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CONCURSO PÚBLICO - 2015

Analista de Planejamento e Orçamento

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Instruções

1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome:

N. de Inscrição:

2.

Veriﬁque se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO
DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de
prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um
caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra
posterior exame grafológico:

legível,

para

“Cada dia é uma nova chance para mudar algo na sua vida.”
5.

DURAÇÃO DA PROVA: 4h 30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.

Na prova há 90 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográﬁca (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

8.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, conﬁra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.

Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão
ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 10.7 do edital
regulador do concurso.

12.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A não-observância
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

13.

Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala.

Boa prova!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto abaixo para responder as
questões 01 e 02.
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01- De acordo com as ideias desenvolvidas no texto,
assinale a opção incorreta.
a) Thomas Morus escreveu sua obra “Utopia”
inspirado na descoberta da América.
b) Os regimes comunistas não lograram realizar
as sociedades utópicas previstas por Marx e
Engels.
c) Os pensadores têm-se ocupado em imaginar as
bases para uma sociedade mais justa desde a
Grécia Antiga.
d) Com o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, a humanidade caminha para a
realização dos ideais utópicos.
e) Diversos escritores do século XX interpretaram
a sociedade contemporânea ou imaginaram as
sociedades futuras como distopias.

Como estamos às vésperas de celebrar os 500
anos da palavra “utopia” e do romance ﬁlosóﬁco
de Thomas Morus que a consagrou, o momento
é mais do que oportuno para examinar que novas
feições ela adquiriu após tantos sonhos desfeitos
e outros tantos pervertidos e que atualização lhe
deram as expectativas geradas pela informática,
pelas biotecnologias, pelas nanociências,
pelas ciências cognitivas e as perspectivas de
clonagem, ectogênese (fecundação de útero
artiﬁcial), artiﬁcialização dos órgãos do corpo e
prolongamento da vida, abertas por elas.
Seu étimo grego, signiﬁcando não-lugar, lugar
nenhum ou, trocadilhescamente, lugar da
felicidade (eutropia), designou primeiro uma ilha
dos mares do Novo Mundo, em que foi bater um
navegante português ligado a Américo Vespúcio.
Terra prodigiosa, em tudo diferente da Europa
do século 16, a perfeição imperava em suas
cinquenta e poucas cidades. Morus imaginou-a
empolgado pela descoberta da América e do “novo
homem” que a habitava. Se bem que a República
platônica já conﬁgurasse uma utopia, foi na ilha
“descoberta” por Rafael Hitlodeu que surgiu o
conceito de utopia como representação imaginária
de uma sociedade que tenha encontrado soluções
exemplares para todos os seus problemas.
Outras sociedades ideais, fundamentadas em
leis justas e instituições político-econômicas
comprometidas com o bem-estar da coletividade,
nasceram da imaginação de romancistas
e pensadores, nos séculos seguintes, com
particular insistência no século 19, auge do
utopismo socialista de Charles Fourier, Étienne
Cabet, Edward Bellamy e William Morris. A esses
devaneios igualitários a dupla Marx-Engels
combateu e contrapôs outro, supostamente
cientíﬁco, cuja caracterização como utopia
pode livrar a cara do comunismo, mas não das
sociedades que às suas ideias básicas deram
concretude, a partir da revolução bolchevique,
uma utopia que virou distopia.
A distopia é uma distorção ou uma mutação da
utopia, um sonho que se transforma em pesadelo.
A ﬁcção cientíﬁca e a literatura de antecipação
são pródigas em fantasias do gênero. De Jules
Verne (Capitão Nemo era um utopista) ao Aldous
Huxley de Admirável Mundo Novo, ao Orwell de
1984 e ao Ray Bradbury de Fahrenheit 451. Serão
todos lembrados ao longo do ciclo.

02- No que concerne às estruturas linguísticas do texto,
assinale a opção correta.
a) As palavras destacadas no trecho “que a
consagrou, o momento é mais do que oportuno
para examinar que novas feições ela adquiriu
após tantos sonhos desfeitos e outros tantos
pervertidos e que atualização lhe deram as
expectativas” (l. 3 a 7) referem-se a palavra
"utopia”’ (l. 2).
b) As aspas encontradas em “utopia” (l. 2), “novo
homem” (l. 21 e 22) e “descoberta” (l. 24) foram
usadas, pelo autor, para imprimir a essas
palavras um signiﬁcado contrário aos seus
respectivos sentidos originais.
c) No trecho “abertas por elas” (l. 12), o pronome
“elas” retoma “novas feições” (l. 4 e 5).
d) O acento nas palavras “vésperas” (l.1), “ciências”
(l. 9) e “econômicas” (l. 29) justiﬁca-se devido à
mesma regra de acentuação gráﬁca.
e) A expressão “uma distorção” (l. 43) funciona,
sintaticamente, como objeto direto de “A distopia”
(l. 43).

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

(Adaptação da matéria “Um sonho de 500 anos”, de
Sérgio Augusto – jornal O Estado de São Paulo, 02 de agosto de
2015)
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04- Os verbos “perder” e “ter", no período “Em outras
palavras, presume-se que algo estável (o mundo das
ﬁnanças, a política, a moral, a existência humana, o
livro...) perde esta condição ou tem esta condição
colocada em xeque” (l. 11-15), têm, como sujeito,

Hoje em dia vemos muitas matérias em
jornais, títulos de livros, artigos em periódicos
e magazines que usam a palavra crise: “crise
ﬁnanceira”, “crise política”, “crise moral”, “crise
existencial”, “crise da representação”, “crise
do livro”, “crise da educação” etc. Quando
começamos a ler estes textos, frequentemente
nos damos conta de que são narrativas em
que se projetam imagens de uma estabilidade
antes inexistente, seguida por uma decadência
ou ﬁm de alguma coisa. Em outras palavras,
presume-se que algo estável (o mundo das
ﬁnanças, a política, a moral, a existência
humana, o livro...) perde esta condição ou tem
esta condição colocada em xeque. A crise é
apresentada, então, como um problema, sem
que se argumente que há também um problema
nessas narrativas. Qual?
Muitas vezes a presumida “estabilidade” que
existiria antes e que supostamente é ameaçada
na crise é apenas uma idealização que nunca
correspondeu a uma realidade efetiva. Claro, a
partir dessa idealização, pode-se criticar o que
se presume ser uma ameaça, decadência ou
ﬁm; mas a crítica é feita em relação ao que foi
idealizado anteriormente.

a)
b)
c)
d)

“algo”.
“algo estável".
“que algo estável".
“algo estável (o mundo das ﬁnanças, a política, a
moral, a existência humana, o livro...)”.
e) “que algo estável (o mundo das ﬁnanças, a
política, a moral, a existência humana, o livro...)”.
05- Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a
preservar a coerência e a coesão textual.
( ) Desde então, Bruna nunca mais deixou de usar
o Avonex, nome comercial da betainterferona 1,
medicamento de alto custo fornecido pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
( ) Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha
Silveira foi aprovada para doutorado em educação
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
( ) A ponto de desistir do curso, passou a experimentar
uma medicação.
( ) A doença forçava-a a andar com uma bengala e
provocava tremores nas mãos, o que diﬁcultava
a locomoção e a impedia de fazer anotações em
aula.
( ) Então, os tremores desapareceram e ela pôde
passar a andar sem a bengala.

(Adaptado de José Luís Jobim. Literatura e cultura: do nacional
ao transnacional, 2013, p. 67)

03- A partir das ideias do texto, julgue como
verdadeiras (V) ou falsas (F) as inferências abaixo
e, em seguida, assinale a sequência correta.

(Adaptado da reportagem “Luta para tratar a esclerose
múltipla”, de Warner Bento Filho (Correio Braziliense de 1°
de agosto de 2015)

( ) Muito se tem escrito sobre crise na atualidade.
( ) A noção de crise é falsa, fruto da ansiedade do
mundo contemporâneo.
( ) Atualmente o mundo passa por um período de
crise nos mais diversos setores.
( ) A noção de crise se constrói quando alguma
forma de estabilidade é vista como ameaçada.
( ) Quando se fala em crise, não se problematiza a
noção de estabilidade com a qual a ideia de crise
se relaciona.
a)
b)
c)
d)
e)

A sequência correta obtida é
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V, F
F, V, F, V, F
F, V, V, F, V
V, F, F, V, V
V, F, V, V, F
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(1), (2), (4), (5) e (3)
(2), (3), (5), (1) e (4)
(2), (4), (3), (5) e (1)
(4), (3), (1), (2) e (5)
(5), (1), (3), (2) e (4)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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Leia o texto que se segue.

08- Assinale a opção correta quanto ao uso da pontuação.

Na área ﬁccional, opondo-se 1__ inconsciência,
ou seja, reagindo 2__ má consciência, haveremos
de governar, dentro do possível, a obra em geral
e, em particular, as personagens. Negaremos 3 __
personagens, honestamente, qualquer parcela de
vontade. Cada uma será assim porque nos pareceu,
quase sempre ao cabo de cálculos e ensaios, acréscimos
e cortes, que assim devia ser; e está no relato porque
foi necessário, porque julgamos oportuno dar-lhe uma
função ainda que fosse 4__ de parecer disponível.
Nem uma palavra lhes será disponível sem licença ou
aprovação. Ainda que alguns dos seus remotos modelos
possam existir fora de nós, só existem 5__ partir do
momento em que nossas palavras o efetivam.

a) Uma das sequências mais famosas da história do
cinema, o banho da atriz sueca Anita Ekberg (19312015) na Fontana di Trevi, no ﬁlme La dolce vita, de
Fellini, ajudou a cristalizar, na imaginação de muita
gente, uma imagem romântica da capital italiana,
Roma.
b) O belo cenário onde a loura se banhou, enquanto
chamava o galã Marcello Mastroiani (1924-1996), no
entanto hoje, atrai visitantes bem menos nobres.
c) No auge do verão europeu, a fonte, um dos principais
pontos turísticos da cidade foi invadida por ratos,
que assustam milhares de turistas que a visitam
diariamente.
d) À infestação dos roedores, somam-se outros
problemas romanos como o excesso de lixo nas ruas,
por conta da ineﬁciência dos serviços públicos, os
atrasos no transporte coletivo, e os inúmeros casos
de corrupção na administração, da capital que parece
viver um dos piores momentos de sua história recente.

(Adaptado de Osman Lins, Guerra sem testemunhas, 1974, p.
16)

06- Quanto ao uso do sinal indicativo da crase, assinale
a opção que preenche, de forma gramaticalmente
correta, as lacunas do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

e) Em julho, quem passasse, pelos parques, da cidade
ﬁcaria surpreso, com o estado de desleixo desses
locais.

a (1), a (2), as (3), a (4), a (5)
a (1), a (2), às (3), a (4), a (5)
a (1), a (2), as (3), à (4), a (5)
a (1), a (2), às (3), à (4), a (5)
à (1), à (2), às (3), a (4), a (5)

(Adaptação da reportagem “A degradação de Roma”, de Paula
Rocha revista Isto é, n° 2383, 05.08.2015)

09- Numere os fragmentos abaixo, de maneira a compor um
texto coeso e coerente.
( ) No plano geográﬁco, é notória a unidade da América
Latina como fruto de sua continuidade continental.

07- Assinale a opção que contém erro gramatical.
a) Mais do que a linha dos prédios espelhados da
Avenida Paulista, a imagem que os visitantes têm
de São Paulo é a de duas vias castigadas com
congestionamentos diários, seguindo o curso de
rios infestados de poluição e emparedados pelo
concreto.
b) Não é de se estranhar, portanto, que o prefeito da
capital tenha criado uma celeuma quando resolveu
diminuir o limite de velocidade das marginais Tietê
e Pinheiros, as mais importantes da cidade.
c) A seção paulista da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) entrou com ação civil pública na
Justiça e o Ministério Público abriu inquérito contra
a mudança.
d) As marginais já são vias seguras em comparação
com o restante da cidade. Campeãs de movimento
e de acidentes fatais no município, em termos
proporcionais, no entanto, a ﬁgura é diferente.
Estima-se que 1 milhão de veículos passem por lá
diariamente.
e) Em 2010, foi proibido a entrada de motos na pista
expressa da Marginal Tietê – apesar de muitos
motociclistas desobedecerem a regra.

( ) Ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se
fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por
mar e pelo ar e que com mais frequência se voltam para
fora, para os grandes centros econômicos mundiais, do
que para dentro.
( ) Efetivamente, a unidade geográﬁca jamais funcionou aqui
como fator de uniﬁcação porque as distintas implantações
coloniais das quais nasceram as sociedades latinoamericanas coexistiram sem conviver, ao longo dos
séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com
a metrópole colonial.
( ) Toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades
singulares.
( ) A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura
sociopolítica uniﬁcada, nem mesmo uma coexistência
ativa e interaturante.
(Adaptação de Darcy Ribeiro, América Latina: a pátria grande, p. 3)

A sequência correta é:
a) (1), (5), (4), (3), (2)
b) (2), (3), (5), (1), (4)
c) (2), (4), (3), (5), (1)

(Adaptação da reportagem “Uma medida que para São Paulo”

d) (4), (3), (1), (2), (5)

revista Isto é, n. 2383, 05.08.2015)

e) (1), (3), (2), (4), (5)
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Leia com atenção o texto abaixo.
O ﬁlósofo e doutor em educação Mário Sérgio
Cortella, 61 anos, começa a entrevista dizendo:
“Hoje, o Boko Haram matou cem pessoas no
norte de Camarões… Todo dia há notícias
5 assim”. O grupo fanático que ele menciona
tenta fazer da Nigéria, vizinha de Camarões,
uma república islâmica. E usa a barbárie para
suplantar a marginalização política, econômica
e social a que fora relegado pelos últimos
10 governos. Essa facção sanguinária tornou-se
conhecida do público ao sequestrar 200 meninas
nigerianas numa escola, em 2014. Muitas foram
estupradas. Disputam o noticiário as degolas
de civis por outro bando de radicais, o Estado
15 Islâmico, e, ainda, os rescaldos do atentado ao
semanário francês Charlie Hebdo, com a rejeição
generalizada aos que professam o islamismo, a
religião maometana que não prega o ódio – muito
menos a matança.

Criado há dois anos, o Programa Mais Médicos
voltou a ser motivo de uma ferina disputa entre
o governo federal e as entidades da área de
saúde. Agora, não é mais a atuação dos cubanos
o foco da ira dos proﬁssionais brasileiros, e sim
a expansão dos cursos de medicina no país.
No início de junho, os Ministérios da Saúde e
da Educação autorizaram instituições privadas
a oferecer 2.290 vagas de graduação em 36
municípios do interior. Por outro edital, foram
selecionadas mais 22 cidades para abrigar
novas escolas no Norte, Nordeste e CentroOeste, regiões vistas como prioritárias, por
possuir maior déﬁcit de proﬁssionais.
A reação não tardou. O Conselho Federal de
Medicina e a Associação Brasileira de Escolas
Médicas decidiram criar um modelo próprio de
avaliação dos cursos da área, independente
daquele adotado pelo governo. O Conselho
Regional de Medicina de São Paulo prometeu
ingressar na Justiça contra a abertura dos
novos cursos. As entidades acusam o governo
de promover uma expansão indiscriminada
das faculdades de medicina em locais com
infraestrutura inadequada, o que colocaria em
risco a qualidade da formação.

(Adaptado de Patrícia Zaidan. Fonte: http://www.contioutra.com/
todo-preconceituoso-e-covarde-o-ofendido-precisa-compreender-isso-afirma-mario-sergio-cortella/. Acesso em 30.07.2015)

11- Assinale a opção incorreta a respeito do uso das
estruturas linguísticas do texto.
a) As expressões “O grupo fanático que ele
menciona” (l. 5) e “Essa facção sanguinária”
(l.10) referem-se a Boko Haram (l.3).
b) O termo “Muitas” (l. 12) da oração “Muitas foram
estupradas” retoma “cem pessoas no norte de
Camarões” (l. 3 e 4).
c) O pronome “ele” (l. 5), na oração “que ele
menciona”, refere-se a Mário Sérgio Cortella (l. 1
e 2).
d) O sujeito de “Disputam o noticiário” (l. 13) é “as
degolas de civis por outro bando de radicais,
o Estado Islâmico, e, ainda, os rescaldos do
atentado ao semanário francês Charlie Hebdo”
(l. 13 a 16).
e) O travessão, antes da expressão “muito menos
a matança” (l. 18 e 19), serve para enfatizar essa
expressão e pode ser substituído por vírgula
sem causar erro gramatical.

(Rodrigo Martins, “Sobre a quantidade de jalecos brancos”.
Carta capital, 5 de agosto de 2015. Ano XXI. n. 861)

10- Indique a opção incorreta com relação às estruturas
linguísticas do texto e à compreensão textual.
a) A expressão “o Programa Mais Médicos” (l. 1) é
o sujeito de todo o período onde está localizado.
b) Infere-se que a expressão “proﬁssionais
brasileiros” (l. 5) está relacionada aos médicos
brasileiros.
c) A expansão dos cursos de medicina no Brasil,
por meio do Programa Mais Médicos, é tida
como um problema pelas entidades médicas.
d) As palavras “área” (l. 3), ”Ministérios” (l.7) e
“prioritárias” (l. 13) são acentuadas devido à
mesma regra de acentuação gráﬁca.
e) O sujeito da oração “o que colocaria em
risco a qualidade da formação” (l. 25 e 26) é
indeterminado.
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a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
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Leia com atenção o texto abaixo.

13- Numere os fragmentos seguintes, de modo a compor
um texto coeso e coerente.

Quando, em 2001, Facundo Manes regressou
a seu país, a Argentina, depois de concluir um
mestrado de ciências em Cambridge, estava
convencido de que, para criar um polo cientíﬁco
5 relevante, só se necessitava de quatro paredes
e um punhado de mentes brilhantes. O que o
inspirou foi sua passagem pelos Laboratórios
Cavendish, lugar pelo qual já desﬁlaram mentes
como as de Isaac Newton e Stephen Hawking.
10 Sem pensar duas vezes, fundou o Instituto de
Neurologia Cognitiva (Ineco) para investigar
temas como a memória, a tomada de decisões
e as emoções de forma multidisciplinar, unindo
os conhecimentos de cientistas de diversas
15 áreas. Hoje, sua criação é um polo de referência
na América Latina. Já produziu mais de 180
trabalhos cientíﬁcos, publicados em revistas
internacionais de prestígio, como Brain e Nature
Neuroscience.

( ) Este parece ser um problema para um país que,
a partir de 1992, quer-se dentro de um mundo
globalizado.
( ) Um dos pontos dominantes é o grande número
de resenhas de livros “clássicos” traduzidos pela
primeira vez no Brasil.
( ) É verdade que o número de editoras citadas no
Mais! é maior, mas o espaço é regionalizado,
com a hegemonia dos lançamentos das editoras
do eixo Rio-São Paulo.
( ) Aqui há o rebaixamento de um procedimento
modernista: sabemos que o intelectual
modernista pode ser pensado como um tradutor,
como um pedagogo, e o que acontece agora é
que o suplemento retoma esse procedimento,
porém “deslumbrado”.
( ) O Mais! parece oferecer uma compensação para
este “atraso’, traduzindo e publicando grande
quantidade de textos de autores estrangeiros de
renome na cena intelectual, como Darton, Kurz,
Bloom, Derrida e, ao mesmo tempo, oferecendo
regularmente espaço para as traduções literárias
dos Irmãos Campos.

(Fonte:http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/
ciencia/1436463420_426214.html. Acesso em 01 de agosto de 2015)

12- Sobre o uso das estruturas linguísticas do texto,
assinale a opção incorreta.
a) O sujeito da oração “só se necessitava de quatro
paredes e um punhado de mentes brilhantes” (l. 5
a 6) é “quatro paredes e um punhado de mentes
brilhantes” (l. 5 e 6).
b) “Facundo Manes” (l. 1) é o sujeito das orações
contidas no trecho “regressou a seu país, a
Argentina, depois de concluir um mestrado de
ciências em Cambridge” (l. 1 a 3).
c) O pronome oblíquo “o” (l. 6) funciona, sintaticamente,
como objeto direto de “O que o inspirou foi sua
passagem pelos Laboratórios Cavendish, lugar
pelo qual já desﬁlaram mentes como as de Isaac
Newton e Stephen Hawking”.
d) O sujeito das orações contidas no fragmento “Sem
pensar duas vezes, fundou o Instituto de Neurologia
Cognitiva (Ineco) para investigar temas como a
memória, a tomada de decisões e as emoções de
forma multidisciplinar” (l. 10 a 13) é Facundo Manes
(l. 1).
e) A relação de atribuição expressa pelo pronome
possessivo “sua” (l. 15) no trecho “Hoje, sua criação
é um polo de referência na América Latina" (l. 15 e
16) remete a Facundo Manes (l. 1).
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(Adaptado de Valdir Prigol, Leituras do presente: narrativas de
comemoração no Mais! da Folha de São Paulo, p. 31)

A sequência correta da ordem dos fragmentos de
texto é
a)
b)
c)
d)
e)

(1), (5), (4), (3), (2)
(2), (3), (5), (1), (4)
(3), (2), (1), (5), (4)
(5), (3), (1), (2), (4)
(3), (5), (4), (1), (2)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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14- Assinale a opção que contém erro de graﬁa.

15- Leia os trechos a seguir e ordene-os de modo a
preservar a coerência e a coesão textual.

a) A doença Hanseníase, popularmente conhecida
como lepra, chegou ao Brasil ainda no século 16.
Por uma profunda falta de conhecimento sobre
a doença, altamente infecciosa, as pessoas
contaminadas eram isoladas compulsoriamente
nos chamados leprosários. Lugares com pouca
estrutura e sem lei, onde cada um deveria dar
conta de si. O primeiro asilo-colônia ou sanatório
para Hansenianos foi fundado em Recife no ano
de 1714.
b) Mas foi somente na década de 1920 que a
doença se tornou um problema nacional. A ﬁm de
combate-la, foi criada a Inspetoria de Proﬁlaxia
e Combate à Lepra e Doenças Venéreas e,
com isso, mais de dez estabelecimentos foram
construídos. Segundo Guilherme Gorgulho Braz,
jornalista e mestre em Divulgação Cientíﬁca e
cultura, “entre as décadas de 1920 e 1950, o
Brasil contou com quarenta asilos-colônia, 80%
deles inaugurados na Era Vargas, entre 1930 e
1945”.
c) “A hanseníase, ou lepra, foi estigmatizada em
todo o mundo. Em grande parte, por ser, em
muitos casos, uma doença degenerativa que
evidencia quem é portador dela (manifestações
cutâneas em partes do corpo que são visíveis,
nas mãos e no rosto, por exemplo)”, explica o
pesquisador documental sobre a história da
hanseníase no Brasil, Vicente Saul Moreira dos
Santos.
d) Em 1949, o isolamento de pacientes de
hanseníase nos leprosários virou lei federal
e vigorou até 1986. Totalmente isolados da
sociedade considerada sadia, esses pacientes
sofriam diversos tipos de alienação; aos que
conseguiam alta, se reinserir fora dos leprosários
não era tarefa fácil.
e) O nome “lepra” não é mais utilizado. A "lepra”
teve sua nomenclatura modiﬁcada gradualmente
nos registros oﬁciais do Brasil para ‘hanseníase’,
a partir da década de 1970, em grande parte
graças ao esforço do médico Abrahão Rotberg
(1912-2006), que foi diretor do Departamento
de Dermatologia Sanitária de São Paulo, explica
Guilherme.

( ) A palavra “ﬁlosoﬁa” deriva dos termos gregos
filos (amante, amigo) e sofia (sabedoria, saber).
A junção desses dois termos é atribuída,
tradicionalmente a Pitágoras.
( ) Neste sentido, o ﬁlósofo seria apenas um amigo
ou amante do saber e a ﬁlosoﬁa signiﬁcaria o
amor à sabedoria.
( ) Seguindo a linha de seu mestre Sócrates, que
reconhecia nada saber, parecia-lhe que a
ninguém era possível apossar-se da verdade.
( ) Atribui-se também a origem dessa composição
a Platão, que teria questionado a ideia de posse
do saber, comum aos pensadores do seu tempo.
( ) Diz-se que Pitágoras, ao ser perguntado pelo
príncipe Leonte sobre a origem de sua sabedoria,
teria respondido que era apenas um ﬁlósofo,
assumindo assim a posição não de um sábio,
mas de alguém que buscava a sabedoria.
(Adaptado de Filosofia, de Cleides Antonio Cabral, p. 11)

A sequência correta obtida é
a)
b)
c)
d)
e)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

(Adaptação da reportagem “A época dos leprosários”, de Laís
Modelli (revista Caros amigos, ano XIX, nº 220, julho 2015).
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(5), (2), (4), (1) e (3)
(2), (3), (5), (1) e (4)
(1), (5), (3), (2) e (4)
(4), (3), (1), (2) e (5)
(1), (5), (4), (3) e (2)
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Leia atentamente o texto abaixo.

5

10

15

20

Leia com atenção o texto abaixo.

Um estudo demonstrou que é possível transportar
amostras de sangue em drones pequenos para a
realização de exames sem alterar a qualidade da
amostra. A estratégia pode ajudar a tornar exames
de rotina mais acessíveis em regiões isoladas,
com pouco acesso por estrada, por exemplo. A
pesquisa que chegou a essa conclusão – feita
pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados
Unidos – foi publicada na revista cientíﬁca Plos
one nesta quarta-feira (29).
O que os cientistas queriam avaliar era se
as amostras não perdem a qualidade depois de
jornadas de até 40 minutos a bordo do drone.
Além do tempo do percurso, preocupava os
pesquisadores a aceleração no lançamento do
veículo e o impacto quando o drone pousa em
seu destino. "Tais movimentos poderiam destruir
células do sangue ou fazer com que o sangue
coagulasse, então eu pensava que todo o tipo de
teste de sangue poderia ser afetado, mas nosso
estudo mostra que eles não foram afetados e
isso foi legal", disse o médico patologista Timothy
Amukele, da Escola de Medicina da Universidade
Johns Hopkins.

5

10

15

20

(Harriet Sherwood, “Com os leões, sem Daniel”. Tradução de
Luiz Roberto Mendes Gonçalves. Carta capital, 05 de agosto de
2015. Ano XXI. n.861)

(Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/07/
drone-pode-transportar-amostra-de-sangue-para-exame-em-zonasremotas.html. Acesso em 30.07.2015)

17- No que diz respeito às estruturas linguísticas do
texto, assinale a opção correta.
a) O trecho “alimentada principalmente pelo
extremismo islâmico e por governos repressivos”
(l. 2 a 4) é uma oração reduzida de gerúndio.
b) O verbo “alarmar” (l. 9) também pode ser usado
no plural para concordar com a expressão
“ataques a cristãos” (l. 7).
c) Na expressão “uma deterioração signiﬁcativa”
(l. 11), “deterioração” é o núcleo do objeto direto.
d) A expressão “nos últimos anos” (l. 11 e 12) tem a
função sintática de adjunto adverbial de lugar.
e) O autor encerrou o período “Nesta terceira
guerra mundial, travada em capítulos, que
hoje experimentamos, ocorre uma forma de
genocídio, que tem de terminar” (l. 18 a 21) entre
aspas para conferir-lhe destaque.

16- Indique a opção incorreta no que diz respeito às
estruturas linguísticas do texto.
a) A oração “que é possível transportar amostras de
sangue em drones pequenos para a realização
de exames sem alterar a qualidade da amostra”
(l. 1a 4) tem função de objeto direto.
b) No período “Além do tempo do percurso,
preocupava os pesquisadores a aceleração
no lançamento do veículo e o impacto quando
o drone pousa em seu destino” (l. 14 a 17), o
verbo, se grafado no plural, causa ambiguidade.
c) A expressão “Tais movimentos” (l. 17) refere-se
ao lançamento e ao pouso do drone.
d) Na oração “mas nosso estudo mostra que eles
não foram afetados” (l.20 e 21), o pronome “eles”
refere-se a “Tais movimentos” (l. 17).
e) No trecho “A pesquisa que chegou a essa
conclusão ― feita pela Universidade Johns
Hopkins, nos Estados Unidos ― foi publicada
na revista cientíﬁca “Plos one” (l. 6 a 10),
os travessões podem ser substituídos por
parênteses sem acarretar erro de pontuação.
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Os cristãos enfrentam uma perseguição
cada vez maior em todo o mundo, alimentada
principalmente pelo extremismo islâmico e
por governos repressivos, o que levou o papa
a advertir sobre “uma forma de genocídio” e
ativistas a falarem em “limpeza étnico-religiosa”.
A escala dos ataques a cristãos no Oriente
Médio, na África Subsaariana, na Ásia e na
América Latina alarmou organizações que
monitoram a perseguição religiosa. A maioria
relata uma deterioração signiﬁcativa nos últimos
anos.
Em sua recente viagem à América Latina, o
papa Francisco disse ter ﬁcado decepcionado
“ao ver como no Oriente Médio e em outras
partes do mundo muitos de nossos irmãos e
irmãs são perseguidos, torturados e mortos
por sua fé em Jesus”. Ele continuou: “Nesta
terceira guerra mundial, travada em capítulos,
que hoje experimentamos, ocorre uma forma de
genocídio, que tem de terminar”.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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c) É importante fazer a diferenciação entre
refugiados e imigrantes quando o tema é ﬂuxo
migratório e políticas de asilo. O primeiro grupo
é considerado mais vulnerável que o segundo,
pois as razões que os expulsaram de seus
próprios países seriam mais graves, geralmente
questões de vida e morte. Guerras, perseguições
políticas, étnicas e sociais, assim como grandes
catástrofes, naturais ou não, fazem com que
populações busquem abrigo em lugar seguro.
d) Abrir as fronteiras deﬁnitivamente não está
nos planos de nenhum governo europeu por
enquanto. Entretanto, o debate continua e um
dos capítulos mais importantes da discussão foi o
plano de propostas apresentado pela Comissão
Europeia em maio. O projeto prevê, entre outras
medidas, a redistribuição de 40 mil refugiados
em diferentes países europeus.
e) Apesar de as autoridades tratarem as contas
como um assunto prioritário, a verdade é que
os números propostos são quase simbólicos.
Apenas no ano passado, 626 mil pedidos de
asilo foram contabilizados em todo continente,
ou seja, os 20 mil refugiados distribuídos pela
Europa em dois anos representariam apenas
1,5% de toda a demanda anual.

18- Com relação aos fragmentos a seguir – adaptados –
assinale a opção que constitua o parágrafo correto
para completar o texto de forma coesa e coerente.
Nem muros, nem cercas, nem mares. Muito menos
passaportes: quando uma pessoa decide abandonar
seu próprio país para tentar uma vida melhor em
outro lugar, nenhuma dessas barreiras é suﬁciente
para dissuadi-la. As fronteiras europeias nunca
estiveram tão fechadas e, ao mesmo tempo, nunca
tantos imigrantes ilegais entraram no continente. Um
estudo da Frontex, agência europeia de vigilância
das fronteiras, aponta que, entre julho e setembro
de 2014, cerca de 110 mil pessoas chegaram à
Europa clandestinamente por terra e sobretudo por
mar. Este número é quase três vezes maior do que
o pico da Primavera Árabe, em 2011.
_________________________________________
_________________________________________
Até então, a maior catástrofe do tipo havia sido o
naufrágio próximo à ilha de Lampedusa, que fez 366
vítimas fatais em 2013. Na época houve uma grande
mobilização para o caso, chamando a atenção para
a realidade dos imigrantes clandestinos. Logo após
o ocorrido, a marinha italiana lançou uma operação
humanitária e militar batizada Mare Nostrum, que
tinha como objetivo socorrer pessoas à deriva.
(Adaptação da reportagem “Por um porto seguro”, de Amanda
Lourenço (revista Caros amigos, ano XIX, nº 220, julho 2015)

a) Para uma solução mais duradoura, o
representante da Anistia Internacional na
França, Jean-François Dubost, acha que a
abertura do acesso às vias legais de imigração
para a União Europeia, principalmente para os
refugiados, é o ideal. “Hoje, mais da metade das
pessoas que atravessam o Mediterrâneo são
refugiados, isto é, pessoas que fogem da guerra
e da perseguição em seus países”.
b) O caminho, porém, é perigoso e sem a menor
garantia de sucesso. Em uma hipótese otimista,
o imigrante pode ser descoberto por autoridades
locais e encaminhado de volta, caso não seja
um refugiado, mas pode ser também que seu
destino seja mais trágico e ele sequer consiga
completar o percurso em vida. Este foi o caso
de mais de 1.800 pessoas apenas neste 2015,
a maior parte vítimas de afogamento no mar
Mediterrâneo. No mês de abril, em apenas um
único naufrágio, morreram aproximadamente
oitocentos clandestinos.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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Leia atentamente o texto abaixo.
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Leia com atenção o texto abaixo.
Este livro pretende demarcar uma área de pesquisa
e reﬂexão dentro da antropologia contemporânea. Esta
tem hoje tantas possibilidades, tornando-se um campo
de conhecimento de tal forma rico e complexo, que
não é mais possível a ﬁgura do generalista capaz de
dominá-la em seus vários ramos e tendências. A própria
antropologia social, aparentemente uma subárea, já
abriu tantos espaços e produziu uma bibliograﬁa tão
vasta que é incomum encontrar proﬁssionais que,
por exemplo, se movam com familiaridade do estudo
de sociedades indígenas sul-americanas para a
problemática do meio urbano com toda a sua diversidade
ou mesmo para as discussões sobre campesinato,
trabalhadores rurais etc. No entanto, permanece, como
ponto aglutinador e condensador, uma problemática
teórica, às vezes deixada de lado ou marginalizada. Os
nomes podem variar, assim como as ênfases, mas a
questão da unidade e continuidade dos sistemas sociais
permanece sendo referência central da disciplina. Quer
se privilegie o consenso ou o conﬂito, quer se parta
do indivíduo ou da sociedade e/ou cultura, estamos
sempre lidando com o dilema da estabilidade e da
descontinuidade. Como se estabelecem pactos? Como
se efetiva a dominação? De que forma são socializados
e incorporados os indivíduos? Como é possível exercer
o poder e que padrões de reciprocidade sustentam
redes de relações sociais?

O homem é um animal. Porém, não é “apenas
mais um animal”. Ele é único. Só o homem,
entre todas as espécies, tem uma capacidade
a que chamaremos, por falta de melhor termo,
capacidade de simbolizar. Ela é a capacidade de
originar, deﬁnir e atribuir signiﬁcados, de forma
livre e arbitrária, a coisas e acontecimentos no
mundo externo, bem como de compreender
esses signiﬁcados. Eles não podem ser
percebidos e avaliados com os sentidos. Por
exemplo, água benta é diferente de água
comum. Ela tem um valor que a distingue da
água comum, e esse valor é signiﬁcativo para
milhões de pessoas. Como a água comum se
torna água benta? A resposta é simples: os
seres humanos atribuem-lhe esse signiﬁcado e
estabelecem a sua importância. O signiﬁcado,
por sua vez, pode ser compreendido por outros
seres humanos. Se não fosse assim, não faria
sentido para eles. Simbolizar, portanto, envolve
a possibilidade de criar, atribuir e compreender
signiﬁcados.
(Adaptado de Leslie A. White e Beth Dilligan. O conceito de
cultura. Tradução de Teresa Dias Carneiro.)

19- Sobre o uso da pontuação, assinale a opção
incorreta.
a) O ponto ﬁnal do primeiro período (l. 1) pode ser
substituído por ponto e vírgula, sem contrariar as
regras de pontuação.
b) O autor grafou a expressão "apenas mais um
animal" (l. 1 e 2) entre aspas para atribuir-lhe um
tom sarcástico e negativo.
c) A expressão “por falta de melhor termo” (l. 4) pode
ser encerrada entre travessões ou parênteses.
d) A vírgula localizada antes da oração “e esse
valor é signiﬁcativo para milhões de pessoas”
(l. 13 e 14) é facultativa e serve para destacar a
ideia contida naquela oração.
e) No trecho “envolve a possibilidade de criar,
atribuir e compreender signiﬁcados” (l. 20 a 22),
a vírgula presente entre os verbos justiﬁca-se
por separar termos coordenados.

(Adaptado de Gilberto Velho, Individualismo e cultura: notas para
uma Antropologia da Sociedade Contemporânea, 2004, p. 7).

20- A partir das ideias do texto, julgue como verdadeiras
(V) ou falsas (F) as inferências a seguir.
( ) A antropologia social é um ramo recente da
antropologia.
( ) A antropologia social ainda não deﬁniu com
clareza seu objeto.
( ) São poucos os pesquisadores familiarizados
com todos os temas da antropologia social.
( ) A relação entre estabilidade e descontinuidade
dos sistemas sociais é um problema teórico
central da antropologia social.
( ) A antropologia social estuda, sobretudo, as
relações de poder.
A sequência correta é:

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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a)
b)
c)
d)
e)
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LÍNGUA INGLESA
Read text 1 and answer questions 21 to 24 below:
Text 1

22- As stated in the passage, the public auction
a)
b)
c)
d)

gave rise to new times concerning oil production.
started the monopoly on oil exploration.
cut off the hopes for a bonanza.
was successful in achieving the modernization of
Mexican economy.
e) set out apprehension for the expansion of oil
exploration and production.

The good oil boys club
It should have been a day of high excitement. A
public auction on July 15th marked the end of a 77-year
monopoly on oil exploration and production by Pemex,
Mexico`s state-owned oil company, and ushered in a
new era of foreign investment in Mexican oil that until a
few years ago was considered unimaginable.

23- In the sentence “The results fell well short of the
government`s hopes. The expression “fell well short
of” means that

The Mexican government had hoped that its ﬁrstever auction of shallow-water exploration blocks in
the Gulf of Mexico would successfully launch the
modernisation of its energy industry. In the run-up to the
bidding, Mexico had sought to be as accommodating
as its historic dislike for foreign oil companies allowed
it to be. Juan Carlos Zepeda, head of the National
Hydrocarbons Commission, the regulator, had put a
premium on transparency, saying there was “zero room”
for favouritism.

a) at the auction only four to six exploration blocks
were sold.
b) the international oil market was to blame for that.
c) ministry set bid requirements which were
considered under the ﬁnance valued.
d) the results underscore how resource nationalism
plagues Mexican oil industry.
e) the results were discouraging.

When prices of Mexican crude were above $100
a barrel last year (now they are around $50), the
government had spoken optimistically of a bonanza.
It had predicted that four to six blocks would be sold,
based on international norms.

24- In the sentence “Ofﬁcials blamed the disappointing
outcome on the sagging international oil market” the
word “sagging” means
a)
b)
c)
d)
e)

It did not turn out that way. The results fell well short
of the government’s hopes and underscore how residual
resource nationalism continues to plague the Latin
American oil industry. Only two of 14 exploration blocks
were awarded, both going to the same Mexican-led
trio of energy ﬁrms. Ofﬁcials blamed the disappointing
outcome on the sagging international oil market, but
their own insecurity about appearing to sell the country’s
oil too cheap may also have been to blame, according to
industry experts. On the day of the auction, the ﬁnance
ministry set minimum-bid requirements that some
considered onerously high; bids for four blocks were
disqualiﬁed because they failed to reach the ofﬁcial ﬂoor.

stable
unhappy
reduced in value
full of interest
greedy

(Source: http://www.economist.com/news/business/21657827-latinamericas-oil-firms-need-more-foreign-capital-historic-auctionmexico-shows)

21- According to text 1 above, Juan Carlos Zepeda
a)
b)
c)
d)
e)

disliked all foreign oil companies.
was for favouritism.
gave reluctant support to the ﬁrst auction.
was certain that no rigging was to happen.
was against the auction.
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a reprodução total ou parcial desta prova, por
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Text 2

26- Text 2 above states that

Read text 2 and chose the best answer to questions
25 to 27 below:

a) digitising payments in Mexico boosted its
spending on wages, pension and social welfare,
thus causing a crisis in their economy.
b) the transition from cash to digital payments is one
of the solutions to achieve the goals posed by the
Third International Conference on Financing for
Development.
c) digital payments reduce the revenue of national
ledgers and lock domestic resources.
d) digital payments are a drawback to the formal
economy.
e) fraud is more likely to happen in countries that
have adopted digital systems.

The United Nations`s (UN`s) Third International
Conference on Financing for Development in Addis
Ababa
The Addis Ababa Conference brings together governments,
businesses and civil society to mobilize the resources needed
to implement the UN`s Sustainable Development Goals (SDGs
- the foundation of the post-2015 development agenda) and a
new global climate agreement, both of which are due later this
year. The Addis Conference is an opportunity for policymakers
to turn rhetoric into action, by agreeing on the funding and
ﬁnancial tools that can put the SDGs within reach.
The good news is that many of the solutions, technologies,
and skills needed to achieve these global goals already exist.
One important factor is the transition from cash to digital
payments. There is growing evidence that digitizing payments
boosts transactional efﬁciency, reduces costs, improves
transparency and accountability, unlocks domestic resources,
and drives ﬁnancial inclusion in the places that need it most.
In Mexico, the government trimmed its spending on
wages, pensions, and social welfare by 3.3% annually, or
nearly US$1.3bn, by centralizing and digitizing its payments;
In India, a McKinsey study estimates savings for the
government of over US$22bn annually through automated
payments that help reduce transaction costs and fraud.
Not only can digital payments deliver major cost savings
in straightened ﬁscal times, they also offer governments a rare
boost on the revenue side of national ledgers. By bringing
more people and businesses into the formal economy, digital
payments can vastly expand a country`s tax base, providing
new funds to invest in the drivers of productivity and growth.
The ﬁnancial exclusion of so many people and businesses
– all potential sources of economic growth – makes no sense,
particularly at a time when growth is now slowing in much of
the developing world. Figures like these also demonstrate
why drafts on the Addis Accord prepared in advance of the
conference repeatedly call for greater ﬁnancial inclusion,
including for women and SME (Small and Medium Sized
Enterprises).

27- According to the text
a) people and businesses are thought to be sources
of economic growth.
b) economic growth is now what it used to be in the
past.
c) drafts of the Addis Accord prepared beforehand
did not consider ﬁnancial inclusion of some
possibilities (women and SMEs).
d) excluding people and businesses from economic
growth is something to be expected and praised.
e) two billion individuals are excluded from ﬁnancial
services.
Questions 28 to 30 refer to text 3 below:
Text 3
Small, cold, and absurdly far away, Pluto has
always been selﬁsh with its secrets.
THE X – FILES
It wouldn´t be the ﬁrst time Pluto has confounded
expectations. In 2006, the year New Horizons was
launched, Pluto vanished from the list of planets and
reappeared as a “dwarf planet.” That, of course, had
more to do with astronomers on Earth than any celestial
sleight of hand, but the truth is, Pluto has been a tough
world to crack since before it was discovered.

The Economist

(Source: http://www.economistinsights.com/technologyinnovation/opinion/cashing-out - adapted)

25- According to text 2 above, the Addis Ababa Conference
a) is trying to solve all the problems of the developing
countries.
b) has as one of its goals bringing about action instead
of empty discussions.
c) wanted to mobilize African countries to turn rhetoric
into action.
d) proved that governments should not interfere with
climate agreement.
e) stated that some solutions, technologies and skills
to reach global aims are far-ﬂung.
Concurso Público: Analista de Planejamento e Orçamento - APO/2015

By the turn of the century, the hunt for that missing
planet had gathered momentum: Whoever found it would
earn the shiny distinction of discovering the ﬁrst new
planet in more than 50 years. Calling the rogue world
“Planet X,”, Boston aristocrat Percival Lowell – perhaps
best known for claiming to have spotted irrigation canals
on the surface of Mars – vigorously took up the search.
Lowell had built his own observatory in Flagstaff, Arizona,
and in 1905 it became the epicenter of the search for
Planet X, with Lowell calculating and recalculating its
probable position and borrowing equipment for the hunt.
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But Lowell died in 1916, without knowing that Planet X
really existed.

LÍNGUA ESPANHOLA
El ejemplo ﬁscal de los municipios

Fast-forward to 1930. Late one February afternoon,
24-year-old Clyde Tombaugh was parked in his spot at
Lowell Observatory. A transplant from the farm ﬁelds
of Kansas, Tombaugh had been assigned the task of
searching for Lowell`s elusive planet. He had no formal
training in astronomy but had developed a skill for
building telescopes, sometimes from old car parts and
other improbable items.

La Comisión Nacional de Administración Local
(CNAL), que reúne al ministro de Hacienda con los
representantes de los ayuntamientos, ﬁjó ayer los
objetivos de déﬁcit ﬁscal que deberán cumplir las
corporaciones locales para 2016-2018. Los municipios
deberán cerrar cada ejercicio con sus cuentas en
equilibrio, pero todo apunta a que lograrán hacerlo en
superávit, como ya ocurrió el año pasado. Cristóbal
Montoro confía en que ese excedente se cifre de nuevo
en el 0,5% del PIB –5.000 millones– y contribuya a
alcanzar así el objetivo de estabilidad del conjunto
de las Administraciones Públicas. El esfuerzo de los
ayuntamientos españoles en cuanto al saneamiento
de sus cuentas se ha ido extendiendo año a año
hasta englobar prácticamente a la totalidad de los
consistorios. Si en 2013, el 80% cerraron el ejercicio
en números verdes, en 2014 ese porcentaje llegaba
ya al 90%. Hoy son pocos los que se hallan en
diﬁcultades ﬁnancieras y, de ellos, solo unos 10 o 20 se
corresponden con localidades de tamaño mediano. Todo
ello hace plausible que vuelvan a compensar el más que
probable incumplimiento por parte de las comunidades
autónomas, que siguen arrastrando serios problemas
de indisciplina ﬁscal.

(Source: National Geographic

Magazine – July 2015 - http://
ngm.nationalgeographic.com/ print/2015/07/ pluto/drake-text
(adapted))

28- In the ﬁrst paragraph, the expression “sleight of
hand” means
a)
b)
c)
d)
e)

a dwarf planet.
a tricky calculus.
deceiving in a clever way.
predictions of planetary motion.
Pluto`s reappearance.

29- The sentence “Percival Lowell perhaps best known
for claiming to have spotted irrigation canals on the
surface of Mars” means that he

Aún así, el mapa político dibujado por las elecciones
del pasado 24 de mayo puede afectar a este panorama
de bonanza local. Por ello, Montoro ha recordado a
los alcaldes que los nuevos equipos consistoriales
tienen la obligación, sea cual sea su color político, de
comprometerse con la consolidación presupuestaria.
Un compromiso que no nace de un programa político,
sino de una norma de rango legal –la Ley de Estabilidad
Presupuestaria– y de las obligaciones impuestas por
Bruselas. En la reunión de ayer se estableció que el nivel
de deuda pública de los ayuntamientos se sitúe entre el
3,5% y el 3% en los próximos tres años en un escenario
en el que cuatro de cada diez municipios no deben
ningún euro. Todo ello ha servido de argumento a los
consistorios para pedir al Gobierno más ﬂexibilidad en
materia de gasto y la posibilidad de emplear el superávit
ﬁscal no solo en amortizar la deuda, sino también en
aumentar los servicios sociales.

a) found irrigation canals on the surface of Mars.
b) was considered to have found working irrigation
canals on the surface of Mars.
c) used to say that he had spotted irrigation canals
on the surface of Mars.
d) dreamed about spotting irrigation canals on the
surface of Mars.
e) pretended to have found irrigation canals on the
surface of Mars.
30- Accordind to the text, Clyde Tombaugh had been
a)
b)
c)
d)
e)

an aristocrat.
a country man.
a graduate astronomer.
a businessman.
a car mechanic.

(Adaptado de Cinco Días, 14/7/15, en línea: http://cincodias.
com/cincodias/2015/07/09/economia/1436465998_225494.)
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El FMI y el rescate griego

21- En el texto se dice que la CNAL:
a) la integran representantes de las alcaldías y el
ministro de Hacienda.
b) busca controlar el aumento de la evasión ﬁscal.
c) reúne a funcionarios de Hacienda con
representantes de los municipios.
d) fue creada por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
e) es un instrumento de ﬁscalización e intervención
tributaria.

Las tensiones entre las distintas partes implicadas
en el rescate griego han sido evidentes. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) parece haber
lanzado una guerra implícita contra Wolfgang
5 Schauble, el ministro de ﬁnanzas germano. De tal
suerte, si Alemania intenta imponer su puño de
acero y evitar cualquier quita o reestructuración,
la institución de Christine Lagarde ha echado un
jarro de agua fría al advertir que el ratio de deuda
10 con respecto al PIB de Grecia podría dispararse
hasta el 200 por ciento.

22- De acuerdo con el texto, las comunidades autónomas
españolas:
a) tendrán un superávit ﬁscal de 0,5% del PIB para
2016-2018.
b) han cerrado cada ejercicio con sus cuentas
equilibradas.
c) concluyeron 2013 en números verdes.
d) han presentado un desempeño ﬁscal análogo al
de los consistorios.
e) muy probablemente continuarán incumpliendo
los objetivos de déﬁcit ﬁscal.

15

20

23- Según el texto, la situación ﬁscal de los ayuntamientos
españoles:

25

a)
b)
c)
d)

es reﬂejo de serios problemas de indisciplina.
está totalmente consolidada.
desaconseja aumentar los servicios sociales.
la pueden perjudicar los resultados electorales
de mayo pasado.
e) es de insolvencia.

30

Sin quita apropiada a la vista y con la más
que evidente falta de sostenibilidad de la deuda
helena, el Fondo tendría excusa más que
suﬁciente para dar la espalda a los gobiernos de
la eurozona y no participar en el tercer rescate
griego, como ya había presionado el gobierno
de Alexis Tsipras. Según el Financial Times, la
regulación del Fondo estima que la institución
no puede participar en un rescate si la deuda de
un país es insostenible y no existe señal alguna
de que el país en cuestión pueda regresar al
mercado privado para ﬁnanciarse. De decidirse
el FMI a salirse del programa griego, los
problemas políticos y ﬁnancieros aumentarían
sensiblemente para Berlín y otros acreedores
de la eurozona. Al ﬁn y al cabo, sin el apoyo del
Fondo, los funcionarios alemanes lo tendrían
aún más difícil para contar con la aprobación del
Bundestag.

El actual programa de rescate del FMI, que
expira en marzo de 2016, todavía cuenta con
16.400 millones de euros en fondos sin utilizar,
pero estos no pueden ser concedidos hasta que
35 Grecia borre su mora con el Fondo. Además los
funcionarios europeos asumen que una vez que
expire el programa actual, el Fondo contribuya
al nuevo programa que se está preparando en
estos momentos.
(Tomado de El economista, 14/07/2015,
en línea:http://www.economiahoy.mx/economia-eAm- mexico/
noticias /6870411/07/15/El-FMI-encuentra-su-excusa-para-noparticipar-en-el-rescate-griego-y-dar-la-espalda-a-Europa.html#.
Kku8WSuVhJMT84j.)
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24- La expresión “De decidirse”, que aparece en la línea
23 del texto, mantiene su signiﬁcado al sustituirse
por:
a)
b)
c)
d)
e)

¿China provocará la siguiente gran crisis mundial?
Casi ocho años después de estallar la crisis
económica en Estados Unidos, ya se perﬁlan los nuevos
candidatos que podrían generar la próxima recesión
mundial. Pese a que Grecia ha acaparado la atención
por todo el drama que hay en torno a su deuda y su
tercer rescate económico, China, aunque de un modo
menos escandaloso, está comenzando a surgir como el
nuevo elegido para el desastre. Si resultara el próximo
catalizador de una recesión mundial, las consecuencias
podrían ser iguales o mayores que la crisis Subprime
en 2008. Es la segunda economía del mundo por
tamaño, con un PIB que supera los diez billones de
dólares detrás de EEUU (con 17 billones). En uno de
sus últimos informes que recoge el Financial Times,
Credit Suisse explica que "China vive una triple burbuja,
la tercera burbuja de crédito más grande, la segunda
burbuja inmobiliaria más importante y la burbuja de
inversión más grande vista en todos los tiempos. Ahora
mismo este es el mayor riesgo que encara la economía
global".

Si se decidiera.
Aunque se decidiera.
No obstante se hubiera decidido.
Aún cuando se decidiera.
A lo mejor se decidiera.

25- De acuerdo con el texto, la posición del FMI frente al
rescate de la economía griega:
a) contradice las reglas de esa organización
ﬁnanciera.
b) se opone a una reducción de la deuda.
c) coincide con la alemana.
d) es fundamental para los acreedores europeos de
Grecia.
e) ignora a los gobiernos de la eurozona.
26- Según el texto, la deuda griega:
a)
b)
c)
d)
e)

El informe sugiere "que el momento de preocuparse
por el estallido de una burbuja de este tipo llega cuando
el exceso de inversión conduce a la deﬂación (China
está cerca de alcanzar una deﬂación récord), cuando el
precio de la vivienda cae (en China se está hundiendo
el precio de la vivienda), el crecimiento de los depósitos
se ralentiza (como está pasando en China), el mercado
laboral da síntomas de haber alcanzado su máxima
ocupación y se comienzan a ver ciertas fugas de capital.
Por si esto fuera poco, el crecimiento nominal del PIB
cayó al 5,8% en el primer trimestre". Sin embargo, por
el momento no hay evidencia de un riesgo tangible.
Según la Oﬁcina Nacional de Estadísticas de China, el
segundo trimestre de 2015 el PIB de este país creció
7%, el mismo ritmo registrado en los primeros tres
meses del año y por encima de las estimaciones de
los economistas (6,8 %), la producción industrial creció
en junio 6,8 %, mientras que la inversión en renta ﬁja
aumentó 11,4 % en el primer semestre.

representa el doble del PIB heleno.
es sostenible y ﬁnanciable con recursos privados.
se eleva a 16.400 millones de euros.
debe ser objeto de alguna remisión.
tiene al FMI como acreedor principal.

(El espectador, 26/7/15, en línea http://www.elespectador.
com/noticias/economia/china-provocara-siguiente-gran-crisismundial-articulo-574988)
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27- De acuerdo con el texto, China podría catalizar
una recesión mundial de iguales o mayores
consecuencias que las de la crisis surgida en 2008:

que se está cayendo, estamos en un país que sigue
creciendo, quizás más lento que otros años, pero lo
sigue haciendo pese al difícil contexto internacional»,
aﬁrmó Maurate.

a) debido al decrecimiento de su economía el
primer semestre de 2015.
b) porque la propiedad inmobiliaria cayó.
c) como resultado de la contracción registrada en
su mercado laboral.
d) por su enorme peso económico global.
e) a causa de la deﬂación récord que ha alcanzado.

(El expreso, 28/7/15. En línea http://www.expreso.com.
pe/economia/ministro-pide-tratar-el-sueldo-minimo-conresponsabilidad/.)
29- Según el texto, la Remuneración Mínima Vital (RMV)
peruana:
a) era de 650 soles en julio de 2011.
b) debe incrementarse en un 14%.
c) nada más beneﬁcia a una parte de la PEA
nacional.
d) ha favorecido los niveles de aprobación del
presidente.
e) contribuye a la desaceleración económica del
país.

28- En el texto se dice que el PIB chino:
a)
b)
c)
d)
e)

supera el estadounidense.
es de diez billones de dólares.
alcanza los diez mil millones de dólares.
rebasa los diez millones de millones de dólares.
se sitúa en unos diecisiete billones de dólares.

Ministro pide
responsabilidad

tratar

el

sueldo

mínimo

30- El sentido de los enunciados que comienzan en la
primera línea del texto (El ministro…) y terminan en
la quinta (…la informalidad.) se mantiene inalterable
si la locución “toda vez que”, se sustituye por:

con

El ministro peruano de Trabajo y Promoción del
Empleo, Daniel Maurate, sostuvo que como Gobierno
hay que ser responsable en el tema del sueldo mínimo,
toda vez que si bien inﬂuye en los niveles de aprobación
presidencial también repercute en la informalidad. De
ahí que no sea recomendable hacer uso político de
un posible aumento de la Remuneración Mínima Vital
(RMV, hoy en S/. 750), pues sería desfavorable para
el país, “pero por suerte el presidente de la República,
durante todo este Gobierno, ha pensado en lo mejor
para el país”, agregó.

a)
b)
c)
d)
e)

Ponderó que sólo el 28 % de la Población
Económicamente Activa (PEA) es formal y el resto no
tiene beneﬁcios laborales, por lo que hay que tomar
en cuenta ello. “A veces pensamos que para lograr
un desarrollo sostenido el Gobierno tiene que hacerlo
todo, pero no es así. Los países que han alcanzado el
desarrollo y ahora son potencia lo han logrado gracias
a que la población y el gobierno trabajaron juntos”,
comentó. Cabe recordar que este gobierno elevó
a inicios de su gestión la RMV en S/. 150, lo que se
ejecutó en dos partes: en julio del 2011 y mayo de
2012.Por otro lado, destacó que pese a que no se
llegó a ningún acuerdo en el Consejo Nacional del
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), ambas
partes, empleadores y trabajadores, debatieron en
términos netamente técnicos. “El diálogo fue bastante
alturado y muy respetuoso. El sector de trabajadores
pedía un incremento de 14 % del sueldo mínimo y los
empleadores argumentaron que por la desaceleración
económica del país no era recomendable elevarlo”,
comentó el ministro ﬁnalmente. «No estamos en un país
Concurso Público: Analista de Planejamento e Orçamento - APO/2015
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34- Sobre as relações a seguir tem-se que: C ≠ C1 é
condição necessária para A = A1. P ≠ P1 é condição
suﬁciente para C = C1. A ≠ A1 é condição necessária
para C ≠ C1. P = P1 é condição suﬁciente para
A = A1. Com essas informações, tem-se que:

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO E
ESTATÍSTICA
31- Mariana e Giovana são irmãs. O pai delas viajou
para a Itália com 50 anos, contudo algum tempo
depois faleceu. No mês e ano em que o pai delas
faleceu, Mariana tinha 7/8 da idade de Giovana e a
soma de suas idades era igual à idade do pai delas.
Sabendo-se que Giovana é 5 anos mais velha do
que Mariana, pode-se aﬁrmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

a) Giovana tinha 25 anos quando o pai foi para a
Itália.
b) Mariana tinha 45 anos quando o pai faleceu.
c) o pai delas faleceu com 65 anos e Mariana tinha
30 anos.
d) o pai delas faleceu com 75 anos e Giovana tinha
15 anos.
e) Mariana tinha 15 anos quando o pai delas foi
para a Itália.

35- Paulo não é padre e Pedro não é professor. Paulo
é padre ou Péricles é pedreiro. Se Paulinha é
professora, então Pedrita é paisagista. Se Pedrita
não é paisagista, então Péricles não é pedreiro.
Desse modo, pode-se, corretamente, concluir que:
a)
b)
c)
d)

Paulo é padre e Péricles não é pedreiro.
Péricles é pedreiro e Pedrita é paisagista.
Paulo não é padre e Péricles não é pedreiro.
Paulinha não é professora e Pedrita não é
paisagista.
e) Pedrita é paisagista e Paulo é padre.

32- Para estimar a proporção de atletas não fumantes,
foi retirada uma amostra aleatória de 1600 atletas.
Na amostra foi constatado que 20% dos atletas
são fumantes. Sabe-se que, para construir um
intervalo de aproximadamente 95% de conﬁança
para a variável proporção, o valor tabelado é
aproximadamente igual a 2 desvios-padrão. Assim,
o tamanho da amostra para se estimar um intervalo
de aproximadamente 95% de conﬁança, para o
percentual de atletas não fumantes, de modo que o
erro de estimação seja, no máximo, igual a 0,01, é
igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

36- O coeﬁciente de correlação de duas variáveis
aleatórias x e y é igual 0,7, ou seja: δ (x , y) = 0,7. O
coeﬁciente de variabilidade de x é 0,3 ─ por γx=0,3.
O coeﬁciente de variabilidade de y é 0,5 ─ γy=0,5.
Com essas informações sobre as variáveis x e y,
pode-se, corretamente, aﬁrmar que:
a) à medida que x cresce, em média y decresce.
b) a variabilidade absoluta de x é maior do que a
variabilidade absoluta de y.
c) o desvio-padrão de x é 30% menor do que sua
média.
d) o desvio-padrão de y é 50% de sua média.
e) o desvio-padrão de y é 50% maior do que sua
média.

3200
6200
7200
1680
6400

33- A fração x/y é equivalente a 3/5 e (x + y)=16. Três
números, p, q e r são proporcionais aos números 1,
2/3 e 5/3, respectivamente. Sabendo-se que p + q +
r = 40, então:
a)
b)
c)
d)
e)

x=2;
x=4;
x=6;
x=7;
x=3;

y = 14
y = 12
y = 10
y=9
y = 13

;
;
;
;
;

37- Dizer que “Se Marco é marinheiro, então Míriam é
mãe” equivale a dizer que
a) se Míriam é mãe, Marco não é marinheiro.
b) se Marco é não marinheiro, então Míriam não é
mãe.
c) se Míriam é não é mãe, então Marco não é
marinheiro.
d) Marco é marinheiro ou Míriam é mãe.
e) Marco não é marinheiro e Míriam não é mãe.

p +q = 20
p-q=4
q - r = -12
p + q = 20
r + q = 32
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38- Um restaurante especializado em carnes recebe
somente 3 tipos de clientes, a saber: os que gostam
de carne de gado, os que gostam de carne de javali
e os que gostam de carne de jacaré. Desses clientes
que frequentam o restaurante, 50% deles gostam
de carne de gado, 40% gostam de carne de javali
e 10% gostam de carne de jacaré. Por outro lado,
dos clientes que gostam de carne de gado, 80% das
vezes que vão ao restaurante eles bebem cerveja;
dos clientes que gostam de carne de javali, 90% das
vezes que vão ao restaurante, eles bebem cerveja;
dos clientes que gostam de carne de jacaré, 95%
das vezes que vão ao restaurante, eles bebem
cerveja. Um cliente, ao sair do restaurante, informa
que não bebeu cerveja. Assim, a probabilidade de
que ele goste de carne de javali é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

40- Considerando-se os números:
a=(((240 )√2 )2)1/4; b=(((320)√2/2)2) e c= (710)-8 √2/2)-1/2 podese, com certeza, aﬁrmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

a < b < c e o produto entre eles é igual a (42)20 √2
a > b > c e a soma deles é igual a (20)10 √2
a < b < c e o produto entre eles é igual a (42)-20 √2
a > b > c e a soma deles é igual 0
a < b < c e o produto entre eles é igual a 1

8/29
1/5
45/47
7/8
25/32

39- Um auditor deseja saber se o valor médio de todas
as contas a receber de uma empresa é de R$
260,00. Para tanto ele realiza um teste de hipóteses
bilateral. O auditor retira uma amostra aleatória de
36 contas a receber e obtém como estimativa para
o desvio-padrão populacional R$ 36,00. Além disso,
o auditor estabelece os valores críticos para esse
teste de hipóteses, a saber: se a média amostral
for inferior a R$ 248,00 ou superior a R$ 272,00,
ele rejeita a hipótese nula; caso contrário ele não
terá evidências suﬁcientes para rejeitar a hipótese
nula. Como a amostra retirada pelo auditor é maior
do que 30 contas, ele utilizou como estatística de
teste a variável normal padronizada. O auditor sabe
que, em uma distribuição normal padronizada, 95%
das observações encontram-se, aproximadamente,
entre 2 desvios-padrão. Desse modo, pode-se
corretamente aﬁrmar que:
a) Ho: x̅ = 0 e o nível de signiﬁcância é aproximadamente 5%.
b) Ho: μ = 0 e a região de aceitação equivale, exatamente, a 2 desvios-padrão.
c) Ho: x̅ = 0 e a região de aceitação equivale, exatamente, a 2 desvios-padrão.
d) Ho: x̅ = 0 e a região de rejeição equivale, aproximadamente, a 2 desvios-padrão.
e) Ho: μ = 0 e a região de aceitação equivale, aproximadamente, a 2 desvios-padrão.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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DIREITO PÚBLICO

43- Constituem modalidades de indenização ao servidor
público as seguintes espécies de verbas, exceto:

41- A eﬁciência como princípio da Administração Pública
foi introduzida na Constituição Federal de 1988 por
meio da Emenda n. 19/98, seguindo na linha de
algumas legislações estrangeiras. No entanto, outras
alterações feitas no texto constitucional são exemplos
da materialização da aplicação do referido princípio.

a) auxílio-moradia.
b) adicional de insalubridade.
c) ajuda de custo.
d) diárias.
e) transporte.

Assinale, entre as opções que se seguem, aquela que
não seria um exemplo da aplicação do princípio da
eﬁciência.
a) A introdução da ﬁgura do contrato de gestão com
um acréscimo de autonomia administrativa em
função do desempenho de metas especíﬁcas.
b) A possibilidade da perda do cargo, por parte do
servidor público, na hipótese de avaliação periódica
insatisfatória de desempenho, na forma da lei,
assegurada ampla defesa.
c) A determinação que a União, os Estados e o Distrito
Federal mantenham escolas de governo para a
formação e aperfeiçoamento de seu pessoal.
d) A previsão da participação, na administração direta
e indireta, do usuário de serviços públicos, por meio
do registro de reclamações relativas à prestação
destes, sendo asseguradas a manutenção de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica,
externa e interna, da qualidade de tais serviços.
e) A previsão da remuneração de determinadas
categorias de servidores exclusivamente por
subsídio ﬁxado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratiﬁcação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória.

44- É sabido que a autoridade competente para a aprovação
do procedimento licitatório somente poderá́ revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado. Em tais
situações:
a) havendo ilegalidade, a Administração poderá anulála de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
b) a anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade não gera para a Administração a
obrigação de indenizar, isentando-a de quaisquer
ônus dele decorrentes.
c) havendo a nulidade do procedimento licitatório, a
nulidade do contrato opera-se automaticamente,
razão pela qual a Administração ﬁca isenta de
quaisquer obrigações dele decorrentes.
d) no caso de desfazimento do processo licitatório,
ﬁca assegurado o contraditório e a ampla defesa.
e) os procedimentos de dispensa e de inexigibilidade
de licitação não se submetem a esta regra.
45- Sobre as peculiaridades dos contratos administrativos,
assinale a opção incorreta.
a) Podemos aﬁrmar que sua interpretação obedecerá
necessariamente à ordem sequencial estabelecida
pelo artigo 54, caput da Lei n. 8.666/93, quais
sejam: suas próprias cláusulas, preceitos de direito
público, teoria geral dos contratos e preceitos de
direito privado.
b) Há restrições ao uso da cláusula da ‘exceção do
contrato não cumprido’, em nome do princípio da
continuidade do serviço público, pois ao contratado
só é permitido opor tal cláusula à Administração
após noventa dias, salvo disposições contidas em
legislação especíﬁca.
c) Nos contratos administrativos, a forma é essencial,
não somente em benefício do interessado, como
da própria Administração, para ﬁns de controle da
legalidade.
d) A aplicação das penalidades contratuais
diretamente pela Administração resulta do princípio
da autoexecutoriedade.
e) Veriﬁca-se o poder de alteração unilateral do
contrato por parte da Administração, dentro dos
limites da lei.

42- São características das autarquias, exceto:
a) criação por lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo.
b) personalidade de direito público, submetendo-se
a regime jurídico administrativo quanto à criação,
extinção e poderes.
c) capacidade de autoadministração, o que
implica autonomia referente às suas atividades
de administração ordinária (atividade meio),
bem como às suas atividades normativas e
regulamentares.
d) especialização dos ﬁns ou atividades, sendo-lhes
vedado exercer atividades diversas daquelas
para as quais foram instituídas.
e) sujeição a controle ou tutela, o que não exclui o
controle interno.
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46- Sobre os atos jurídicos e sua classiﬁcação, julgue
os itens abaixo, classiﬁcando-os como certos
ou errados. Em seguida, assinale a opção que
corresponda às suas respostas.

47 – Sobre as concessões de serviços públicos, assinale
a opção correta.
a) Em caso de dano, a responsabilização recai
sobre o poder concedente de forma solidária.
b) Encampação é a retomada do serviço pelo poder
concedente durante o prazo da concessão por
motivo de interesse público, mediante Decreto
do Poder Executivo e pagamento prévio de
indenização.
c) A pessoa política a quem a Constituição e a lei
atribuem a titularidade do serviço deve exercer
a ﬁscalização das atividades desempenhadas. A
falta de ﬁscalização por parte do poder concedente
induz a atenuação da responsabilidade do
concessionário de indenizar por prejuízos
causados aos usuários ou a terceiros.
d) A pessoa física não pode ser concessionária em
nenhuma hipótese.
e) Caso a concessionária contrate com terceiros
o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou complementares ao serviço
concedido, ﬁca conﬁgurada a subconcessão.

I- Perfeito, válido e eﬁcaz ─ quando o ato
completou o seu ciclo de formação, encontra-se
conforme as exigências legais e está disponível
para a produção dos efeitos jurídicos que lhe são
típicos.
II- Perfeito, inválido e eﬁcaz ─ quando o ato concluiu
todas as etapas do seu ciclo de formação,
encontra-se em desconformidade com a ordem
jurídica e está produzindo os efeitos jurídicos
que lhe são próprios.
III- Perfeito, válido e ineﬁcaz – já completou o
seu ciclo de formação, foi editado conforme a
lei e ainda não se encontra disponível para a
fruição dos seus efeitos típicos, por depender
de uma condição suspensiva, termo inicial, ou
complementação por outro órgão controlador.
IV- Perfeito, inválido e ineﬁcaz – quando o ato
concluiu todas as fases do ciclo de formação, está
em desconformidade com o sistema normativo
e ainda não se encontra disponível para a
produção de seus efeitos típicos ou próprios,
por depender de uma condição suspensiva, ou a
chegada de um termo ou, ainda, a prática de um
ato complementar por outro órgão.
V- Inválido, eﬁcaz e inexequível – quando o ato se
encontra desconforme a lei, tem disposição para
produzir de imediato os seus efeitos jurídicos
e ainda não é exequível ou operante, por estar
sujeito a condição ou termo futuro para sua
exequibilidade ou operatividade.

48- As opções a seguir correspondem a meios de
controle dos atos administrativos previstos na
Constituição Federal, exceto:
a) Ação Popular, que objetiva a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao
Patrimônio Público, à moralidade Administrativa,
ao Meio Ambiente e ao Patrimônio Histórico e
Cultural.
b) Ação de Improbidade Administrativa, que visa
proteger o patrimônio público, o meio ambiente
e outros direitos difusos e coletivos; é ajuizada
pelo Ministério Público.
c) Habeas Corpus, que visa proteger o direito de
locomoção sempre que alguém ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
d) Habeas Data, que visa proteger o direito a
informações relativas à pessoa do impetrante,
constante de registro ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público.
e) Mandado de Injunção, utilizado sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.

Estão corretos apenas os itens:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III.
c) II, IV e V.
d) II, III, IV e V.
e) Todos os itens estão corretos.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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49- Sobre a inexecução contratual dos contratos
ﬁrmados com a Administração Pública, assinale a
opção incorreta.

51- Com a ascensão cientíﬁca e institucional do direito
constitucional, vimos o surgimento do chamado
"Novo Constitucionalismo", que possui alguns traços
marcantes, com exceção de:

a) A inexecução culposa resulta de ação ou
omissão da parte, decorrente de negligência,
imprudência ou imperícia no atendimento das
cláusulas contratuais.
b) A inexecução sem culpa assenta-se na teoria da
imprevisão.
c) Fato da Administração é toda ação ou omissão
do Poder Público que, incidindo direta e
especiﬁcamente sobre o contrato, retarda ou
impede sua execução.
d) Caso fortuito e força maior podem ser
classiﬁcados como causas de inexecução
contratual não culposa.
e) A inexecução propicia a rescisão do contrato,
e a respectiva conclusão de seu objeto,
acarretando para o inadimplente consequências
civis e administrativas, como, por exemplo, a
declaração de inidoneidade da empresa ou da
pessoa contratada.

a) a acentuação da dualidade dos ramos do direito
público e do direito privado.
b) passagem da Constituição para o centro do sistema
jurídico, em que passou a desfrutar de supremacia
formal e material.
c) ﬁltragem constitucional, pois, com a passagem da
Constituição para o centro, passou ela a funcionar
como a lente, o ﬁltro através do qual se deve olhar
para o Direito de uma maneira geral.
d) o triunfo do direito constitucional, que deve ser a
“janela” através da qual se olha o mundo.
e) o modo de desejar o mundo, ou seja, o direito
constitucional passou a ser não somente um modo
de olhar e pensar o Direito, mas também um
modo de desejar o mundo: fundado na dignidade
da pessoa humana, na centralidade dos direitos
fundamentais, na busca por justiça material, na
tolerância e no respeito ao próximo.

52- Sobre as normas constitucionais que estabeleçam
direitos fundamentais sociais que consistem numa
prestação estatal, é incorreto aﬁrmar que:

50- Sobre a nova interpretação constitucional, que lida
com um conjunto de novas categorias, julgue os itens
a seguir, classiﬁcando-os como certos ou errados. A
seguir escolha a opção correta.

a) vinculam permanentemente o legislador positivo,
que, em sua atividade legislativa, não pode
se afastar dos parâmetros prescritos por tais
normas constitucionais.
b) revogam os atos normativos anteriores contrários
ao seu conteúdo. No entanto, a desaplicação
desses atos ﬁca condicionada à declaração de
inconstitucionalidade.
c) constituem parâmetro para a interpretação,
integração e aplicação das normas jurídicas,
por conterem diretrizes, princípios e ﬁns que
condicionam a atividade dos órgãos estatais.
d) geram algum tipo de posição jurídico-subjetiva
em sentido amplo, de exigir que o Estado se
abstenha de atuar em sentido contrário ao
disposto na norma de direito fundamental
prestacional.
e) geram a proibição de retrocesso por parte do
legislador de, retrocedendo em suas próprias
ações, extinguir posições jurídicas por ele próprio
criadas.

I- O emprego da técnica legislativa das cláusulas
abertas ou conceitos jurídicos indeterminados,
como ordem pública, interesse social e boa-fé.
II- A normatividade dos princípios, normas que não
são descritivas de condutas especíﬁcas, mas que
consagram determinados valores ou indicam ﬁns
públicos a serem realizados por diferentes meios,
como dignidade da pessoa humana, justiça,
solidariedade, eﬁciência.
III- O reconhecimento da existência de colisões
de normas constitucionais, de princípios ou de
direitos fundamentais como fenômenos inerentes
e inevitáveis dentro de um Estado democrático de
direito, baseado no pluralismo político.
IV- Legitimação das decisões de acordo com os
fundamentos da teoria da argumentação, voltada à
demonstração racional de que a solução produzida
foi a mais adequada do ponto de vista constitucional.
Estão corretos apenas os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV.
II e IV.
II, III e IV.
III e IV.
todos os itens estão corretos.
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53- Sobre o Constitucionalismo, assinale a opção
correta.

55- Sobre o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, julgue os itens a seguir. Após,
assinale a opção correta.

a) Representa as instituições que devem estar
contempladas nos diversos regimes políticos,
cujo objetivo ultimo deve ser o ideal das
liberdades do cidadão.
b) Seu aspecto jurídico revela-se pela pregação de
um sistema dotado de corpo normativo máximo,
que se encontra acima dos governantes: a
própria Constituição.
c) Seu aspecto sociológico está na movimentação
social que confere a base de sustentação da
limitação de poder dos governantes, impedindo
que estes passem a fazer valer seus próprios
interesses e regras na condução do Estado.
d) A consagração da primeira Constituição escrita
coincidiu, cronologicamente, com o constitucionalismo.
e) De forma resumida, tem-se que o constitucionalismo moderno revela-se na ideia básica de registrar por escrito o documento fundamental do
povo.

I- É constitucional a lei que estabeleceu
políticas públicas para inserir os portadores
de necessidades especiais na sociedade, pois
atende ao princípio da dignidade da pessoa
humana, deﬁnindo meios para que eles sejam
alcançados.
II- A cláusula da reserva do possível – que não
pode ser invocada, pelo Poder Público, com o
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar
a implementação de políticas públicas deﬁnidas
na própria Constituição – encontra insuperável
limitação na garantia constitucional do mínimo
existencial, que representa, no contexto de
nosso ordenamento positivo, emanação direta
do postulado da essencial dignidade da pessoa
humana.
III- Só é lícito o uso de algemas em casos de
resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros, justiﬁcada
a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão
ou do ato processual a que se refere, sem
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
IV- O direito ao nome insere-se no conceito de
dignidade da pessoa humana, princípio alçado a
fundamento da República Federativa do Brasil.

54- Sobre a interpretação das normas constitucionais
relativas ao ingresso mediante concurso público em
cargos e funções públicas, assinale a opção correta.
a) No caso de vício de legalidade, é lícito à
Administração Pública anular seus próprios
atos. Contudo, em se tratando de anulação de
nomeações, deve-se promover o devido processo
legal, por ter consequências para terceiros.
b) O exame psicotécnico pode ser estabelecido para
concurso público desde que previamente previsto
em edital, tendo por base critérios objetivos de
reconhecido caráter cientíﬁco, devendo existir,
inclusive, a possibilidade de reexame.
c) A restrição da admissão a cargos públicos a partir
da idade somente se justiﬁca se prevista em lei e
quando situações concretas exigirem um limite
razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser
desenvolvido pelo ocupante do cargo ou função.
Nestes casos, permite-se a exigência de teste de
esforço físico com critérios diferenciados em razão
da faixa etária.
d) A eliminação do candidato de concurso público
que esteja respondendo a inquérito ou ação penal
não fere o princípio da presunção de inocência,
nos casos em que a lei de regência da respectiva
carreira preveja a ﬁgura dos “bons antecedentes”.
e) Não viola o princípio constitucional da isonomia
norma editalícia que estabelece como título o
exercício de função pública correlata com o cargo
pretendido.
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Estão corretos apenas:
a) os itens I e II.
b) os itens I, II e III.
c) os itens I e III.
d) os itens II, III e IV.
e) todos os itens estão corretos.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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56- No tocante à organização do Estado Brasileiro, é
incorreto aﬁrmar que:

58- Sobre o conteúdo do "direito ao mínimo existencial"
e sua relação com os "direitos fundamentais sociais",
podemos fazer as seguintes aﬁrmações, com exceção
de:

a) o Brasil adota princípio de separação de Poderes
que pode ser caracterizado como ﬂexível.
b) a Constituição Federal criou mecanismos de freios
e contrapesos, que permitem a materialização da
harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, como, por exemplo, a possibilidade
do veto às leis pelo chefe do Poder Executivo.
c) diferentemente do Parlamentarismo, no Presidencialismo o chefe do Poder Executivo acumula
as funções de Chefe de Estado e de Chefe de
Governo, além de cumprir mandato ﬁxo, sem precisar depender da conﬁança do Poder Legislativo
para sua investidura ou para o exercício de seu
cargo.
d) no modelo e Estado federativo previsto na
Constituição Federal, os Estados-Membros
possuem soberania e autonomia ﬁnanceira,
administrativa e política.
e) a eletividade e a temporalidade do mandato do
chefe do Poder Executivo, bem como seu dever
de prestar contas de seus atos, são características
da forma de governo republicana adotada no
Brasil.

a) em sede de direitos sociais, a Constituição federal
ﬁxa diretrizes básicas de políticas públicas, como,
por exemplo, a ﬁxação de percentual mínimo de
recursos a serem aplicados na manutenção de
desenvolvimento do ensino.
b) diante de uma norma constitucional que estabelece
recursos mínimos para a saúde e uma decisão
discricionária de alocação de recursos orçamentários
para a habitação, aliado à realidade fática que
reclama ações urgentes no âmbito da saúde pública,
é muito provável que seja dada prioridade à saúde,
sacriﬁcando a habitação naquele momento.
c) alguns direitos sociais, a exemplo da moradia, não
foram contemplados com parâmetros constitucionais
para a aferição do mínimo existencial. Este tem
sido o critério adotado pelo STF para identiﬁcar
omissões indevidas e artifícios utilizados para
invocar a cláusula da reserva do possível.
d) a teoria do mínimo existencial tem a função de
atribuir ao indivíduo um direito subjetivo contra o
Poder Público, em casos de diminuição da prestação
dos serviços sociais básicos que garantem a sua
existência digna.

57- Analise os itens abaixo, classiﬁcando-os como certos
ou errados e, em seguida, escolha a opção que se
adequa aos itens marcados.

e) a deﬁnição de parâmetros constitucionais para
determinar o que seja o valor mínimo existencial
permite um controle efetivo das ações e omissões
governamentais por parte do Ministério Público e
associações legitimadas. Todavia, tal controle será
exercido apenas em relação à execução, e não à
formulação de políticas públicas.

I- Por entidades paraestatais entende-se o gênero
do qual são espécies distintas as sociedades
de economia mista, as empresas públicas e os
serviços sociais autônomos.
II- Empresa controlada é a sociedade cuja maioria
do capital social com direito a voto pertença,
direta ou indiretamente, a ente da Federação.
III- Na esfera federal, do ponto de vista orçamentário,
as empresas estatais dependentes situam-se
no ‘orçamento de investimento’, enquanto as
empresas estatais não dependentes situam-se no
‘orçamento geral da União’.
IV- Empresa estatal dependente é a empresa
controlada que recebe do ente controlador
recursos ﬁnanceiros para pagamento de despesas
com pessoal ou de custeio em geral ou de capital,
excluídos, no último caso, aqueles provenientes
de aumento de participação acionária.

59- Sobre o princípio constitucional da impessoalidade,
assinale a opção incorreta.
a) Aplica-se internamente à Administração, para evitar
que esta apresente-se com a marca pessoal do
ocupante momentâneo do poder ou outra fórmula
de identiﬁcação de sua pessoa.
b) A atividade da Administração deve objetivar
exclusivamente a realização do interesse de todos,
jamais de uma pessoa ou grupo em particular.
c) A impessoalidade baseia-se diretamente nos
princípios da eﬁciência e da publicidade.
d) Rejeita a aplicação do conceito privatístico de
propriedade ao patrimônio e aos bens públicos, já
que a ﬁnalidade da atividade administrativa deve
a todos aproveitar, e não ao interesse pessoal do
administrador.
e) As diferenças naturais existentes entre as pessoas
não podem servir para justiﬁcar tratamento jurídico
diverso, salvo se esse tratamento realizar diretamente um valor constitucionalmente determinado.

a) II, III e IV
b) II e III
c) I, II e IV
d) I e III
e) II e IV
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60- Podemos divisar, no ordenamento jurídico, duas
espécies de normas: as regras e os princípios.
Sobre os métodos e técnicas de interpretação do
texto constitucional, é incorreto aﬁrmar que:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
61- Vista como um processo de adaptação, a Reforma
Administrativa é tema indispensável à compreensão
da máquina pública em face do ambiente em que se
insere. No caso brasileiro, é correto aﬁrmar:

a) se duas regras estão em conﬂito ─ que deve ser
resolvido pelos meios clássicos de interpretação,
com a aplicação dos critérios cronológico,
hierárquico e de especialidade ─, uma não
poderá ser válida.
b) enquanto as regras se revestem de um alto grau
de abstração e da carência na determinabilidade
na aplicação do caso concreto, os princípios
somente são encontrados na forma expressa,
possuindo um grau de concretização superior
em relação às regras, tendo em vista o seu
menor grau de abstração.
c) as regras incidem sob a forma do tudo ou nada,
ou seja, presentes os seus pressupostos fáticos,
ou a regra é aplicada ao caso concreto a ela
subsumido, ou ela é considerada inválida para o
mesmo.
d) é no caráter principiológico das normas
de direitos fundamentais que exsurge a
aplicação do princípio da proporcionalidade no
equacionamento de eventuais colisões.
e) a ponderação consiste no método necessário ao
equacionamento das colisões entre princípios da
Lei Maior, em que se busca alcançar um ponto
ótimo, em que a restrição a cada um dos direitos
fundamentais envolvidos seja a menor possível,
na medida exata à salvaguarda do direito
contraposto.

a) a Era Vargas se notabilizou por adotar as bases
da gestão societal, tendo sido o trabalhismo a
mola propulsora para a industrialização da economia.
b) a experiência administrativa dos governos militares caracterizou-se pela centralização e pela
planiﬁcação da economia.
c) a Constituição Federal de 1988 notabiliza-se por
encaminhar à administração pública rumo a um
desvencilhamento da rigidez burocrática.
d) em 1990, a reforma então implementada caracterizou-se por sua organicidade e racionalidade,
adequando o aparato estatal à abertura econômica que estaria por vir.
e) de uma forma geral, as reformas administrativas
no país, calcadas na promessa de sensíveis rupturas, costumam apresentar resultados aquém
do alardeado.
62- Em relação aos modelos de gestão pública, é
incorreto aﬁrmar:
a) no sentido weberiano do termo, a burocracia nunca
logrou ser reconhecida por sua racionalidade. Antes,
popularizou-se – negativamente – em face de suas
disfunções.
b) a lógica do Governo Aberto, por si só, é suﬁciente para
garantir uma maior e mais efetiva participação social
na avaliação e no controle da ação governamental.
c) embora declaradamente rejeitado por todos, o
patrimonialismo remanesce em grau bastante
sensível, haja vista os recorrentes escândalos de
corrupção havidos no decorrer da Nova República.
d) a absorção do gerencialismo e suas variantes, no
âmbito da gestão pública, não implica delinear-se,
como objetivo, a exclusão do modelo burocrático.
e) embora as ideias de reforma gerencial tenham
surgido em países de governos neoliberais, é
possível aﬁrmar que o modelo não se restringe
apenas a esse contexto ideológico.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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63- Acerca da práxis política em nosso país, tal como
vem ocorrendo no último quarto de século, é correto
aﬁrmar que:

65- Embora sejam espécies do mesmo gênero, a
Administração Pública e a Administração Privada
possuem peculiaridades especíﬁcas. Por isso
mesmo, quando contrapostas, convergências e
divergências se revelam. Nesse contexto, é correto
aﬁrmar:

a) a despeito de sua discutível quantidade, certo
é que as dezenas de partidos políticos ora
existentes albergam programas e princípios
ideológicos que os tornam claramente
identiﬁcáveis e inconfundíveis entre si diante dos
eleitores.
b) uma das principais críticas ao modelo brasileiro
refere-se ao elevado custo ético e ﬁnanceiro
de sua manutenção, calcada na distribuição
de ministérios, cargos e orçamentos entre os
diversos partidos integrantes da coalizão.
c) as posições dos partidos no cenário políticoeleitoral são claras, assim como é ﬁrme e
contínuo no tempo o vínculo dos políticos que
lhes são ﬁliados.
d) a apresentação midiática dos objetivos partidários, para o eleitor, caracteriza-se pelo racionalismo, passando ao largo de apelos emocionais
ao imaginário coletivo.
e) a vitória conjunta, nas urnas, do candidato ao
Poder Executivo e sua coligação partidária, é
garantia de uma forte coalizão governamental e,
por conseguinte, ensejadora de governabilidade.

a) o fato de pagar impostos habilita o contribuinte a
demandar, da Administração Pública, tratamento
idêntico ao de quando realiza uma transação
comercial junto à iniciativa privada.
b) a cooperação entre o setor público e o setor
privado é dispensável, haja vista ser mais
interessante que este último se dedique, tão
somente, ao aperfeiçoamento da produção de
bens e da oferta de serviços.
c) por ser possível ao Estado ﬁnanciar-se de
maneira ilimitada, quer pela emissão de moeda
quer pelo aumento de tributação, o planejamento
ﬁnanceiro na Administração Pública é pouco
relevante.
d) o controle dos cidadãos sobre as ações legais
dos burocratas é indireto e se dá quando, pelo
voto, avaliam o desempenho da burocracia ao
estabelecer quais políticos devem ser eleitos ou
reeleitos.
e) diferentemente do que ocorre na gestão pública, a
boa prática recomenda ao administrador privado
sentir-se livre para decidir sem considerar as
demandas de quaisquer grupos de interesse.

64- Nos termos da Constituição Federal, acerca da
distribuição de competências entre as esferas de
governo, é correto aﬁrmar que:

66- A natureza do modelo utilizado para entender as
relações entre Estado e sociedade é crucial para
a análise e a elaboração de uma política pública,
ao ponto mesmo de fazer com que os resultados
obtidos variem consideravelmente, segundo a visão
que se adote. Nesse contexto, quando enfatizamos
as restrições que colocam, sobre o Estado, um
grande espectro de grupos de pressão dotados de
poder diferenciado nas diversas áreas em que se
conformam as políticas públicas, sendo estas um
resultado das preferências de tais grupos, temos
uma Visão:

a) aos municípios, só é permitido legislar
concorrentemente com os Estados e o Distrito
Federal, nunca com a União.
b) assim como os Estados, o Distrito Federal
também é regido por Lei Orgânica.
c) lei complementar pode autorizar estados e
municípios a legislar sobre questões especíﬁcas
relacionadas à competência privativa da União.
d) os municípios de até 50 mil habitantes regemse por Lei Orgânica. Acima disso, regem-se pela
Constituição do Estado ao qual pertencem.
e) legislar sobre seguridade social é competência
exclusiva da União.

a)
b)
c)
d)
e)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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67- Acerca do binômio planejamento e ação governamental, é correto aﬁrmar que:

69- Importante prática incorporada à Administração, a
contratualização facilita o planejamento, a avaliação
e o monitoramento do contratado pelo Estado.
Contudo, como nada é perfeito, entre os problemas
mais frequentes até aqui identiﬁcados quanto ao
seu gerenciamento, podem-se citar os seguintes,
exceto:

a) como o planejamento público sempre se pautou
por uma perspectiva territorial, a preocupação
com desigualdades regionais pode ser desconsiderada em prol de um pensamento desenvolvimentista exclusivamente nacional.
b) ações governamentais agrupadas e nominalmente identiﬁcadas, a exemplo do “Brasil
em Ação” ou do “Programa de Aceleração do
Crescimento”, nada mais são que a forma como
cada respectivo PPA, em seu tempo, foi rotulado.
c) apesar de o PPA ter sido concebido como um
instrumento de planejamento e gestão estratégica, a estrutura e as opções metodológicas adotadas ao longo dos anos têm-no afastado desse
propósito.
d) o conjunto formado pela LOA, pela LDO e pelo
PPA contempla um planejamento de ações governamentais adequado à visão estratégica de
longo prazo da Nação.
e) o caráter eminentemente técnico do planejamento requer o compromisso do estamento político
na fase de concepção, porém o dispensa quando da execução, haja vista caber, apenas à burocracia, implementá-lo.

a) rigor excessivo na aplicação de sanções por metas não atingidas.
b) indicadores mal elaborados.
c) objetivos vagos.
d) falhas na supervisão do cumprimento de metas.
e) metas pouco ambiciosas.
70- Acerca do arranjo institucional do Bolsa Família, é
correto aﬁrmar que:
a) o instrumento que mede a qualidade de gestão
do Bolsa Família em níveis estadual e municipal
é o Índice de Gestão Centralizada (IGC).
b) o Controle Social do Bolsa Família é realizado
por meio das Instâncias de Controle Social (ICS),
instituídas formalmente pelos estados no ato de
adesão ao Programa.
c) o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome faz o acompanhamento das
condicionalidades do Bolsa Família, de forma
articulada com os Ministérios da Educação e da
Saúde.
d) todas as famílias cadastradas no Cadastro Único
são, necessariamente, beneﬁciárias do Bolsa
Família.
e) as auditorias e ações de ﬁscalização, quanto
à distribuição dos recursos às famílias cadastradas, são realizadas exclusivamente pelas
Instâncias de Controle Social (ICS).

68- Quanto aos mecanismos de controle interno e
externo da Administração Pública Federal, é
incorreto aﬁrmar que:
a) nenhum processo, documento ou informação
poderá ser sonegado aos servidores da carreira de Planejamento no exercício das atribuições
inerentes às suas atividades.
b) as classiﬁcações orçamentárias devem ser estabelecidas tendo em vista as necessidades de
sua harmonização com o planejamento e o controle.
c) compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento supervisionar a execução dos planos e programas nacionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social.
d) compete ao Tribunal de Contas da União julgar
as contas de todos os administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, exceto as do Presidente da República.
e) o Ministério Público de Contas e seus
Procuradores estão sujeitos ao controle
administrativo e disciplinar por parte do CNMP ─
Conselho Nacional do Ministério Público.
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71- Acerca do tema "Transparência na Administração
Pública", é correto aﬁrmar que:
a) a divulgação de dados e informações, pré-formatados segundo critérios estabelecidos pela administração, garante a ampla transparência.
b) a proeminência do interesse público justiﬁca a
derrubada de cláusula legal tendente a impedir
o acesso a informações de caráter sigiloso.
c) para a administração, é irrelevante o volume de
trabalho decorrente do dever de prestar informação.
d) pouco adianta ao cidadão-solicitante o direito de
acesso, se ele não sabe o que e como pedir.
e) inexiste razão para a informação prestada ao solicitante ser primária, já que lhe basta ser ﬁdedigna.
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72- Visando atender exclusivamente às necessidades
dos preparativos para os vindouros eventos
esportivos internacionais, o governo federal
instituiu, em 2011, o chamado Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC). De lá para cá,
o que era para ser temporário tomou ares de
permanente, na medida em que, àquele Regime,
foram incorporados os seguintes propósitos, exceto:

74- Acerca do papel do Estado e seu relacionamento com
o Mercado, é correto aﬁrmar que:
a) tanto o bem-estar social quanto o crescimento
econômico dependem de uma supremacia
do Estado em relação ao Mercado, como
historicamente demonstrado por países de
economia centralizada.
b) ao passo em que naturalmente estimula a
competição e a busca do lucro, o Mercado
acaba por selecionar indivíduos e empresas
economicamente mais fortes e produtivos, razão
pela qual não deve sofrer interferências do Estado.
c) o desenvolvimentismo, em seu atual sentido,
tem sido prática recorrente em quase todos os
governos havidos no país desde a República
Velha.
d) em face de seu alto índice de desregulamentação,
o Brasil ﬁgura, segundo o Banco Mundial, como
uma das dez melhores economias em que se
podem fazer negócios.
e) a relação Estado-Mercado deve ser vista como algo
oscilante, pendular, sendo certo que um e outro
possuem aptidões especíﬁcas, pouco cambiáveis
entre si e, portanto, a priori excludentes.

a) ações integrantes do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).
b) obras e serviços de engenharia no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
c) obras e serviços de engenharia para construção,
ampliação e reforma de estabelecimentos penais
e unidades de atendimento socioeducativo, bem
como ações no âmbito da Segurança Pública.
d) licitações e contratos necessários à realização
de obras e serviços de engenharia no âmbito dos
sistemas públicos de ensino.
e) aquisição de equipamento bélico referente à
execução do Plano de Reaparelhamento das
Forças Armadas.
73- Acerca da execução do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação –
Fundeb, é correto aﬁrmar que:

75- Acerca do papel da Burocracia no processo de
formulação e implementação de políticas públicas,
bem como de sua relação com o universo político, é
incorreto aﬁrmar que:

a) trata-se de um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual e municipal.
b) os recursos destinados aos estados são calculados com base no número de alunos da educação
infantil e do ensino fundamental.
c) seus recursos são distribuídos mediante autorização em convênios.
d) os recursos destinados aos municípios são calculados com base no número de alunos do ensino fundamental e médio.
e) nos estados onde a arrecadação se revela insuﬁciente para garantir o valor mínimo nacional por
aluno ao ano, a União realiza aporte de recursos
federais.

a) considerando a tendência de os formuladores políticos tomarem decisões muito genéricas, ambíguas ou até contraditórias, é natural que uma boa
parte da decisão repouse no domínio da burocracia.
b) embora detentores de interesses próprios e corporativos, os agentes burocráticos são neutros, incapazes de mobilizar recursos políticos e a atenção
da sociedade organizada.
c) como forma de enfrentar as diﬁculdades e desaﬁos do processo de implementação de políticas
públicas, é comum observar a burocracia modiﬁcar seu trabalho, ajustando os objetivos do programa aos recursos disponíveis.
d) a burocracia é capaz de atuar no cenário político
de forma autônoma e direta, dispensando o concurso dos políticos, seja para formular demandas,
deﬁnir preferências, manejar recursos de poder,
seja para mobilizar o apoio de diferentes atores
em sustentação às suas iniciativas.
e) a burocracia é capaz de controlar a implementação das decisões e de conquistar legitimidade por
vários meios, entre os quais se destaca o argumento da competência técnica.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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76- Segundo a Carta da República, os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a
ﬁnalidade, entre outras, de avaliar o cumprimento
das metas previstas no Plano Plurianual. Nesse
sentido, é incorreto aﬁrmar que:

79- Visando sustentar o crescimento econômico
inclusivo em um contexto econômico adverso, bem
como propiciar que o país saia da crise internacional
em melhor posição do que entrou, o governo federal
nominou sua atual política industrial, tecnológica e
de comércio exterior de:

a) o atingimento de metas fala diretamente da
eﬁcácia das ações públicas.
b) apenas metas devidamente quantiﬁcadas e
limitadas no tempo podem ser alcançadas.
c) o conceito de metas remete a algo abstrato,
indeﬁnido, aberto.
d) é impossível avaliar o que não se pode medir.
e) o correto estabelecimento de metas é fundamental para o exercício do controle.

a)
b)
c)
d)
e)

Plano Brasil Maior.
Brasil Carinhoso.
Plano SALTE.
Programa de Aceleração do Crescimento.
Plano Brasil sem Miséria.

80- Como decorrência da modernização advinda com a
implementação da gestão eletrônica de documentos
e processos, no âmbito da Administração Pública,
os seguintes benefícios podem ser citados, exceto:

77- No que se refere às transferências de recursos da
União, é correto aﬁrmar:

a) aperfeiçoamento da gestão de documentos (produção, armazenamento, organização, acesso e
circulação da informação).
b) garantia da redução de prazos e, consequentemente, de uma maior celeridade processual.
c) redução de custos ﬁnanceiros, operacionais e
ambientais associados à impressão de documentos em papel.
d) maior facilidade de acesso e compartilhamento
de documentos.
e) maior agilidade e qualidade na instrução e tramitação de documentos.

a) uma vez que cabe ao concedente acompanhar
a execução do objeto do convênio ou contrato
de repasse, é vedado à CGU realizar auditorias
periódicas nesses instrumentos.
b) Termo de Cooperação é o instrumento jurídico previsto para a transferência de recursos
às Organizações Sociais de Interesse Público
(OSCIPs).
c) aos consórcios públicos é vedado se constituírem sob a forma de pessoa jurídica de direito
privado.
d) o repasse fundo a fundo pode ser considerado
contrato de repasse.
e) é vedada a celebração de convênios e contratos
de repasse com pessoas físicas ou entidades
privadas com ﬁns lucrativos.
78- Acerca da organização administrativa do Estado, é
correto aﬁrmar que:
a) ao se criar um novo ministério, está-se promovendo uma descentralização administrativa.
b) por se subordinar ao Congresso Nacional, o
Tribunal de Contas da União integra o Poder
Legislativo.
c) as sociedades de economia mista podem ser
constituídas mediante qualquer forma societária
em direito admitidas.
d) a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresa pública pertencente à União é admissível.
e) autarquias e fundações públicas apenas podem
ser criadas por meio de lei especíﬁca.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDITORIA E
CONTROLE

83- Para a elaboração do balanço patrimonial no modelo
da Lei n. 4.320, de 1964, dispõe-se dos seguintes
dados (em R$ 1.000,00):

81- As variações patrimoniais são transações que
promovem alterações nos elementos patrimoniais
da entidade do setor público. No que diz respeito
ao reconhecimento de variações patrimoniais
quantitativas, é correto aﬁrmar que:

Passivo ﬁnanceiro: 4.500
Ativo permanente: 3.900
Superávit ﬁnanceiro: 1.700
Passivo real descoberto: 800
Passivo compensado: 6.300

a) no caso do IPVA, o reconhecimento se dá antes
da arrecadação da receita orçamentária.
b) quando o recebimento de valores ocorre
paralelamente à prestação a termo de serviço,
o reconhecimento se dá após a arrecadação da
receita orçamentária.
c) o reconhecimento do direito ao 13º salário
do servidor deve ser feito até o ﬁnal de cada
exercício, exceto se o pagamento for antecipado.
d) no suprimento de fundos, o reconhecimento
da variação patrimonial se dá no momento da
concessão do suprimento, juntamente com a
despesa orçamentária.
e) no caso de Restos a Pagar processados, o
reconhecimento da despesa ocorre por ocasião
do seu pagamento.

Com base nos dados acima, conclui-se que
a) pela indicação do balanço, não há receita
disponível para a abertura de créditos
suplementares ou especiais.
b) a soma do ativo real é superior à do passivo real.
c) os totais do ativo e passivo compensados não
compõem os totais gerais do ativo e do passivo.
d) o ativo real é igual a 9.300.
e) o passivo permanente é igual a 6.400.
84- O Decreto-lei n. 200, de 1967, trata, entre outras
questões, das normas de administração ﬁnanceira
e de contabilidade. De acordo com essas normas,
assinale a opção correta.
a) Os órgãos da Administração Direta e as entidades
da Administração Indireta observarão um plano de
contas único.
b) As despesas inscritas em Restos a Pagar,
quando a entrega do material ocorrer depois
do encerramento do exercício, serão liquidadas
quando de seu recebimento.
c) A auditoria orçamentária e ﬁnanceira será realizada
mediante a requisição sistemática de documentos
ou comprovantes, preferencialmente às inspeções
do controle externo.
d) Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a
existência de crédito que a comporte, exceto as
caracterizadas como extraordinárias.
e) O ordenador de despesa será inscrito
como responsável, exonerando-se de sua
responsabilidade
somente
em
caso
de
desligamento do serviço público.

82- De acordo com o Decreto n. 93.872, de 1986, a
cooperação ﬁnanceira da União a entidade pública
ou privada far-se-á mediante subvenção, auxílio ou
contribuição. Com base em tais conceitos, assinale
a opção correta.
a) A subvenção concedida para ampliação
das instalações de um hospital privado está
condicionada à comprovação de que dispõe de
recursos próprios para a manutenção de seus
serviços.
b) Uma empresa pública dependente poderá
beneﬁciar-se de subvenção social para cobertura
de déﬁcit de manutenção mediante autorização
em lei especial.
c) Se o governo estiver vendendo produto
alimentício de seus estoques reguladores abaixo
dos preços de mercado, a diferença caracteriza
subvenção econômica.
d) A contribuição é concedida diretamente pela
lei orçamentária e tem por ﬁnalidade atender
a um encargo assumido pelo beneﬁciário da
contribuição.
e) Os recursos destinados, mediante convênio, à
realização de pesquisas não estão sujeitos à
prestação de contas, dado à imprevisibilidade
dos resultados.
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85- A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade ﬁscal, contém vários conceitos
de Contabilidade Pública, entre os quais, é correto
aﬁrmar que:

87- Em relação às dimensões de análise, é correto
aﬁrmar que:
a) economicidade é a maximização dos custos dos
recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de
qualidade.
b) eﬁciência é o grau de alcance das metas programadas em um determinado período de tempo,
independente dos custos envolvidos.
c) eﬁcácia é a relação entre os produtos gerados
por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado
período de tempo, mantidos os padrões de qualidade.
d) efetividade é o alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo.
e) objetividade é a realização do trabalho de forma
direta, resumida e tempestiva.

a) as operações de cada fundo são contabilizadas
à conta dos órgãos pelos quais são geridas.
b) o resultado dos ﬂuxos ﬁnanceiros é apurado
segundo o regime de competência.
c) nas demonstrações conjuntas, excluem-se as
transações intergovernamentais.
d) as normas gerais para consolidação das contas
públicas estão sendo editadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
e) as disponibilidades de caixa, ao ﬁnal do exercício,
são reunidas em uma única conta, na qual não
se identiﬁca mais a origem dos recursos.
86- Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a ﬁnalidade de:

88- Restrições orçamentárias e metas subestimadas
podem afetar o exame da meta a ser alcançada em
relação à dimensão da

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a _______________ dos programas de
governo e dos orçamentos da União.
II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão
orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos
e entidades da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de
______________.
III- exercer o controle das operações de crédito,
_______________, bem como dos direitos e
haveres da União.
IV- apoiar o controle _______________, no exercício
de sua missão institucional.

a) eﬁcácia.
b) eﬁciência.
c) efetividade.
d) economicidade.
e) equidade.
89- Pode-se aﬁrmar que são competências do Tribunal
de Contas da União:
I- proceder, por iniciativa própria ou por solicitação
do Congresso Nacional, de suas Casas ou
das respectivas Comissões, à ﬁscalização
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e
patrimonial das unidades dos poderes da União
e das demais entidades referidas no inciso
anterior.
II- apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República.
III- emitir, nos termos da Constituição Federal,
parecer prévio sobre as contas do Governo
de Território Federal, no prazo de sessenta
dias, a contar de seu recebimento, na forma
estabelecida no Regimento Interno.

Assinale a opção que contém a sequência correta
para o preenchimento das lacunas.
a) aplicação / de direito privado / ﬁanças e avais /
interno.
b) eﬁcácia / de direito público / avais e garantias /
externo.
c) execução / de direito privado / avais e garantias /
externo.
d) eﬁciência / de direito público / ﬁanças e avais /
interno.
e) vulnerabilidade / de direito privado / avais e garantias
/ externo.
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Todas as aﬁrmativas.
Somente a aﬁrmativa I.
Somente a aﬁrmativa II.
Somente a aﬁrmativa III.
Nenhuma das aﬁrmativas.
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90- O Tribunal de Contas da União representou ao
Congresso Nacional, há noventa e cinco dias,
irregularidades e abusos apurados em contratos
auditados.
Considerando
unicamente
estas
informações, pode-se aﬁrmar que:
a) o Congresso Nacional tem prazo ilimitado para
deliberar.
b) após 80 (oitenta) dias, o Poder Executivo decidirá
o procedimento corretivo aplicável.
c) o Senado Federal passa a ter competência para
deliberar em 30 (trinta) dias.
d) o Tribunal de Contas da União decidirá a respeito.
e) a Câmara dos Deputados passa a ter a
competência para deliberar em 90 (noventa)
dias.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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