonte: Azor El Achkar. Auditoria Ambiental Pública. Internet
<http://www.controlepublico.org.br/biblioteca/artigos>.

A partir das ideias do texto, julgue os itens 1 e 2:
1) A única prerrogativa dos tribunais de contas é a de
fiscalizar a prática da gestão ambiental junto aos entes
públicos.

A respeito das correspondências oficiais, julgue os
itens 9 e 10.
Fonte: Opções adaptadas de CNJ. Dicas de Português –
Redação Oficial. 2015. Internet <www.cnj.jus.br>

2) Ratifica o texto a importância dos elementos
teóricos e legais, referentes as auditorias ambientais
como instrumento auxiliador quanto ao mais novo
direito humano fundamental.

9) “Ata é um registro oficial administrativo que consiste
no registro sucinto escrito, das decisões e dos
acontecimentos havidos em reuniões, congressos,
mesa-redonda etc.”, por este motivo devem ser
privilegiadas expressões e termos com todas as
abreviações de palavras e siglas possíveis, para
encurtar o registro dos fatos ocorridos, principalmente
os numerais que, não devem ser escritos por extenso.

3) Analise a frase: “Algumas operadoras vendiam
celulares pré-pagos”.
Vendiam – é verbo transitivo indireto;
Celulares pré-pagos – é objeto indireto.
4) O trecho a seguir encontra-se na voz ativa: “O
whatsapp é respeitado pelos seus usuários”.

10) Ao finalizar a confecção de um documento oficial,
após suas respectivas considerações, o mesmo deve
ser encerrado por uma questão de formalidade e
respeito, anterior a assinatura do signatário, pela
expressão “Atenciosamente”, independente da
diferença de hierarquia de seu destinatário.

5) De acordo com a regra de concordância nominal
pode-se afirmar que as palavras grifadas abaixo estão
empregadas corretamente no contexto relatado:
A reunião foi meio dia e meia e fizeram bastantes
perguntas sobre o assunto.

INFORMÁTICA

Trechos do Hino Nacional Brasileiro

Com relação ao sistema operacional MS Windows,
sua organização e funcionalidades, julgue os itens 11
a 14:

[...] Ó Pátria amada,
Idolatrada,
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11) Ao pressionar a tecla PRINT SCRN (Print Screen)
o Windows gera uma figura com o conteúdo da tela
que está aparecendo no monitor do computador
naquele momento sem mostrar a barra de tarefas,
colocando-a na área de transferência.

16) Pode-se ainda fazer uma formatação condicional
onde
seja
possível
colocar
a
cor
verde
automaticamente quando a coluna E seja comissão de
20%.
17) Para adicionar o valor total das comissões na
coluna E na linha 8 basta selecionar a coluna E8 e
pressionar teclas ALT e a tecla =, pressionando a
tecla ENTER em seguida.

12) A imagem abaixo mostra a Caixa de Pesquisa do
Microsoft Windows 7. Ao utilizá-la é possível encontrar
qualquer arquivo no computador, exceto músicas em
formato mp3.

Com referência ao editor de texto MS WORD, versão
português, julgue os itens 18 a 20:
18) Ele permite que você alinhe o parágrafo à direita e
à esquerda ao mesmo tempo. Para realizar esta tarefa
pode-se ir na barra de menu Layout de Página e clicar
sobre o botão justificar.
13) No Windows Explorer do Microsoft Windows 7,
para renomear um arquivo, pasta ou documento basta
selecioná-lo e depois pressionar a tecla “F4”.

19) Para imprimir um texto editado pelo MS WORD
em diversos sistemas operacionais ou enviar para
outras pessoas mantendo a formatação original podese transformar o arquivo com a extensão “docx” em
um documento com a extensão “pdf” apenas com a
opção Salvar Como disponível no menu Arquivo.

14) No Windows Explorer, ao arrastar um arquivo de
uma pasta para outra, dentro da mesma unidade,
utilizando o botão esquerdo do mouse, o arquivo será
copiado para a outra pasta.

20) Para localizar uma palavra, uma frase ou apenas
uma parte da palavra usa-se a tecla de atalho
CTRL+F.

Com referência ao editor de planilhas MS EXCEL,
versão português, julgue os itens 15, 16 e 17:

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Quatro crianças (Michael, Thaís, Pedro e João) se
organizam para realizar um jogo de dominó com dois
pares de jogadores conforme mostra a imagem.

Uma empresa precisa controlar os custos de comissão
dos vendedores. Para isso faz uso de uma planilha do
Excel, conforme figura acima. Nesta planilha tem-se o
preço de compra e venda de cada produto (coluna B e
coluna C, respectivamente). O vendedor ganha 20%
de comissão para os produtos com resultado (coluna
C) igual ou superior a 50%. Para os produtos com
resultado menores que 50% e superiores a 20% a
comissão é de 10%, nos demais casos não se paga
comissão aos vendedores.

Os parceiros sentam-se frente a frente, porém eles
resolvem definir algumas regras antes de iniciar o
jogo.
a) O parceiro de João não é do sexo feminino.
b) Pedro não joga com Thais.
21 Em relação à questão hipotética apresentada
anteriormente podemos concluir que o parceiro de
João é Pedro e Thais joga com Michael.

15) Para realizar o cálculo da comissão, na coluna E,
tendo como referência a linha 2, tem-se a seguinte
fórmula:
=SE(D2/B2>=0,5;D2*0,2;SE(D2/B2>=0,2;D2*0,1;0)).

22) Os enfermeiros dos postos de saúde do Município
de Nova Aurora verificaram, dentre as pessoas
atendidas, que 100 foram diagnosticadas com
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Dengue, 150 foram diagnosticadas com gripe, dentre
as pessoas que foram diagnosticadas com Dengue,
20 apresentaram também sintomas de gripe e 30
pessoas apresentaram diagnósticos relacionados a
outras doenças. A quantidade de pessoas atendidas
nos postos de saúde de Nova Aurora é 300.

6
7
8
9
10

27)
Considerando
a
situação
apresentada
anteriormente posso dizer que a lei de formação que
define esta função é y=12+x, onde y representa o total
a ser pago (em reais) e x representa a quantidade de
cachorro-quente vendido.

Três homens (José, Rogério e Silvio) possuem três
carros cujas cores são: azul, prata e preto. Entretanto,
não sabemos qual é a cor do carro de cada um. Eles
trabalham com Medicina, Odontologia e Advocacia,
mas desconhecemos a profissão específica de cada
um deles. Sabemos que:

28) Eu tenho 10 bolas numeradas de 1 a 10. Coloquei
as bolas em uma caixa. A chance de tirar a bola de
número 6 é de 10%.

a) José tem carro azul.
b) Rogério não é advogado.
c) O carro prata é do Silvio.
d) Silvio é médico.

29) Uma guia para recolhimento de IPTU de R$
101,10, com vencimento em 29/02/2015 foi paga no
dia 20/06/2015. Como, após o vencimento, foram
cobradas multa de 2% fixa e juros de 1% a cada mês,
independentemente do número de dias decorridos do
vencimento, o valor pago por essa guia foi de R$
107,16.

23) Em relação à questão hipotética apresentada
anteriormente podemos concluir que José tem carro
azul e é advogado, Rogério tem carro preto e é
médico, Silvio tem carro prata e é dentista.

30) Uma mensagem foi enviada por WhatsApp para 5
pessoas. Essa mensagem deve ser enviada em 10
minutos para o WhatsApp particular de outras 5
pessoas. Se todos cumprirem rigorosamente esse
prazo, em uma hora 78.125 novas pessoas receberão
a mensagem.

24) Um comerciante ganha R$ 2.400,00 para vender
2
roupas em uma loja localizada no Playshoping. do
3
seu salário é utilizado para pagar as contas de
1
supermercado,
da quantia restante é destinado a
4
pagar energia elétrica, água e telefone. O restante do
dinheiro é reservado para outras necessidades.
Podemos dizer que sobram R$1.200,00 para o
comerciante suprir essas necessidades.

ESTATUTO
Com base na Lei nº 4.928/1992, julgue os itens a
seguir:

25) Em uma prova objetiva constituída de itens para
julgamento de CERTO ou ERRADO, como a que você
está resolvendo, existem 20 formas diferentes para
preencher aleatoriamente o gabarito das 10 questões
de Informática Básica.

31) A Nomeação e a Recondução são formas de
provimento de cargo público.
32) O candidato passa a ocupar a vaga do cargo
público com o advento da posse.

26) Uma cisterna tem 2 m de largura, 3 m de
comprimento e 1,5 m de altura e capacidade para
9.000 litros de água. Outra cisterna construída com o
dobro da largura, do comprimento e da altura dessa
cisterna tem capacidade para 18.000 litros de água.

33) Reversão é o retorno do servidor ao cargo
anteriormente ocupado por inabilitação em provimento
de um novo cargo.
34) A demissão, a aposentadoria e o falecimento do
servidor são formas de vacância do cargo público.

Um quiosque, em Londrina, vende cachorro-quente
por R$ 12,00 a unidade. O dono do quiosque
organizou uma tabela relacionando o número de
cachorro-quente vendido e o preço.
Número de cachorro-quente
1
2
3
4
5

72,00
84,00
96,00
108,00
120,00

35) No regime disciplinar do servidor público,
considerando ser a pena mais branda, a de
Advertência poderá ocorrer de forma verbal,
dispensando a necessidade de instauração de
Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar.

Preço (R$)
12,00
24,00
36,00
48,00
60,00

36) O servidor estável poderá perder o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho,
assegurada a ampla defesa;
3
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37) O servidor perderá também o cargo em razão de
decisão judicial transitada em julgado;

competência de o Chefe do Executivo nomear seus
auxiliares diretos, restando observado, portanto, o
princípio da legalidade.

38) Será concedida licença à servidora gestante, por
cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da
remuneração. Pelo mesmo prazo, será concedida
licença remunerada à servidora que adotar ou obtiver
guarda judicial de criança até doze anos de idade
incompletos;

43) O conceito material de Administração Pública
designa a natureza da atividade ou função
desempenhada pelo Estado com vistas à consecução
dos objetivos constitucionais. Já o conceito formal
expressa o conjunto de entidades e de órgãos
públicos integrantes de todo o aparato estatal.

39) pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor
terá direito à licença-paternidade de cinco dias
consecutivos.

44) Sobre a diferença entre o interesse público
primário e o interesse público secundário da
Administração Pública, aquele seria o interesse da
Administração enquanto gestora do patrimônio
público, e este, o interesse geral e legítimo.

40) ao servidor é defeso coagir ou aliciar subordinados
ou companheiros de trabalho com objetivos de
natureza política ou partidária.

“O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)
manteve a condenação da Prefeitura de Apucarana,
no norte do Paraná, em virtude de uma propaganda
institucional de bonés, veiculada em uma novela
televisiva, em 2011. A administração terá que devolver
os R$ 140 mil gastos no comercial, conforme ordem
do Tribunal. O prefeito da época, João Carlos de
Oliveira (2009-2012), também foi multado em R$
1.382,28. O Pleno do Tribunal negou recurso de
revisão da decisão apresentado por ele. Cabe novo
recurso”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
“A divulgação de grampos telefônicos de conversas do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com aliados,
entre eles um diálogo com a presidente Dilma
Rousseff, provocou reação imediata nos meios
políticos e nas ruas na noite desta quarta-feira (16).
[...] A oposição acusa Dilma de ter nomeado Lula para
o ministério para evitar que ele fosse preso. Dilma diz
que o juiz Sergio Moro violou a Constituição ao
divulgar as conversas. E protestos que começaram
tímidos contra a nomeação de Lula ganharam força e
se espalharam por 18 estados e Distrito Federal, com
registro de panelaço em diversas cidades”.

Fonte:
http://g1.globo.com/pr/nortenoroeste/noticia/2016/02/tce-pr-mantem-condenacao-deprefeitura-por-propaganda-de-bone.html.

Fonte:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/morodivulga-grampo-de-lula-e-dilma-planalto-fala-emconstituicao-violada.html.

Dentro do contexto jornalístico em questão, julgue os
itens 45 e 46 sob a perspectiva dos princípios
constitucionais da Administração Pública.

O excerto jornalístico acima retrata o tormentoso
momento político por que atravessa o Brasil
hodiernamente. Incidindo sobre o contexto políticoinstitucional em tela os princípios constitucionais
estatuídos na Constituição Federal, julgue os itens 41
e 42:

45) Consoante se depreende da matéria jornalística
em questão, o Município de Apucarana foi condenado
pelo Tribunal de Contas do Estado a restituir
determinada importância em virtude de haver sido
empregada em propaganda institucional. Diante desse
cenário, pode-se concluir que o Município de
Apucarana e seu agente político violaram o princípio
constitucional da publicidade.

41) O inconformismo do Chefe do Executivo se revela
totalmente infundado, haja vista que o princípio da
publicidade é amplo e irrestrito e permite a divulgação
de todos os dados e informações da esfera
governamental, haja vista prevalecer o princípio da
supremacia do interesse público.

46) O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR) constitui órgão integrante do Poder Judiciário
encarregado de efetuar o controle externo da
Administração Pública, no que tange à legalidade e
legitimidade dos atos administrativos.

42) Segundo consta da matéria, a oposição acusa a
Presidente Dilma de haver nomeado o Senhor Luiz
Inácio Lula da Silva para o cargo de Chefe da Casa
Civil, com o objetivo de salvaguardá-lo de eventual
mandado de prisão. Sob essa perspectiva, é lícito
concluir que os reclamos da oposição são
improcedentes à luz dos princípios constitucionais da
Administração
Pública,
porquanto
constitui

47) São atribuições da Administração Pública,
decorrentes do seu poder hierárquico, editar atos
regulamentares e, com base nestes, controlar as
atividades dos órgãos subordinados, anulando atos
ilegais e aplicando sanções disciplinares.
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48) No que tange aos atos administrativos, de acordo
com a teoria dos motivos determinantes, nos atos em
que a motivação é obrigatória, além de ser a própria
motivação um requisito de validade, a existência e a
congruência dos motivos condiciona (determina ou
vincula) a validade do ato administrativo. Já nos atos
em que a motivação não é obrigatória, mas é
realizada, também a existência e a congruência dos
motivos condiciona (determina ou vincula) a validade
do ato administrativo.

52) De acordo com o art. 37, II, da Constituição
Federal, a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, modalidade de licitação,
de acordo com a complexidade do cargo em emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarada em lei de livre
nomeação e exoneração.
53) Sobre os convênios, o que os diferencia dos
contratos administrativos é o fato de os partícipes
celebrantes, além de convergirem suas vontades, têm
também uma identidade de interesses, sem que haja,
por quaisquer deles, interesse lucrativo.

“A Prefeitura de Londrina sancionou nesta terça-feira
(29) a lei que autoriza a concessão de uso, para a
iniciativa privada, do Estádio do Café. A cessão
abrange uma área de 113.844,83 metros quadrados,
incluindo o estacionamento. O tempo de concessão é
de dez anos, podendo ser prorrogado por igual
período. O processo de licitação deverá ser aberto nos
próximos dias. ‘As despesas de manutenção e
também as benfeitorias, que serão estabelecidas pelo
Poder Público, ficarão a cargo de quem vencer a
licitação’, informa Vilmar Caus, o Mazinho, presidente
da Fundação de Esportes de Londrina (FEL)”.

“As ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti em
Londrina, no norte do Paraná, foram reforçadas nesta
quarta-feira (20) com o início do trabalho de 60
agentes de endemias. Esses profissionais foram
contratados temporariamente por seis meses. Com
mais essas contratações, o Município contará com
uma equipe de 311 pessoas trabalhando para reduzir
o número de casos de dengue”

Fonte: Redação Bonde com N.Com (acesso em 29/03/2016
às 17:43).

Fonte: http://g1.globo.com/pr/nortenoroeste/noticia/2016/01/combate-dengue-em-londrinaganha-reforco-de-mais-60-agentes.html.

Julgue os itens 49 e 50 sob o foco das licitações e
contratos
administrativos
e
da
organização
administrativa do Estado:

Julgue o item 54 sob a ótica dos poderes conferidos à
Administração Pública.
54) O Brasil atualmente é assolado por severa
epidemia de dengue e outras moléstias transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti. O portal de notícias G1
assinala que foram contratados temporariamente 60
novos agentes de endemias. Incumbirá a esses
agentes o exercício do denominado poder de polícia
administrativa, desde que previamente autorizados
pelo Poder Judiciário, ao qual compete o controle de
legalidade e legitimidade dos atos da Administração
Pública.

49) Em conformidade com a matéria jornalística em
questão, será instaurado no âmbito do Município de
Londrina processo licitatório destinado a escolher
empresa concessionária do complexo esportivo
denominado Estádio do Café. No que diz respeito à
licitação, trata-se de espécie de processo
administrativo, destinado a satisfazer o princípio da
isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública. Por se tratar de
processo administrativo, não está sujeito a controle
judicial.

55) São atributos de todo ato administrativo a
presunção absoluta de legitimidade, a imperatividade
e a autoexecutoriedade.

50) O excerto jornalístico menciona a Fundação de
Esportes de Londrina, a qual, por se tratar de entidade
integrante da Administração Direta do Município de
Londrina, goza de independência administrativa,
financeira e possui patrimônio próprio.

“O Petrolão, escândalo da Petrobras cujos envolvidos
foram recentemente delatados por Paulo Roberto
Costa, pode ter custado aos cofres públicos o
equivalente a 33 mensalões. Segundo levantamento
realizado pelo Valor, a área de Abastecimento da
empresa investiu R$ 112,39 bilhões entre maio de
2004 e abril de 2012. Desse montante, 3% teriam sido
desviados. Uma fatia de 3% referente à suposta
comissão cobrada sobre esse valor chega, portanto, à
cifra de R$ 3,37 bilhões. Segundo declaração de
Costa à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público
Federal (MPF), esse seria o percentual da propina

51) A respeito da inexigibilidade de licitação, ao
contrário do que se dá com a sua dispensa, não existe
conceito legal, sendo teoricamente possível defini-la
como hipótese necessariamente prevista em lei, com
enumeração legal taxativa, na qual, embora seja
viável a realização do certame, pode este não ser
conveniente, atribuindo-se ao administrador o juízo de
conveniência e oportunidade em relação a cada caso
concreto para decidir se a contratação será ou não
precedida de licitação.
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paga a políticos por empreiteiras e empresas sobre os
valores dos contratos firmados com a Petrobras”.
Fonte:
http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/139140725/
desvios-do-petrolao-seriam-equivalentes-a-33mensaloes.

decisões administrativas já preclusas, no que diz
respeito à validade formal ou substancial da decisão já
preclusa.
“A praça, a praça é do Povo!
Como o céu é do Condor!
É antro onde a liberdade
Cria a águia ao seu calor!”

Julgue o item 56 sob o foco da organização
administrativa do Estado:

― Castro Alves

À luz do conteúdo conceitual de bens públicos, julgue
o item 61:

56) O informe jornalístico em tela intenta dar a
dimensão do escândalo que estremece a República
cognominado “Petrolão” e que diz respeito ao desvio
de vultosa soma da PETROBRÁS. No tocante a essa
empresa, pode-se afirmar que a sua criação decorreu
de um processo de descentralização, o qual se
caracteriza quando a Administração Direta cria e
institui pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado para desempenho de atividades
específicas.

61) A estrofe acima é da lavra do festejado poeta
baiano Castro Alves. Sob a inspiração das musas, o
poeta deixa entrever a importância sob o ponto de
vista urbanístico desse espaço público designado
como praça. As praças são classificadas como bens
de uso comum do povo, o que não impede que sejam
alienadas, desde que subtraídas do domínio público,
mediante o instituto da desafetação.

57) Tanto a concessão quanto a permissão de
serviços públicos são instrumentos de delegação dos
serviços públicos a terceiros, de natureza contratual.
Contudo, na concessão, o que se transfere ao
concessionário é a titularidade e a gestão dos
serviços, ao passo que, na permissão, só a gestão é
delegada.

62) De acordo com a legislação em vigor, os bens
públicos de uso comum e os de uso especial,
enquanto possuírem tal condição, são inalienáveis. Já
os bens dominicais são alienáveis desde que se
observem os ditames legais. Assim, caso queira a
Administração Pública promover a alienação de um
bem público comum ou de uso especial, deverá,
previamente, transformá-lo em bem de natureza
dominical, mediante desafetação, uma vez que
somente bens não afetados podem ser alienados.

58) Autarquias e Fundações são exemplos de
desconcentração da atividade administrativa, quando
os serviços públicos são prestados por pessoas
jurídicas autônomas em relação ao ente federado.

“A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná,
decretou situação de emergência nesta terça-feira (12)
após analisar os prejuízos causados pela grande
quantidade de chuva que atingiu o município até a
segunda-feira (11). No município, segundo a Defesa
Civil, 315 pessoas foram atingidas, destas 15 estão
desalojadas. Dados do órgão também mostram que
64 casas, quatro escolas e oito unidades básicas de
saúde tiveram problemas devido ao grande volume de
chuva. Ao menos cinco pontes foram interditadas. A
Copel informou que 2.675 imóveis, a maioria da área
rural, estão sem luz”.

“O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Paulo Roberto Vasconcelos, autorizou ontem (15/4) a
licitação
para
contratação
dos
projetos
complementares da obra do restaurante do Complexo
do Palácio da Justiça. A obra é reivindicação antiga
dos servidores e magistrados do Tribunal”.
Fonte: https://www.tjpr.jus.br/home//asset_publisher/9jZB/content/id/5184357.

Julgue o item 59 a seguir sob o foco dos atos
administrativos:

Fonte: http://g1.globo.com/pr/nortenoroeste/noticia/2016/01/prefeitura-de-londrina-decretasituacao-de-emergencia-apos-chuvas.html.

59) O ato de autorização a que alude o informe
jornalístico,
não
se
caracteriza
como
ato
administrativo, porquanto não foi produzido pela
Administração Pública, na medida em que emanou de
uma autoridade do Poder Judiciário, ao qual compete
a produção de atos jurisdicionais.

Julgue o item 63 com suporte na legislação aplicada
às licitações e contratos administrativos:
63) A matéria midiática em tela noticia recente
episódio climático que atingiu a cidade de Londrina,
ocasionando danos severos na estrutura urbanística.
Em casos tais, o legislador possibilita à Administração
Pública promover contratação direta, ou seja, sem
instaurar processo licitatório, o que equivale a afirmar

60) A respeito dos limites objetivos da coisa julgada
administrativa, tem-se que tal preclusão incide sobre
todas as matérias decididas, ressalvadas aquelas
pertinentes à validade da atuação administrativa.
Assim, mesmo a própria Administração pode rever as
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“O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)
abriu um processo para investigar as contas públicas
de Marília relativas a 2015 para apurar os atrasos aos
pagamentos feitos pela Prefeitura ao fornecedor de
combustíveis Rede Sol Fuel Distribuidora S/A. De
acordo com o órgão fiscalizador, representação foi
instaurada pela distribuidora para comunicar o fato. O
documento aponta que a Prefeitura de Marília não
honrou com diversos pagamentos referentes ao
fornecimento
de
combustível
pactuado
contratualmente, totalizando o valor não atualizado de
R$ 330.246,00. Segundo o fornecedor, mesmo com
atrasos superiores a 50 dias, em nenhum momento
houve a interrupção na entrega do combustível”.

que a licitação é inexigível nestas circunstâncias,
tendo em vista a situação emergencial, a qual deverá
ser objeto de motivação por parte da autoridade
competente.
64) A convalidação de atos administrativos consiste na
regularização, com efeitos retroativos, de um vício ou
defeito sanável do ato, desde que não acarrete lesão
ao interesse público nem a terceiros, nem tenha sido
objeto de impugnação.
“A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite
desta terça-feira (29) dois homens que minutos antes
haviam assaltado a praça de pedágio na BR-277 em
Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba.
Câmeras de videomonitoramento da Concessionária
Rodonorte flagraram a dupla, em atitude suspeita nas
imediações do local, por volta das 22 horas. De
imediato, uma equipe da PRF se deslocou até a praça
de pedágio”.

Fonte: http://matra.org.br/2015/12/02/prefeitura-atrasapagamento-a-fornecedor-de-combustivel-e-tce-abreprocesso-para-apurar-as-contas-municipais/.

Julgue o item 68 à luz dos regramentos aplicáveis às
licitações e contratos administrativos, bem como o
regime jurídico administrativo.

Fonte: http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--99520160330&tit=dupla+e+presa+apos+assaltar+praca+de+ped
agio+no+parana+com+arma+de+brinquedo.

68) No caso vertente, o fornecedor de combustível da
Municipalidade de Marília agiu com extrema
benevolência em face da Administração Pública,
porquanto, a despeito do atraso superior a 50 dias,
houve por bem não interromper a entrega do
combustível.

Julgue o item 65 sob a perspectiva dos processos de
descentralização e desconcentração na esfera da
Administração Pública.
65) O informe jornalístico acima noticiou que uma
praça de pedágio administrada pela concessionária
Rodonorte foi assaltada na região Metropolitana de
Curitiba.
Pode-se
afirmar
que
a
referida
concessionária
desempenha
atividade
estatal
mediante contrato de concessão de serviço público.
Na referida espécie de contrato administrativo, o
Estado – através de processo de desconcentração –
transfere a particular a execução de um determinado
serviço público.

Considerando ser a administração a ciência social que
estuda e sistematiza as práticas usadas para
gerenciar negócios, pessoas e recursos, com o
objetivo de alcançar melhores resultados, pondere
sobre os itens 69 e 70:
69) Podemos considerar a administração como a
tarefa que possibilita alcançar determinados objetivos
previamente definidos, com maior eficiência e eficácia.
Deste modo, a função da administração compreende
um
processo de quatro etapas principais:
Planejamento, Organização, Direção e Controle.

66) A respeito do controle dos atos da Administração
Pública, quando exercido pelo Poder Judiciário,
deverá se restringir à validade do ato praticado, não
podendo tal sindicância adentrar o
mérito
administrativo, sob pena de lesão ao princípio da
separação dos Poderes.

70) Organizações são grupos sociais deliberadamente
orientados para a realização de objetivos que, de
forma geral, não refletem no fornecimento de produtos
e serviços.

67) A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo
de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública
direta e indireta em qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal.

A partir de 2002, a Federação Alemã de Futebol (DFB)
passou a reestruturar o modus operandi do sistema de
futebol reinante no país.
A eficácia do método foi sendo demonstrada
paulatinamente. Jogo a jogo, os germânicos
cumpriram seu papel de campeões. Em 2013,
venceram as eliminatórias europeias (UEFA). Em
2014, na copa do mundo, foram sete jogos: seis
vitórias e um empate. Futebolisticamente convincente
e merecida campeã.
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O posicionamento tático em campo, coletivo compacto
(CC), foi avassalador para os adversários,
principalmente para o Brasil – completamente aberto e
psicologicamente avariado.
A Alemanha mostrou a força daquilo que todos sabem
e andava meio esquecido neste mundo individualista
e, egoísta e competitivo. O grupo de atletas mostrouse coletivamente integrado e com elevado teor de
altruísmo, bem como endereçados a foco único: ser a
melhor seleção de futebol do mundo. Conseguiram.
A efetividade se deu quando aqui chegaram seis
meses antes da competição mundial. Compraram um
terreno e construíram um hotel e um centro de saúde.
Fizeram um campo de futebol e uma estrada para
interligar o centro de treinamento. Contrataram as
pessoas da cidade para a realização de todos os
serviços e atividades.
Mais tarde, a seleção alemã chegou e, quando não
estavam treinando, estavam socializando com as
pessoas da cidade e na praia.
Interagiram com os índios e integraram-se nas festas
sociais. Deixaram claro que seus ídolos são os
jogadores brasileiros do passado e ainda pediram
desculpas pela goleada aplicada. Agradeceram pela
hospitalidade do povo brasileiro e deixaram um
cheque de 10 mil euros para uma tribo indígena local
para comprar uma ambulância e mais outro de 30 mil
para aplicar nas escolas. Tudo o que construíram fica
para a população local.

75) Ao se definir objetivos organizacionais, não é
necessário aliá-los às prioridades.
76) O planejamento deve ser estanque, não se deve
alterar os objetivos traçados.
Segundo Marilena Leite Paes (2004), existem três
fases pelas quais os documentos de uma instituição
passam: corrente, intermediária e permanente. Sobre
o conceito de cada fase, analise os itens 77 a 80:
77) Os arquivos correntes devem conter documentos
de guarda definitiva porque possuem valores
probatórios e/ou históricos.
78) Os arquivos intermediários contêm documentos
que deixaram de ser frequentemente utilizados, mas
que poderão vir a ser consultados no futuro.
79) Arquivos correntes são aqueles constituídos de
documentos em curso que tramitam com muita
frequência de um setor para outro.
80) Arquivos permanentes por possuírem documentos
com valor histórico e científico, não poderão ser
eliminados.
O trabalho em equipe pode ser definido como um
grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma
tarefa ou determinado trabalho, para resolver um
problema identificado, neste sentido, pondere sobre o
item 81 relacionado ao trabalho em equipe:

Fonte: Afonso Farias (2016). Decisão, gestão e
continuidade. In: Revista Brasileira de Administração, 110, p.
40-41. (texto adaptado).

Com base no apresentado pelo texto, comparando-se
com a gestão organizacional, julgue os itens 71 a 73:

81) O trabalho realizado por uma equipe eficaz deve
proporcionar a seus membros liberdade e autonomia,
bem como possibilidade de utilizar suas habilidades e
talentos.

71) A Federação Alemã de Futebol baseou-se nos
princípios
de
administração:
planejamento,
organização, direção e controle para alcance do seu
objetivo.

Considerando o conceito de liderança como sendo a
capacidade de influenciar um grupo em direção ao
alcance de determinados objetivos organizacionais,
analise os itens 82 e 83:

72) A partir de um objetivo traçado, toda a equipe não
deve medir esforços e empenhar-se com eficiência e
eficácia para o alcance do resultado esperado.

82) Todos os administradores são líderes e todos os
líderes são administradores.

73) O sucesso se dá quando a alta direção determina
as ações e de forma coercitiva repassa para a equipe.

83) Os líderes necessariamente surgem dentro da
estrutura formal da organização.

Sobre planejamento organizacional, analise os itens
74 a 76:

Segundo Chiavenato (2006) comunicação é um
código que se transforma em mensagem e por meio
de um canal é enviada a um receptor, serve de troca
de informações entre as pessoas. Dentro deste
conceito julgue os itens 84 e 85:

74) O planejamento se refere à determinação de
forma consciente dos rumos desejados pela
organização, ou seja, a definição antecipada do que
se deve fazer, de que maneira, quando e quem deve
fazer.

84) A comunicação tem como objetivos proporcionar
informação e compreensão para que as pessoas
possam realizar suas tarefas e também promover a
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motivação, a cooperação e a satisfação das pessoas
no trabalho.

93) Para Herzberg na teoria motivacional os fatores
higiênicos são aqueles denominados de fatores
intrínsecos e são controlados pelo indivíduo e os
fatores motivacionais são aqueles denominados
extrínsecos ou ainda ambientais e dependem do
ambiente.

85) Na teoria das relações humanas, a comunicação é
tratada como um fenômeno individual.
Mudanças rápidas é característica do mundo atual.
Tudo se transforma e se renova em instantes, o que
gera em muitas situações dificuldades de adaptação,
pois junto a elas vem incertezas e instabilidades.
Considerando um cenário incerto, julgue o item 86:

Quanto a recepção e envio de documentos, julgue os
itens 94 e 95:
94) A tramitação de um documento dentro de uma
organização deve ser sempre protocolada, e o
protocolo deve ficar arquivado pelo menor prazo
possível.

86) Os agentes da mudança podem ser internos ou
externos à organização e têm o papel de iniciar o
processo da mudança.

95) Ao receber um documento e assinar seu protocolo
o servidor deve, sempre, verificar se o mesmo possui
anexos, no caso positivo, conferir se os mesmos estão
sendo entregues juntamente com o documento de
origem.

Para alguns autores ética são os costumes e hábitos
de um determinado grupo humano, já a lei refere-se
aos acordos estabelecidos pelos grupos visando
assegurar os direitos e a justiça. No entanto, algumas
organizações têm um código formal de ética que
estabelece o comportamento das pessoas perante
essa organização. A respeito de Ética e
Responsabilidade Social julgue os itens 87 e 88:

Quanto a gestão de materiais, julgue os itens 96 e 97:
96) Almoxarifado é o lugar destinado a guarda e
conservação de materiais, devendo ser adequado a
cada tipo de estoque armazenado.

87) Administradores que têm uma preocupação com a
Ética e com o bom comportamento das pessoas
geram valores socialmente responsáveis para as
organizações.

97) Os materiais armazenados no almoxarifado são
requisitados pelos setores. No momento da entrega
deverá ser dado baixa do material no controle de
estoque.

88) As definições dos valores éticos contribuem para a
sustentabilidade dos processos, políticas e ações
organizacionais.

No que tange a Gestão Orçamentária e Financeira,
julgue os itens 98 a 100:

Julgue os itens 89 a 93 referentes à Gestão de
Pessoas:

98) PPA (Plano Plurianual de Investimentos), LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária
Anual), são os principais instrumentos da Gestão
Orçamentária e Financeira das Organizações
Públicas.

89) É responsabilidade de todo gestor a avaliação do
desempenho de seus subordinados, que tem como
principal objetivo punir quando o resultado esperado
não atende as definições dos cargos.

99) O Administrador Público poderá fazer
investimentos de longo prazo que não estejam
previstos na LDO.

90) Analisar as tarefas e operações de cada cargo e
compara-los com as habilidades de seus ocupantes é
a única forma do gestor identificar as necessidades de
treinamento de sua equipe.

100) O PPA é realizado para o período de 5 anos.

91) Um plano de carreira deve buscar o
enriquecimento do trabalho, passando de atividades
comuns para atividades mais complexas juntamente
com um escalonamento salarial que motive os
servidores.
92) Na administração pública, por essência
burocrática, a promoção por mérito em carreiras
formalmente estabelecidas é um dos mecanismos de
motivação.
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