MPU é #ComEstrategia
Português – Prof. Felipe Luccas

1

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o melhor

exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está
estagnada. Dez anos atrás, época em que ainda se discutia a
4

criação do conselho, ao qual cabia o epíteto “órgão de controle

externo do Judiciário”, a existência de um órgão nesses
moldes, para controlar a atuação do Poder Judiciário, gerava
7

polêmica.

Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade, como
ainda é citado em outro contexto. O órgão goza hoje de alto
10

conceito como ferramenta de planejamento. É verdade que

subsistem controvérsias acerca dos limites de sua atuação, mas
elas permanecem em segundo plano diante de medidas
13

moralizadoras por ele determinadas, como o combate ao

nepotismo e aos supersalários, além da aplicação de
penalidades aos magistrados.
16

Antes, os quase cem tribunais do país funcionavam

sem nenhuma coordenação, e pouco — às vezes, nada — se
sabia sobre eles. Não havia certeza sequer a respeito do total de
19

processos, juízes e recursos. A partir da elaboração de

relatórios como o Justiça em Números, o CNJ pôde, por
exemplo, criar metas para desatar os nós da justiça brasileira.
22

Uma delas, de 2009, previa o julgamento de todos os processos

distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões
de casos; 90% deles já foram julgados.
Folha de S.Paulo, Editorial, 7/4/2013 (com adaptações).

Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
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1. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir “Identificaram-se”
(L.23) por Foram identificados.
Comentários:
Apenas houve passagem da voz passiva sintética (Verbo transitivo direto + SE
apassivador) pela voz passiva analítica (SER+Particípio).
Gabarito: Errada.
2. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir a expressão “Dez
anos atrás” (L.3) por Há dez anos.
Comentários:
Não prejudica. Ambas as formas são corretas e denotam tempo decorrido de de
dez anos.
Gabarito: Errada.
3. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O vocábulo “epíteto” (L.4) introduz uma expressão que qualifica e explica a
função do CNJ.
Comentários:
Justificativa da banca para anulação:
A redação do item não permitiu a interpretação de qual CNJ o epíteto estava se
referindo: se o CNJ especulado por aqueles que eram contra sua
implementação, ou se o CNJ dos dias atuais, órgão de controle interno do
Judiciário. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.
Gabarito: Anulada
4. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
No segundo parágrafo, o segmento “O órgão” (L.9) retoma, por coesão, o
termo antecedente “CNJ” (L.8).
Comentários:
Sim, foi utilizada a técnica de coesão por hiponímia-hiperonímia, isto é,
substituir um termo específico por um geral que o recupere. O CNJ é um órgão
específico dentro do conjunto geral de ‘órgãos’. O artigo definido sugere que o
órgão em referência já foi mencionado, então, aponta para CNJ nas relações
internas do texto.
Gabarito: Certa.
5. (MPU / Técnico-Administração - 2013)

www.estrategiaconcursos.com.br

2 de 51

MPU é #ComEstrategia
Subentende-se das informações do texto que a palavra “Antes” (L.16) remete a
período recente, quando o CNJ, já criado, ainda não gozava do prestígio que
tem hoje.
Comentários:
A referência é a um período anterior à criação do CNJ.
Gabarito: Errada.
1

Inalterado desde a redemocratização, o sistema

político brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade
concreta de mudanças, principalmente em relação a aspectos
4

que dão margem a uma série de deformações e estimulam a

corrupção já a partir do período de campanha eleitoral. Se as
restrições históricas às transformações não prevalecerem, a
7

Câmara dos Deputados deverá dar início ao debate sobre uma

série de inovações com chance de valerem já para as próximas
eleições. Mais uma vez, questões importantes como o voto
10

facultativo e o distrital ficarão de fora, o que faz que as

atenções se concentrem em aspectos mais polêmicos, como o
financiamento público de campanha, a partir da criação de um
13

fundo proposto por meio de projeto de lei. Se a intenção é

mesmo reduzir as margens para desvios de dinheiro, é
importante que as pretensões, nesse e em outros pontos, sejam
16

avaliadas com objetividade e sem prejulgamentos.
Zero Hora, 8/4/2013.

Julgue os itens a seguir, relativos às informações e estruturas
linguísticas do texto acima.
6. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Infere-se da leitura do texto que há a possibilidade de persistirem as restrições
às transformações do sistema político brasileiro.
Comentários:
Sim, podemos inferir essa possibilidade pela presença de uma oração
condicional. A condição é uma possibilidade, uma hipótese futura de algo
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acontecer e então ter um efeito. Esse efeito só ocorre se a condição for
concretizada. Por isso, esse tipo de oração indica cenários incertos:
Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem (as
restrições podem prevalecer ou não), a Câmara dos Deputados deverá dar
início ao debate sobre uma série de inovações com chance de valerem já para
as próximas eleições.
Gabarito: Certa.
7. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Em “se concentrem” (L.11) e “Se a intenção” (L.13), o vocábulo se
desempenha a mesma função: introduzir oração condicional.
Comentários:
Somente temos conjunção condicional em “Se a intenção”.
Em "em que as atenções se concentrem", o “SE” é pronome apassivador.
Obs: o verbo concentrar-se também pode ser classificado como verbo
‘pronominal’, de modo que seria possível também enxergar o ‘SE’ como parte
integrante do verbo. Contudo, o contexto aponta de forma mais coerente para o
sentido passivo “atenções sejam concentradas em”.
Gabarito: Errada.
8. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se, feitos os
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o trecho “Inalterado desde a
redemocratização” (L.1) fosse deslocado e inserido, entre vírgulas,
imediatamente após “brasileiro” (L.2).
Comentários:
Antes ou depois, sabemos que o que é ‘inalterado’ é o ‘sistema brasileiro’.
Então, a mudança de posição não afeta a coerência e a correção gramatical.
Gabarito: Certa.
9. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o trecho “a uma
série” (R.4) por à uma série, dado o caráter facultativo do emprego do sinal
indicativo de crase nesse caso.
Comentários:
É proibido haver crase antes de “uma”.
Gabarito: Errada.
10. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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Na linha 6, o emprego do sinal indicativo de crase em “às transformações”
justifica-se porque o termo “restrições” exige complemento regido pela
preposição a e a palavra “transformações” está precedida de artigo definido
feminino no plural.
Comentários:
A crase ocorre da fusão de uma preposição obrigatória pedida pelo nome com
um artigo feminino. Exatamente como a banca explicou: restrições a + as
transformações.
Gabarito: Certa.
1

Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de

um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), para que seja extinta a prática de esconder os nomes de
4

investigados em inquéritos criminais na mais alta corte do país.

Ele defende que o STF deve livrar-se do costume de manter
identidades em segredo, ou estará contrariando todos os
7

esforços em busca de maior transparência. Enfatiza o ministro

que o bom senso recomenda a mudança, mesmo que alguns
dos integrantes do Supremo defendam a manutenção do
10

procedimento adotado em 2010.

É ultrapassado o entendimento de que, ao não
identificar os investigados, o STF estaria protegendo pessoas
13

que, no desfecho dos processos, poderiam vir a ser absolvidas

ou ter seus casos arquivados. Por essa norma, os investigados
são identificados apenas pelas iniciais, como se o STF
16

estivesse, de alguma forma, resguardando acusados de algum

delito. Assegura o presidente que a presunção de inocência não
justifica o que define como “opacidade que prevalece no
19

âmbito dos processos criminais no Supremo”.

Reverter essa restrição significa, segundo a
argumentação do ministro, ser transparente não só para a
22

justiça, mas também para toda a sociedade.
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Zero Hora, 8/4/2013.

Com base na leitura do texto acima, julgue os itens a seguir.
11. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
No trecho “Enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança” (L.7-8),
mantêm-se a informação original e a correção gramatical do período ao se
substituir “que o” por cujo.
Comentários:
Esse “que” não é pronome relativo, é uma conjunção integrante, que introduz
oração com função de objeto direto:
Enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança”
Enfatiza o ministro isto”
Portanto, seria incorreta a troca proposta.
Gabarito: Errada.
12. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A substituição de “vir a ser” (L.13) por virem a serem prejudicaria a correção
gramatical do período.
Comentários:
A expressão “Poderiam vir a ser” é uma locução verbal, caso em que não se
flexiona o infinitivo. Portanto, não podemos ter a forma “virem a serem”.
Gabarito: Certa.
13. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
No trecho “justifica o que define” (L.18), o pronome “o” poderia ser
corretamente substituído por aquilo.
Comentários:
Diante de pronome relativo “que”, a palavra “o” funciona como um pronome
demonstrativo, equivalente a aquilo: “justifica aquilo que define”
Gabarito: Certa.
14. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Na linha 1, a expressão “o êxito” exerce função sintática de complemento direto
da forma verbal “Dependerá”.
Comentários:
A expressão “o êxito” exerce função sintática de sujeito da forma verbal
“Dependerá”.
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o êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal
dependerá da adesão dos demais ministros
Gabarito: Errada.
15. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma verbal “manter”
(L.5) fosse flexionada no plural — manterem.
Comentários:
O sujeito é singular (STF), logo o verbo não poderia estar no plural.
Ele defende que o STF deve livrar-se do costume de manter identidades em
segredo
Gabarito: Errada.
Acerca das características gerais dos diversos tipos de comunicação
oficial, julgue os itens seguintes.
16. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Nas comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais superiores, deve-se
empregar o vocativo Senhor Ministro.
Comentários:
Devem receber tratamento de Vossa Excelência as autoridades do Judiciário,
como Ministros dos Tribunais Superiores; Membros de Tribunais; Juízes;
Auditores da Justiça Militar. O vocativo para os Ministros é Senhor Ministro.
Gabarito: Certa.
17. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário e pelo chefe do
Poder Legislativo devem conter, ao final, no espaço reservado à identificação do
signatário, o nome e o cargo da autoridade que as expede.
Comentários:
Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República,
todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da
autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura.
A forma da identificação deve ser a seguinte:
(espaço para assinatura)
NOME
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
Gabarito: Certa.
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18. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A exposição de motivos consiste na principal forma de comunicação entre os
ministros de Estado e o presidente da República.
Comentários:
Sim. Exposição de motivos é o expediente dirigido ao Presidente da República
ou ao Vice-Presidente para: a) informá-lo de determinado assunto; b) propor
alguma medida; ou c) submeter a sua consideração projeto de ato normativo.
Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um
Ministro de Estado.
Gabarito: Certa.
19. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Comunicações oficiais, utilizadas para a comunicação entre órgãos do serviço
público ou entre órgãos do serviço público e o público em geral, podem ser
emitidas tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos.
Comentários:
A redação oficial diz respeito aos atos expedidos pelo poder público, não pelos
expedidos pelo cidadão.
Gabarito: Errada.
20. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Para atender à exigência de uniformidade, um dos atributos da redação oficial,
os expedientes oficiais de qualquer tipo devem ser estruturados conforme o
padrão ofício de diagramação.
Comentários:
O padrão ofício estabelece regras para Memorandos, Avisos e Ofícios. Há outros
documentos oficiais, que não seguem esse padrão, por exemplo, a Mensagem
ou o Correio Eletrônico.
Gabarito: Errada.
Ética na Administração Pública – Prof. Erick Alves
No que se refere à ética no serviço público, julgue os itens que se
seguem.
21. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Considere a seguinte situação hipotética.
O chefe de determinada repartição pediu a um subordinado, que estava de
saída para comprar um lanche em estabelecimento localizado no próprio órgão,
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que fosse até o supermercado mais próximo comprar fraldas. Para agradar o
chefe, o subordinado prontamente atendeu a solicitação.
Nessa situação, o chefe não cometeu falta ética, pois o subordinado já estava
de saída para satisfazer um interesse pessoal.
Comentários:
Na situação apresentada, o chefe cometeu sim falta ética, pois violou a
seguinte vedação presente no Código de Ética dos Servidores Federais:
“desviar servidor público para atendimento a interesse particular”.
Gabarito: Errada.
22. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O servidor que se valer do cargo que ocupa para lograr proveito pessoal
indevido responderá por ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito.
Comentários:
O item está em conformidade com o art. 9º, inciso XII da Lei 8.429/92, que
qualifica como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito “usar, em
proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei”.
Gabarito: Certa.
23. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Ao colher, em seu local de trabalho, assinaturas em um abaixo-assinado para
pleitear a substituição do coordenador de sua repartição, o servidor público não
agirá de maneira antiética, já que o direito de livre expressão lhe é garantido
por lei.
Comentários:
A banca deu o item como “Errado”, dando a entender que o servidor cometeu
falta ética ao pleitear a substituição do seu chefe. Segundo o Código de Ética, é
vedado ao servidor federal “permitir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o
público,
com
os
jurisdicionados
administrativos
ou
com
colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores”. Assim, em razão do gabarito,
podemos inferir que, para a banca, o servidor que organizou o abaixo-assinado
agiu motivado por razões de ordem pessoal, o que caracteriza a falta ética.
Gabarito: Errada.
24. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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O servidor que, já tendo sido advertido por diversas vezes por condutas
antiéticas no trabalho, incorra em insubordinação grave em serviço poderá ser
suspenso ou demitido.
Comentários:
A pena aplicável pela violação ao Código de Ética é a censura. Logo, não há
previsão de demissão ou suspensão no Código de Ética. Por sua vez, se
tomarmos como base a Lei 8.112/90, a penalidade disciplinar aplicável para
“insubordinação grave em serviço” é a demissão, não cabendo suspensão (art.
132, VI). Logo, a questão está errada tanto se considerarmos o Código de Ética
como a Lei 8.112/90.
Gabarito: Errada.
25. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Cometerá crime de improbidade administrativa que importa em enriquecimento
ilícito a servidora pública que induzir o Estado a adquirir, por preço superior ao
de mercado, cartucho de impressora de empresa pertencente a seu familiar.
Comentários:
A conduta narrada no enunciado configura ato de improbidade que causa
prejuízo ao erário, e não que importa enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 10, V da Lei 8.429/92 (”permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado”).
Gabarito: Errada.
26. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Cometerá ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública o servidor público que revelar a seus familiares, durante
um jantar em família, os detalhes de processo que tramite em segredo de
justiça contra seu chefe e do qual tenha tomado conhecimento em razão de
suas atribuições.
Comentários:
Segundo o art. 11, III da Lei 8.429/92, configura ato de improbidade que
atenta contra os princípios da Administração Pública “revelar fato ou
circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo”. Logo, o item está correto.
Gabarito: Certa.
Noções de Informática – Prof. Victor Dalton
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Considerando a situação mostrada na figura acima, que reproduz parte
de uma janela do MPU no Internet Explorer, julgue os itens seguintes.
27. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O complemento MSXML, exibido como alerta na página acima, indica a
existência de vírus, não devendo, portanto, ser executado.
Comentários:
Essa é a sugestão do Internet Explorer para que seja instalado um plugin
(complemento) no navegador. O MSXML é um complemento que permite rodar
aplicativos baseados em XML no Internet Explorer.
Gabarito: Errada.
28. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O navegador Internet Explorer não pode ser executado no sistema operacional
Linux, visto ter sido criado exclusivamente para ser executado no ambiente
Windows.
Comentários:
Essa é um exemplo das péssimas questões do CESPE. Realmente, a Microsoft
desenvolveu o Internet Explorer com o intuito de executá-lo somente em
Windows. Entretanto, existem emuladores, como o Wine, que permitem rodar
o Internet Explorer no Linux. Na prática, isso é uma “gambiarra” não autorizada
pela Microsoft. O gabarito preliminar era correto, mas os recursos,
fundamentados pelo argumento acima, inverteram o gabarito.
Gabarito: Errada.
29. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Os textos, mas não as imagens publicadas do sítio em questão, podem ser
inseridos no editor de texto do ambiente LibreOffice.
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Comentários:
Não há impedimento algum para que as imagens da página possam ser
inseridas no LibreOffice Writer.
Gabarito: Errada.
30. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Ao se clicar a opção
de endereços favoritos.

, é possível adicionar a página do MPU à lista

Comentários:
O botão Favoritos serve para inserir uma página nos Favoritos, bem como
visualizar os favoritos já existentes.
Gabarito: Certa.
A respeito de segurança, organização e gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas, julgue os itens que se seguem.
31. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O firewall atua interceptando conexões não autorizadas e(ou) nocivas em uma
rede, impedindo, assim, que elas se propaguem.
Comentários:
O Firewall protege o computador de conexões maliciosas com as redes de
computadores.
Gabarito: Certa.
32. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Replicar documento em pendrive consiste em procedimento de becape.
Comentários:
Criar uma cópia de um documento e guarda-lo em um outro dispositivo pode
ajudar a recuperar esse documento em caso de desastre, de modo que pode
sim ser considerado um procedimento de becape.
Gabarito: Certa.
Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP – Prof. Renan Araújo
Relativamente ao MPU, julgue os itens a seguir.
33. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Embora os Ministérios Públicos (MPs) junto aos tribunais de contas sejam
órgãos autônomos e independentes do MPU e dos MPs dos estados, aplicam-se
aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura.
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Comentários:
O MP junto aos Tribunais de Contas não integra a estrutura do MP brasileiro,
pois se trata de órgão autônomo, vinculado ao Poder Legislativo.
Vejamos:
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
Podemos perceber, assim, que o MP junto aos Tribunais de Contas não faz parte
do MP do Brasil.
Contudo, aos seus membros são assegurados os mesmos direitos, vedações e
forma de investidura. Vejamos:
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma
de investidura.
Gabarito: Certa.
34. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A CF autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do
Índio em casos excepcionais e relacionados à defesa dos direitos das
populações indígenas.
Comentários:
O MP não possui atribuição para atuar na representação judicial de qualquer
entidade de direito público, pois esta atribuição (defesa do Estado em Juízo)
incumbe à advocacia pública. No caso específico da FUNAI, por se tratar de
autarquia federal, sua defesa em juízo compete à AGU – ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO, mais especificamente à Procuradoria Federal.
Vejamos o art. 129, X da CRFB/88:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria
jurídica de entidades públicas.
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Assim, podemos perceber que o MP possui diversas funções institucionais,
dentre as quais não se encontra a representação judicial de entidades públicas
(ao contrário, é expressamente vedada).
Gabarito: Errada.
35. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O procurador-geral de justiça do Distrito Federal (DF) poderá ser destituído
antes do término do seu mandato, mediante representação do governador do
DF e deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF.
Comentários:
O PGJDFT somente poderá ser destituído do cargo, antes do término do
mandato, por deliberação de MAIORIA ABSOLUTA DO SENADO FEDERAL, por
representação do PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos termos do art. 156, §2º da
LC 75/93:
Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre
integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
(...)
§ 2º O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por
deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da
República.

Gabarito: Errada.
36. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O procurador-geral da República, nomeado pelo presidente da República entre
integrantes do MPU com mais de trinta e cinco anos de idade, após a aprovação
de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, exercerá a
chefia do MPU.
Comentários:
Muito embora, na prática, apenas membros do MPF (e não de qualquer dos
ramos do MPU) sejam nomeados como PGR, já que o chefe do MPU é, também,
chefe do MPF (e não faria sentido o chefe do MPF ser de outro ramo), o fato é
que a Banca se baseou na literalidade da Constituição, que prevê que o PGR
será um membro da CARREIRA (logo, de qualquer ramo do MPU).
Gabarito: Certa.
Acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do
MPU, julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
doravante, sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de
1988.
37. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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Aos membros do MP é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após dois
anos de exercício no cargo, ressalvada a perda do cargo por sentença judicial
transitada em julgado.
Comentários:
O item está correto, pois os membros do MPU adquirem vitaliciedade (e não
estabilidade!) após dois anos de efetivo exercício no cargo, só podendo perder o
cargo por sentença judicial transitada em julgado.
Vejamos:
Art. 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por
sentença judicial transitada em julgado;

Gabarito: Certa.
38. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Uma das garantias estabelecidas pela CF aos
inamovibilidade absoluta.

membros

do

MP

é

a

Comentários:
Embora os membros do MP sejam inamovíveis, esta inamovibilidade não é
absoluta, mas relativa, pois pode ser afastada pelo voto da maioria absoluta
dos membros do Conselho Superior. Vejamos:
Art. 128. O Ministério Público abrange:
(...)
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada
Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
(...)
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado
competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada
ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

A LC 75/93 também traz tal previsão:
Art. 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias:
(...)
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho
Superior, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

Podemos perceber que a LC 75/93 estabelece quórum de votação de 2/3, e não
de maioria absoluta, como prevê a Constituição.
Contudo, prevalece o comando constitucional (maioria absoluta), por dois
motivos: Por ser de hierarquia superior e por ser posterior (redação dada pela
EC 45/04).
Gabarito: Errada.
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39. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Procurador da República que tenha ingressado na carreira após a promulgação
da CF poderá exercer o cargo de secretário estadual de segurança pública,
desde que esteja em disponibilidade.
Comentários:
O item está errado, pois aos membros do MPU é vedado o exercício de qualquer
outra função pública, ainda quando esteja em disponibilidade, salvo uma de
magistério.
Vejamos o que diz o art. 237, IV da LC 75/93:
Art. 237. É vedado ao membro do Ministério Público da União:
(...)
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de
magistério;

Gabarito: Errada.
Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue
os itens subsecutivos.
40. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Compete ao CNMP apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos funcionais e administrativos praticados por membros do MPU e dos MPs
dos estados, podendo revê-los, fixando prazo para a adoção das providências
necessárias à sua correção, ou, se for o caso, desconstituí-los.
Comentários:
O item está errado, pois o CNMP somente pode apreciar os atos administrativos
dos membros do MP, e não os atos funcionais, pois estes estão protegidos pela
independência funcional de cada membro do MP.
Vejamos o art. 130-A, §2º, II da CRFB/88:
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma
recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(...)
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres
funcionais de seus membros, cabendolhe:
(...)
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério
Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para
que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo
da competência dos Tribunais de Contas;
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Contudo, uma ressalva: O enunciado da questão deu margem à anulação (que
não ocorreu), pois é admissível o entendimento de que o CNMP pode apreciar a
LEGALIDADE dos atos funcionais dos membros do MP. O que ele não poderia
seria apreciar o MÉRITO dos atos funcionais. A questão não foi anulada, mas
fica o registro.
Gabarito: Errada.
41. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Comporão o CNMP, além de membros do MPU e dos MPs dos estados, da
magistratura e da advocacia, dois cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada, um indicado pela Câmara dos Deputados e o outro, pelo
Senado Federal.
Comentários:
O item está correto, pois traz de maneira fiel o que diz a Constituição a respeito
da composição do CNMP. Vejamos o art. 130-A:
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma
recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I o Procurador-Geral da República, que o preside;
II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada
uma de suas carreiras;
III três membros do Ministério Público dos Estados;
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior
Tribunal de Justiça;
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Gabarito: Certa.
No tocante às garantias institucionais do MP, julgue o item abaixo.
42. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Em função da autonomia financeira e administrativa assegurada ao MP pela CF,
o aumento do valor dos subsídios dos membros do órgão pode ser realizado por
meio de ato normativo do procurador-geral da República.
Comentários:
O item está errado, pois embora o MP possua autonomia financeira e
administrativa, o aumento do valor dos subsídios só pode ser realizado por lei,
de iniciativa do MPU. Vejamos:
Art. 22. Ao Ministério Público da União
administrativa e financeira, cabendo-lhe:

é

assegurada
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I - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;

Gabarito: Errada.
Raciocínio Lógico – Prof. Arthur Lima
Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, “É dispensável a realização de nova
licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e
esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração”.
Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica
e que ele seja cumprido se, e somente se, a proposição nele contida, —
proposição P — for verdadeira, julgue os itens seguintes.
43. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O gestor que dispensar a realização de nova licitação pelo simples fato de não
ter aparecido interessado em licitação anterior descumprirá a referida lei.
Comentários:
Neste primeiro item da resolução, vamos aproveitar para fazer uma análise
mais detalhada da frase do enunciado. Veja que ela pode ser reescrita assim:
“Se não aparecerem interessados em licitação anterior E esta não puder ser
repetida sem prejuízo para a administração, ENTÃO é dispensável a realização
de nova licitação”.
Repare que esta frase apresenta um caso onde a licitação é dispensável,
mas ela NÃO IMPEDE que a licitação seja dispensável em outros casos TAMBÉM.
Resumindo, temos:
P: (não aparecerem interessados E não puder repetir)  dispensável
Portanto, a frase do enunciado apresenta um caso onde a licitação é
dispensável (quando ocorrerem duas condições: não aparecer interessado e não
puder ser repetido), mas NÃO IMPEDE que a licitação também seja dispensável
quando ocorrer apenas uma dessas condições. Item ERRADO, pois não
podemos afirmar que a lei foi descumprida.
Em outras palavras, a lei é descumprida apenas quando a proposição P for
falsa. Como P é uma condicional, precisamos que a primeira parte dela seja
Verdadeira e a segunda seja Falsa, isto é, precisamos ter VF. Isto só ocorre
quando:
“não aparecem interessados” é V;
“não puder repetir” é V; e
“dispensável” é F (ou seja, a licitação é indispensável).

www.estrategiaconcursos.com.br

18 de 51

MPU é #ComEstrategia
Como não foi dito que a licitação era indispensável, nada podemos afirmar
sobre o gestor.
Gabarito: Errada.
44. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A negação da proposição “A licitação anterior não pode ser repetida sem
prejuízo para a administração” está corretamente expressa por “A licitação
anterior somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração”.
Comentários:
ERRADO. Aqui a negação é “A licitação anterior PODE ser repetida sem prejuízo
para a administração”.
Gabarito: Errada.
45. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A negação da proposição “Não apareceram interessados na licitação anterior e
ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração” está
corretamente expressa por “Apareceram interessados na licitação anterior ou
ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração”.
Comentários:
CORRETO. A negação da conjunção “p e q” é a disjunção
q”.

“não-p OU não-

Gabarito: Certa.
46. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A proposição P é equivalente a “Se não apareceram interessados em licitação
anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, então
é dispensável a realização de nova licitação”.
Comentários:
CORRETO. Foi justamente desta forma que reescrevemos P no primeiro item
desta resolução.
Gabarito: Certa.
47. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Supondo-se que a proposição P e as proposições “A licitação anterior não pode
ser repetida sem prejuízo para a administração” e “É dispensável a realização
de nova licitação” sejam verdadeiras, é correto concluir que também será
verdadeira a proposição “Não apareceram interessados em licitação anterior”.
Comentários:
Repetindo a esquematização de P:
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P: (não aparecerem interessados E não puder repetir)  dispensável
Sendo o resultado desta condicional (“dispensável”) V, a condicional é V
independentemente do valor lógico da condição “não aparecerem interessados
E não puder repetir”. Assim, “não aparecerem interessados” pode ser V ou F, de
modo que não podemos afirmar que esta frase é verdadeira. Item ERRADO.
Gabarito: Errada.
Em razão da limitação de recursos humanos, a direção de determinada
unidade do MPU determinou ser prioridade analisar os processos em
que se investiguem crimes contra a administração pública que
envolvam autoridades influentes ou desvio de altos valores. A partir
dessas informações, considerando P = conjunto dos processos em
análise na unidade, A = processos de P que envolvem autoridades
influentes, B = processos de P que envolvem desvio de altos valores,
CP(X) = processos de P que não estão no conjunto X, e supondo que,
dos processos de P, 2/3 são de A e 3/5 são de B, julgue os itens a
seguir.
48. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Selecionando-se ao acaso um processo em trâmite na unidade em questão, a
probabilidade de que ele não envolva autoridade influente será superior a 30%.
Comentários:
Foi dito que 2/3 dos processos fazem parte de A, isto é, 2/3 envolvem
autoridades influentes. Assim, o restante (1/3) não envolve autoridade
influente. A chance de selecionar um deles é de 1/3 = 33,33%. Item CORRETO.
Gabarito: Certa.
49. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O conjunto CP(A)UCP(B) corresponde aos processos da unidade que não são
prioritários para análise.
Comentários:
Foi dito que CP(X) designa os processos de P que NÃO estão no conjunto X.
Assim:
- CP(A): processos de P que não fazem parte de A (não tem autoridade
influente)
- CP(B): processos de P que não fazem parte de B (não tem valores altos)
Assim, a união CP(A)UCP(B) é composta pelos processos que não tem
autoridade influente OU não tem valores altos. Repare que, ainda assim, algum
desses processos pode ser prioritário. Imagine um processo que, embora NÃO
tenha valores altos, ENVOLVA uma autoridade influente. Este processo faz parte
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da união CP(A)UCP(B), e é prioritário. O mesmo ocorre com os processos que
não envolvem autoridade influente, MAS tenha valor alto.
Gabarito: Errada.
50. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A quantidade de processos com prioridade de análise por envolverem,
simultaneamente, autoridades influentes e desvios de altos valores é inferior à
de processos que não são prioritários para análise.
Comentários:
Seja P o total de processos. A quantidade de processos com prioridade de
análise por envolverem, simultaneamente, autoridades influentes e desvios de
altos valores, é dada pelo número de elementos do conjunto A  B, isto é, n(A
 B). A quantidade de processos prioritários é justamente a união entre A e B,

ou seja, AUB. Assim, o total de processos não prioritários é P – n(AUB). Este
item afirma que:
n(A  B) < P – n(AUB)
Em primeiro lugar, sabemos que a união AUB deve ter, no máximo, o
total de processos P. Ou seja,
n(AUB)  P
n(A) + n(B) – n(A  B)  P
n(A) + n(B) – P  n(A  B)
2
3
P  P  P  n( A  B )
3
5
4
P  n( A  B )
15
26, 67% P  n( A  B)

Por outro lado, note que o total de processos não prioritários é

P –

n(AUB). Assim, esse total será maior quanto menor for n(AUB). Como A tem
2/3 (66,6%) dos processos de B tem 3/5 (60%) dos processos, vemos que o
menor número possível para n(AUB) é 2/3, que ocorre justamente quando o
conjunto B está totalmente inserido no conjunto A (B é subconjunto de A).
Assim, podemos dizer que:
2
P  n( AUB)  P  P
3
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1
P  n( AUB)  P
3
P  n( AUB)  33,33% P

e, recapitulando,
n( A  B)  26, 67% P

Podemos agora avaliar a afirmação feita:
n(A  B) < P – n(AUB)
Note que esta afirmação não pode ser feita com segurança, pois
n( A  B)  26, 67% P , podendo ser inclusive maior que 33,33%, e, com isso, ser

superior a P – n(AUB), uma vez que esta parcela está limitada a 33,33%. Item
ERRADO.
Gabarito: Errada.
Direito Constitucional – Prof. Ricardo Vale e Nádia Carolina
No que se refere à CF, julgue o item a seguir.
51. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Todas as normas presentes na CF, independentemente de seu conteúdo,
possuem supremacia em relação à lei ordinária, por serem formalmente
constitucionais.
Comentários:
Em nosso ordenamento jurídico, todas as normas presentes na Constituição
Federal,
independentemente
do
seu
conteúdo,
são
formalmente
constitucionais. Isso porque nossa Constituição é rígida, prevendo que
somente por procedimento especial suas normas podem ser modificadas (art.
60, CF). Com isso, todas as normas constitucionais situam-se automaticamente
no patamar mais alto da pirâmide de Kelsen, possuindo supremacia sobre
todas as leis. É o que se denomina “supremacia formal da Constituição”.
Gabarito: Certa.
A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das
normas constitucionais, julgue o item subsequente.
52. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
É possível a concessão de mandado de segurança coletivo impetrado por
partido político com representação no Congresso Nacional, para proteger direito
líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pelo abuso de poder for ministro de Estado.
Comentários:
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O mandado de segurança é o instrumento adequado para proteger direito
líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública (art. 5o, LXIX, CF). No caso de mandado de segurança
coletivo, a Constituição confere legitimidade ativa às seguintes pessoas (art. 5 o,
LXX, CF):
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;
Vale a pena registrar, ainda, que caso esse instrumento seja impetrado contra
ato de Ministro de Estado, será processado e julgado, originalmente, pelo
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “b”, CF).
Gabarito: Certa.
Julgue os próximos itens, com base no que dispõe a CF acerca da
administração pública e da União.
53. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
É vedada a realização de novo concurso público para o mesmo cargo ou
emprego público durante o período de validade de concurso anteriormente
realizado.
Comentários:
A Constituição não veda a realização de novo concurso público durante o
prazo de concurso anteriormente realizado para o mesmo cargo ou
emprego público. Veda apenas a convocação de aprovados nesse novo
concurso antes daqueles aprovados no concurso anterior.
Gabarito: Errada.
54. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Compete exclusivamente à União preservar as florestas, a fauna e a flora.
Comentários:
Trata-se de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (art. 23, VII, CF).
Gabarito: Errada.
Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue os
itens a seguir.
55. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Caso um militar de determinado estado pratique homicídio contra vítima civil, a
justiça militar estadual não é competente para processar e julgar esse militar.
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Comentários:
O enunciado deixa claro que a vítima é civil e, por isso, a competência para
julgar o crime é do tribunal do júri. Vejamos o que dispõe o art. 125, § 4o, da
Constituição.
Art. 125, § 4o - Compete à Justiça Militar estadual processar e
julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em
lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e
da patente dos oficiais e da graduação das praças.
Gabarito: Errada.
56. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Compete à Advocacia-Geral da União representar, judicial e extrajudicialmente,
a União, o que inclui, por exemplo, a representação judicial do Conselho da
Justiça Federal.
Comentários:
Reza o art. 131 da Carta Magna que “a Advocacia-Geral da União é a instituição
que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo”. Quando se fala em representação
da União, compreendem-se os órgãos de todos os Poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário. É o caso, por exemplo, do Conselho da Justiça Federal.
Gabarito: Certa.
57. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A defensoria pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. A seus integrantes é
assegurada a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia
fora das atribuições institucionais.
Comentários:
A Constituição trata da função da defensoria pública e das garantias de seus
membros em seu art. 134, que reproduzimos a seguir:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
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integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais
para sua organização nos Estados, em cargos de carreira,
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e
títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das
atribuições institucionais (...).
Gabarito: Certa.
Com base no disposto na CF, julgue o item abaixo, relativo aos direitos
e deveres individuais e coletivos.
58. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A extradição de brasileiro, expressamente vedada em caso de brasileiro nato, é
admitida em caso de brasileiro naturalizado que tenha cometido crime comum
antes da naturalização ou cujo envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes
ou drogas afins tenha sido comprovado, ainda que após a naturalização.
Comentários:
A Carta Magna prevê que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei” (art. 5º, LI, CF).
Gabarito: Certa.
No que concerne ao MP, julgue o item subsequente.
59. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Cabe ao presidente da República a nomeação do procurador-geral da República,
cujo mandato será de dois anos, permitida uma recondução. Apenas mediante
autorização de dois terços dos membros do Senado Federal, poderá ser o
procurador-geral destituído do cargo.
Comentários:
O Procurador-Geral da República (PGR) é o chefe do Ministério Público da União
(MPU), nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos,
permitida a recondução (art. 128, § 1º, CF). O primeiro erro do enunciado é
que a Constituição não limita o número de reconduções. Contudo, o art. 25
da Lei Complementar no 75/93 determina que a recondução deverá ser
precedida de nova aprovação do Senado Federal. A recondução se
assemelha, assim, a uma nova nomeação.
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A destituição do PGR se dá, igualmente, por iniciativa do Presidente da
República, devendo ser precedida de autorização da maioria absoluta do
Senado Federal (art. 128, § 2º, CF). Esse é o segundo erro da questão: o
quórum para a destituição não é de dois terços dos membros do Senado
Federal, como diz o enunciado.
Gabarito: Errada.
Julgue os itens seguintes, a respeito
administrativa do Estado brasileiro.

da

organização

político-

60. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Entre os bens da União incluem-se as ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as
costeiras, excluídas dessas últimas as que estiverem no domínio dos estadosmembros.
Comentários:
A questão foi anulada, por não estar contemplada entre os tópicos previstos no
edital. Vamos, entretanto, comentá-la mesmo assim. =)
Segundo a Constituição Federal, são bens da União (art. 20, IV, CF):
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras,
excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios,
exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade
ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
Gabarito: Errada.
61. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Na CF, são enumeradas as competências legislativas da União, dos estados e do
DF, sendo reservadas aos municípios as competências de caráter residual.
Comentários:
A Carta Magna enumera as competências legislativas da União (arts. 21 e 22,
CF) e dos Municípios (art. 30, CF), atribuindo as competências residuais aos
Estados (art. 25, § 1o, CF).
Gabarito: Errada.
Julgue o item a seguir, relativo aos servidores públicos.
62. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A CF, ao indicar o rol de agentes públicos remunerados por subsídio, veda que a
remuneração de servidores organizados em carreira seja fixada por meio dessa
espécie remuneratória.
Comentários:
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A Constituição impõe o pagamento de alguns servidores por meio de subsídio e
faculta que os demais sejam remunerados dessa forma, desde que organizados
em carreira.
Gabarito: Errada.
Considerando as disposições constitucionais sobre o Poder Judiciário,
julgue os itens subsecutivos.
63. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A regra segundo a qual os juízes não podem, antes de decorridos três anos do
afastamento do cargo, exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual
tenham se afastado aplica-se tanto ao afastamento por aposentadoria quanto
ao por exoneração.
Comentários:
É o que determina o art. 95, parágrafo único, da Constituição, que
reproduzimos a seguir:
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,
salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação
em processo;
III - dedicar-se à atividade político-partidária.
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas,
ressalvadas as exceções previstas em lei;
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.
Gabarito: Certa.
64. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A regra do quinto constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao
Tribunal Superior do Trabalho, aos tribunais regionais federais, aos tribunais
dos estados e do DF e territórios e aos tribunais regionais do trabalho.
Comentários:
O quinto constitucional não se aplica ao STJ. Nesse tribunal, aplica-se a regra
do art. 104, II, da Carta Magna, que distribui um terço das vagas de Ministro,
em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal,
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma
do art. 94.
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Gabarito: Errada.
Com relação às normas constitucionais programáticas, julgue o item
abaixo.
65. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
As normas programáticas, por sua natureza, não geram para os jurisdicionados
o direito de exigir comportamentos comissivos, mas lhes facultam de demandar
dos órgãos estatais que se abstenham de atos que infrinjam as diretrizes nelas
traçadas.
Comentários:
As normas programáticas têm como destinatário o Estado. Consistem em
diretrizes para a atuação governamental e, portanto, não geram para os
jurisdicionados o direito de exigir comportamentos comissivos do Estado.
Por serem de eficácia limitada, sua aplicabilidade é reduzida, produzindo os
efeitos vinculativo e negativo. O efeito negativo impede que sejam adotados
atos contrários às diretrizes traçadas pelas normas programáticas.
Em virtude disso, a questão está errada.
Cabe destacar que não há consenso doutrinário quanto ao que foi apresentado.
Há aqueles que defendem uma postura mais ativa do Poder Judiciário, o que faz
com que se reconheça a possibilidade de que os jurisdicionados exijam
comportamentos comissivos do Estado, mesmo em relação a normas
programáticas.
Gabarito: Errada.
Direito Administrativo – Prof. Erick Alves
A respeito da organização da administração pública, julgue os itens a
seguir.
66. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A transferência pelo poder público, por meio de contrato ou ato administrativo
unilateral, apenas da execução de determinado serviço público a pessoa jurídica
de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também
denominada descentralização técnica.
Comentários:
A questão está errada, pois apresenta a definição correspondente à
descentralização por colaboração ou por delegação. A descentralização
por serviços, também denominada descentralização técnica ou funcional,
pressupõe a criação, mediante lei, de uma pessoa jurídica de direito público
ou privado, à qual se atribui a titularidade e a execução de determinado
serviço público, e não apenas a execução.
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Gabarito: Errada.
67. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Para exercer a disciplina e o controle administrativo sobre os atos e contratos
relativos à prestação de serviço público específico, a União pode criar, mediante
lei federal, uma agência reguladora, pessoa jurídica de direito público cujos
dirigentes exercem mandatos fixos, somente podendo perdê-los em caso de
renúncia, condenação transitada em julgado ou processo administrativo
disciplinar, entre outras hipóteses fixadas na lei instituidora da entidade.
Comentários:
O quesito está correto. Uma vez que as agências reguladoras têm sido
constituídas sob a forma de autarquia, devem ser criadas mediante lei
específica, quando então passam a ter personalidade jurídica de direito público,
com todas as prerrogativas inerentes, como a possibilidade de exercer o poder
de polícia e de aplicar sanções. Quanto ao mandato fixo dos dirigentes, é uma
forma de assegurar a independência da agência em relação ao Ministério
supervisor, a fim de que sua atuação não seja influenciada por pressões
políticas. Detalhe é que, em regra, os dirigentes só podem perder o cargo em
caso de renúncia, condenação transitada em julgado ou processo
administrativo disciplinar. Porém, a lei instituidora de cada agência pode
fixar outras possibilidades.
Gabarito: Certa.
Acerca do ato administrativo, julgue os itens seguintes.
68. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Dada a imperatividade, atributo do ato administrativo, devem-se presumir
verdadeiros os fatos declarados em certidão solicitada por servidor do MPU e
emitida por técnico do órgão.
Comentários:
A assertiva descreve o atributo da presunção da veracidade, e não da
imperatividade, daí o erro. Em razão da presunção de veracidade, os fatos
alegados pela Administração para a prática de um ato administrativo
presumem-se verdadeiros, até prova em contrário. Esse atributo tem o efeito
de inverter o ônus da prova, ou seja, quem se sentir prejudicado é que deve
provar o erro da Administração. Diz-se que o ônus da prova é invertido porque,
no Direto Civil, ao contrário, quem alega é que deve provar os fatos (ex: se
você denunciar que seu vizinho faz barulho além da conta, você, denunciante, é
que terá de provar o que está dizendo; por outro lado, se a Administração
alegar que você estacionou em local proibido, você, prejudicado, é que terá de
provar o contrário).
Gabarito: Errada.

www.estrategiaconcursos.com.br

29 de 51

MPU é #ComEstrategia
69. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O ato de nomeação de cinquenta candidatos habilitados em concurso público
classifica-se, quanto a seus destinatários, como ato administrativo individual ou
concreto.
Comentários:
Como o ato possui destinatários certos e determinados (que são os cinquenta
candidatos habilitados), ainda que múltiplos, ele pode ser classificado como ato
administrativo individual ou concreto, daí o gabarito. É diferente, por exemplo,
de um ato normativo, como uma ordem de serviço que regulamenta o
funcionamento da repartição, que se destina a todos os servidores que ali
trabalham, indistintamente, e, por isso, seria um ato geral e abstrato.
Gabarito: Certa.
70. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A redistribuição, de ofício, de servidor público promovida como punição por
algum ato por ele praticado caracteriza vício quanto ao motivo, um dos
requisitos do ato administrativo.
Comentários:
Assim como a remoção, a redistribuição também não pode ser promovida como
forma de punição do servidor. Entretanto, caso isso seja feito, o vício no ato
será quanto à finalidade, isto é, com relação ao fim perseguido, não quanto ao
motivo, daí o erro.
Gabarito: Errada.
A respeito dos agentes públicos, julgue os próximos itens.
71. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Admite-se a realização, pela administração pública, de processo seletivo
simplificado para contratar profissionais por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
Comentários:
O item está correto. A Lei 8.745/1993 disciplina, no âmbito federal, a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público. Reza o art. 3º da lei:
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será
feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação,
inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.

Portanto, na esfera federal, a contratação temporária não é feita mediante
concurso público, mas sim por meio de processo seletivo simplificado.
Todavia, nos termos do art. 3º, §1º da lei, o processo seletivo é dispensado
em caso de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em
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saúde pública. Ademais, a lei faculta que a seleção ocorra simplesmente com
base em análise de currículo, como na contratação de professor visitante e
de pesquisador em instituição destinada à pesquisa (art. 3º, §2º)
Gabarito: Certa.
72. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram
os mais altos escalões do poder público.
Comentários:
Os ministros de Estado, assim como os Secretários estaduais e municipais, os
chefes do Executivo e os membros do Legislativo são considerados agentes
políticos, pois integram os primeiros escalões do Poder Público, se incumbindo
da elaboração de normas legais e de diretrizes de atuação governamental,
assim como as funções de direção, orientação e supervisão geral da
Administração Pública.
Gabarito: Certa.
73. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
É permitida a acumulação remunerada de cargo de professor de universidade
pública estadual com o de procurador da República, ainda que não haja
compatibilidade de horários.
Comentários:
Os Membros do Ministério Público, diante da relevância de suas funções e como
forma de manter a isenção necessária para o desempenho de suas atribuições,
possuem regra própria no que se refere a acumulação de cargos públicos,
conforme dispõe o art. 128 da CF:
Art. 128. O Ministério Público abrange:
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada
Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros
II - as seguintes vedações:
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de
magistério;

Essa regra nada mais é que praticamente a mesma prevista no art. 37, inciso
XVI, alínea "b", aplicável aos servidores em geral, pois não há dúvida de se
tratar a função de procurador da República de cargo técnico. Portanto, deverá
observar a necessária compatibilidade de horários, daí o erro da questão. A
diferença entre as regras está no "ainda que em disponibilidade". Os membros
do Ministério Público, assim como os Magistrados, como se verá abaixo, nem
mesmo quando estão em disponibilidade, podem exercer outra atividade
pública remunerada, que não uma de magistério.
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Sobre o tema, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº
3, de 16 de dezembro de 2005, que vedou aos Membros do Ministério Público o
desempenho de atividade de magistério, público ou privado, por período
superior a 20 horas semanais.
Aproveitando a questão, vale saber que, assim como no caso dos Membros
do Ministério Público, os magistrados possuem regra específica. Os motivos
são semelhantes e decorrem da importância e natureza peculiar de suas
atividades. A regra está prevista no art. 95 da Constituição Federal:
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
Parágrafo único. Aos juízes é vedado
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo
uma de magistério;

Gabarito: Errada.
No que se refere aos poderes administrativos, julgue os itens a seguir.
74. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Verifica-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da
administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou autorizaram
a sua criação.
Comentários:
Em nenhuma forma de descentralização há hierarquia. Portanto, por serem
oriundas da descentralização, as entidades da administração indireta não estão
subordinadas hierarquicamente aos entes federativos que as instituíram ou
autorizaram a sua criação, daí o erro. A partir do momento em que adquirem
personalidade jurídica, as entidades passam a ter vida própria, podendo atuar
com autonomia administrativa, operacional e financeira para atingir as
finalidades para as quais foram criadas. Contudo, permanecem vinculadas ao
ente instituidor para fins de supervisão ministerial, uma espécie de controle
finalístico ou tutela que visa a assegurar que as entidades não se desviem
dos fins previstos na respectiva lei instituidora.
Gabarito: Errada.
75. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Considere que determinado técnico do MPU tenha cometido infração disciplinar
e que seu chefe imediato tenha dela tomado conhecimento no dia seguinte ao
da prática do ato. Nesse caso, deve o chefe do servidor promover a apuração
imediata da irregularidade, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar.
Comentários:
O item está correto, nos termos do art. 143 da Lei 8.112/1990:
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Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Gabarito: Certa.
76. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
É denominado regulamento executivo o decreto editado pelo chefe do Poder
Executivo federal para regulamentar leis.
Comentários:
O quesito está correto. Os decretos editados pelo Chefe do Poder Executivo com
vistas a possibilitar a fiel execução das leis que, de algum modo, envolvam
atuação da Administração Pública são chamados de decretos de execução,
regulamentos ou decretos executivos.
Gabarito: Certa.
Acerca de licitação, julgue os itens seguintes.
77. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial, com antecedência mínima de quarenta dias.
Comentários:
Segundo o art. 22, §4º da Lei 8.666/93, o prazo de antecedência do edital do
concurso é de 45 dias, e não de 40, daí o erro.
Gabarito: Errada.
78. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
É dispensável a licitação para a aquisição, com recursos concedidos pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de bens
destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica.
Comentários:
Essa questão está desatualizada. A banca havia cobrado o teor do art. 24, XXI
da Lei 8.666/93, cuja redação foi alterada em 2016. Veja:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa
científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq
ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse
fim específico; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e
desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20%
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(vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

Note que o gabarito foi baseado na redação anterior do dispositivo (obs:
CNPq = Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
Gabarito: Certa.
Em relação ao controle e à responsabilização da administração, julgue
os itens subsecutivos.
79. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da
administração pública.
Comentários:
A questão está correta. Os administrados podem provocar o controle
administrativo ao exercer o direito de petição, direito fundamental previsto no
art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal. Tal direito consiste na possibilidade
que têm os administrados em geral de requerer providências e informações aos
órgãos públicos.
Gabarito: Certa.
80. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Considere que veículo oficial conduzido por servidor público, motorista de
determinada autoridade pública, tenha colidido contra o veículo de um
particular. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a
conduta comissiva, o nexo de causalidade e o resultado, deverá o Estado, de
acordo com a teoria do risco administrativo, responder civil e objetivamente
pelo dano causado ao particular.
Comentários:
Para configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade risco
administrativo, exige-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta
administrativa e nexo causal. O quesito está correto, portanto. Perceba que,
embora a questão afirme que o servidor atuou de forma culposa, essa
informação é irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do
Estado, que é objetiva e, por isso, estará presente tendo ou não o agente
atuado de forma culposa ou dolosa.
Gabarito: Certa.
Administração Geral – Prof. Carlos Xavier
Julgue os itens a seguir, relativos a administração.
81. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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Segundo a concepção burocrática de administração pública, o modo mais
seguro de evitar o nepotismo e a corrupção no serviço público é por meio do
controle rígido dos processos e procedimentos.
Comentários:
Exatamente! A burocracia aplicada ao setor público busca o controle de normas,
pessoas, processos, etc., evitando o nepotismo e a corrupção que surgiriam
caso não houvesse estes controles!
Gabarito: Certa.
82. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A reforma administrativa iniciada pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP) instituiu o Estado moderno no Brasil, com vistas ao combate ao
patrimonialismo e à burocracia estatal.
Comentários:
Ao contrário, a reforma administrativa do DASP visou implementar um Estado
burocrático no Brasil.
Gabarito: Errada.
83. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
As grandes reformas administrativas do Estado brasileiro, ocorridas após 1930,
foram do tipo patrimonialista, burocrática e gerencial.
Comentários:
Na verdade, as grandes reformas administrativas foram burocráticas e
gerenciais, não houve uma reforma patrimonialista, como afirmado pela
questão.
Gabarito: Errada.
84. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Propostas pela teoria clássica da administração, a abordagem normativa e a
prescritiva fundamentam-se em princípios gerais de administração, como o da
visão sistêmica das organizações, formulados a partir de experimentos
científicos acerca de aspectos formais e informais da organização.
Comentários:
Este é o tipo de questão que pega muito candidato cansado na hora da prova...
Na verdade, ela traz um monte de conceitos misturados de forma esquisita e
sem sentido, mas com um texto bem construído para confundir. Vamos analisála:
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A questão afirma que a abordagem normativa e prescritiva foi proposta pela
teoria clássica. Na verdade, a Teoria Clássica é que faz parte das propostas de
abordagens prescritivas e normativas.
Além disso, a questão afirma que visão sistêmica seria um princípio das
abordagens normativas e prescritivas, quando na verdade trata-se da
abordagem sistêmica de caráter explicativo e descritivo.
No mais, a questão erra uma terceira vez ao afirmar que os aspectos formais e
informais estariam relacionados com a teoria clássica!
Gabarito: Errada.
A respeito das organizações, julgue os itens que se seguem.
85. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O controle consiste em ferramenta administrativa para a reunião e a
coordenação dos recursos humanos, financeiros, físicos, de informação e outros
necessários ao atendimento dos objetivos organizacionais estabelecidos.
Comentários:
Como você pode ver, é importante conhecer o controle, dentro do processo
administrativo. Ele realiza o monitoramento e a verificação de que tudo aquilo
que foi planejado está sendo executado conforme o esperado. Além disso, é nos
processos de controle que são preparadas e executadas as ações corretivas
para que os objetivos possam ser alcançados.
Essa questão não traz nenhuma referência ao processo de controle. Ela está
falando claramente sobre outro processo, o de “organização”. É nele que os
recursos são coordenados e efetivamente distribuídos pela organização pública
ou privada. Esses recursos podem incluir, como mencionado pela questão,
recursos humanos, financeiros, físicos e de informação.
Atenção: apesar disso, o planejamento dos recursos se dá no processo de
“planejamento” e não no de “organização”!!!
Gabarito: Errada.
86. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A amplitude de controle em uma organização deve ser reduzida nos casos em
que o trabalho seja rotineiro, os subordinados, altamente treinados, o
administrador, altamente capacitado, os cargos, similares e as medidas de
desempenho, comparáveis.
Comentários:
Questão interpretativa sobre o conteúdo. Na verdade, o que deve ocorrer é
justamente o contrário, pois no caso apresentado torna-se muito fácil controlar
o desempenho dos funcionários, favorecendo um aumento da amplitude de
controle e maior descentralização.
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Gabarito: Errada.
87. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Tradicionalmente, o processo de criação da cultura organizacional ocorre de três
maneiras: os fundadores contratam e mantêm empregados que pensem e
sintam as coisas da mesma forma que eles; ou doutrinam e socializam esses
empregados de acordo com sua forma de pensar e de sentir; ou, então,
estimulam os empregados a se identificar com eles e a internalizar seus
valores, convicções e premissas.
Comentários:
Apesar de muito específica, esta é a visão sobre o assunto que tem Schein
(apud ROBBINS, 2010, p. 508), por isso ela está correta.
Gabarito: Certa.
88. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Em uma empresa em que a cultura organizacional é difundida e os valores e as
crenças são pontos de referência claros e compartilhados pelos colaboradores,
estabelece-se um acordo tácito que evoca o lema “um por todos, todos por
um”.
Comentários:
Trata-se da ideia segundo a qual os membros pertencentes a uma cultura agem
como um todo organizado em prol de objetivos em comum.
Gabarito: Certa.
Julgue os próximos itens, que versam sobre processo de gestão de
pessoas.
89. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O modelo de gestão estratégica com base em competências é considerado uma
prática cuja finalidade é melhorar o desempenho global da organização por
meio do incremento do desempenho individual dos empregados.
Comentários:
A questão é muito genérica, resumindo-se a afirmar que a gestão por
competências busca aumentar o desempenho da organização, tendo como base
o desempenho dos indivíduos, o que está de acordo com a teoria sobre o
assunto.
Gabarito: Certa.
90. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
As grandes correntes teóricas sobre gestão de pessoas podem ser agrupadas
em quatro categorias principais: modelo articulado de gestão de pessoas como
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departamento pessoal, como gestão do comportamento humano, como gestão
estratégica e como gestão por competência e vantagem competitiva.
Comentários:
Trata-se de uma visão muito específica da separação das eras da evolução da
gestão de pessoas, que não é completamente aceita pela literatura, mas que
faz sentido.
Numa prova em que uma errada anula uma certa eu deixaria essa questão em
branco, mas se não houvesse penalidade, marcaria certo (o gabarito), pois faz
sentido falar em uma era de pessoal, outra de comportamentos (pessoas como
seres humanos), outra com foco na estratégia e uma outra com foco nas
competências para a vantagem competitiva.
Ainda assim, estas duas últimas categorizações poderiam ser entendidas em
conjunto...
Enfim, é uma questão mal feita por cobrar a visão de algum autor específico.
Gabarito: Errada.
No que se refere à gestão da qualidade e a modelos de excelência
gerencial, julgue os itens a seguir. Para tanto, considere que a sigla
PDCA, sempre que mencionada, significa plan, do, check, act.
91. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Apesar de ter sido desenvolvido especificamente para aplicação na
administração da qualidade, o ciclo PDCA passou a ser utilizado em diversas
áreas do conhecimento, tornando-se ferramenta fundamental para a
compreensão do processo administrativo.
Comentários:
O Ciclo PDCA realmente foi desenvolvido para a gestão da qualidade, mas tem
aplicação atual em diferentes áreas da organização. A questão está correta.
Gabarito: Certa.
92. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O just in case e o just in time são ferramentas administrativas utilizadas, em
regra, para a consecução do mesmo objetivo: o aprimoramento da gestão de
insumos nas organizações.
Comentários:
Ao contrário, o Just in case busca produzir cada vez mais estoques, enquanto o
just in time busca reduzi-los.
Gabarito: Errada.
93. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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Entre os fundamentos do modelo de excelência gerencial inclui-se a
compreensão das relações de interdependência entre os diversos componentes
da organização, sendo o ciclo PDCA utilizado como ferramenta de auxílio para o
aprimoramento contínuo desse modelo.
Comentários:
Trata-se do fundamento do pensamento sistêmico, utilizando o PDCA!
Gabarito: Certa.
94. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O método de gestão da qualidade proposto por Deming caracteriza-se pela
ênfase na administração por objetivos, promovida por meio de slogans que
fomentam o zero-defeito e de quotas numéricas para o incremento de
produtividade.
Comentários:
O uso de slogans como o "defeito zero" e quotas numéricas é algo que deve ser
evitado, segundo Deming.
Gabarito: Errada.
Em relação à gestão de processos, julgue os itens que se seguem.
95. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A reengenharia de processos consiste em uma análise crítica realizada para
eliminar atividades que não agreguem valor à organização, o que possibilita a
adaptação dos processos à nova realidade pretendida.
Comentários:
A reengenharia é uma técnica para refazer os processos organizacionais a partir
do zero. Assim, não se pode dizer que ela é uma “análise crítica” do que já
existe, buscando encontrar e eliminar atividades que não agreguem valor.
Ela refaz tudo do zero!
Gabarito: Errada.
96. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O mapeamento de um processo tem por finalidade propiciar a transição de uma
visão estática para um modelo dinâmico que possibilite melhor compreensão do
processo.
Comentários:
O mapeamento é o levantamento de como as coisas são feitas, ou seja, quais
as tarefas que são executadas ao longo de um processo.
A questão, de cunho bastante interpretativo, busca que o candidato perceba
que, antes de um mapeamento as coisas são feitas de maneira estática, no
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automático. Com a sua realização, o processo é bem compreendido e as
atividades que realmente agregam valor são enfatizadas, enquanto as
atividades repetidas e sem valor podem ser excluídas, tornando o processo
mais focado nos interesses do cliente final, possuindo flexibilidade para atender
suas demandas.
Gabarito: Certa.
Direito Administrativo – Prof. Erick Alves
Em relação ao regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue
os itens subsequentes.
97. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Aplica-se a penalidade disciplinar de demissão a servidor público por abandono
de cargo, caracterizado pela ausência intencional do servidor ao serviço por
mais de trinta dias consecutivos ou por sessenta dias não consecutivos, em um
período de um ano.
Comentários:
De fato, o abandono de cargo deve ser penalizado com demissão, a teor do
art. 132 da Lei 8.112/90. Contudo, a referida lei conceitua “abandono de
cargo” apenas como a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de
30 dias consecutivos (art. 138). Já a falta ao serviço, sem causa justificada, por
60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses, configura a
inassiduidade habitual (art. 139). Portanto, abandono de cargo e
inassiduidade habitual são coisas distintas.
Gabarito: Errada.
98. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A posse do servidor público nomeado, que pode ocorrer mediante procuração
específica, deve acontecer no prazo de trinta dias contados da publicação do ato
de provimento, sendo, ainda, conferidos ao servidor mais trinta dias para entrar
em exercício no cargo.
Comentários:
De fato, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato
de provimento (art. 13, §1º); já o prazo para o servidor entrar em exercício, a
partir da posse, é de 15 dias (art. 15, §1º), e não 30, daí o erro.
Gabarito: Errada.
99. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Para efeito apenas de aposentadoria, sem repercussão financeira, deve-se
contar em favor do servidor o tempo de serviço em atividade privada, desde
que esta seja vinculada à previdência social.
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Comentários:
O item está errado. Nos termos da Lei 8.112/1990:
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;

Portanto, ao contrário do afirmado, a contagem do tempo de serviço em
atividade privada vinculada à Previdência Social não tem efeito apenas para a
aposentadoria, mas também para a disponibilidade, daí o erro.
Gabarito: Errada.
No que concerne aos atos administrativos, julgue o item abaixo.
100. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Validade e eficácia são qualidades do ato administrativo cuja existência seja
necessariamente pressuposta no plano fático.
Comentários:
O item está correto. Validade e eficácia são qualidades do ato administrativo
perfeito, ou seja, do ato completo, formado. Nos atos imperfeitos, ao
contrário, não faz sentido se falar em validade e eficácia, afinal. tais atos nem
existem ainda. A questão chama o ato perfeito de ato “cuja existência seja
necessariamente pressuposta no plano fático”, o que é correto, pois, como dito,
ato perfeito é aquele que já se encontra completamente formado, ou seja, que
já existe no plano fático.
Gabarito: Certa.
Arquivologia – Prof. Ronaldo Fonseca
Julgue os itens de 101 a 105, relativos a arquivologia.
101. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Correspondência oficial em cujo envelope haja indicação de particular não deve
ser aberta, mesmo que trate de assunto específico das atividades da instituição
destinatária.
Comentários:
O importante dessa questão é saber diferenciar correspondência particular da
correspondência oficial cujo envelope haja indicação de particular.
Correspondência particular é aquela destinada a servidores e que apenas
devem ser distribuídas ao destinatário, sem violação.
Correspondência oficial é aquela que trata de assuntos da instituição. Isso quer
dizer que é endereçada a um servidor, no exercício de seu cargo, para tratar de
assuntos da instituição.
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O que temos na questão é uma junção de ambas: correspondência oficial com
indicação de particular. A Professora Marilena Leite Paes afirma que a
correspondência oficial, quanto estiver com indicações de confidencial,
reservado, particular ou equivalente, não deve ser aberta.
Gabarito: Certa.
102. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A significação orgânica entre os documentos é característica fundamental dos
arquivos, de modo que um documento destacado de seu conjunto pode perder
valor.
Comentários:
Uma das características dos documentos de arquivo é a organicidade. Dizer que
um documento é orgânico é o mesmo que dizer que ele foi produzido ou
recebido no decorrer das atividades de uma instituição. Quando tiramos um
documento do seu conjunto, ele perde o contexto no qual foi produzido, ou
seja, perde sua significação orgânica.
Sempre que pensarmos em organicidade, temos que relacionar com a razão do
documento ter sido criado e lembrar que ele é criado por um motivo, para
atender determinado fim e, principalmente, que é criado dentro de um
contexto.
Gabarito: Certa.
103. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Compete ao Arquivo Nacional definir as normas gerais e estabelecer as
diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos bem como promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados.
Comentários:
A questão trata de três competências que não estão relacionadas ao Arquivo
Nacional e sim ao CoNArq (Conselho Nacional de Arquivos). Veja bem:
De acordo com o Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, em seu artigo 2º,
I e II,
Compete ao CoNArq:
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos
- SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de
arquivos
II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas
ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas
Quanto à primeira parte da questão “definir as normas gerais” o examinador
não deixou claro se estava se referindo à política nacional de Arquivos mas, de
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toda forma, se for, é o CoNArq quem define a política nacional de arquivos,
enquanto o SiNAr a implementa.
Gabarito: Errada.
104. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O acondicionamento de fotografia em arquivo deve ser realizado em fôlder
confeccionado em papel de pH neutro, método diferente do utilizado para a
guarda de negativos, que devem ser acondicionados em envelopes
confeccionados em papel de pH básico ou polietileno.
Comentários:
A questão está incorreta porque o acondicionamento de fotografias deve ser o
mesmo para a guarda de negativos. Em ambos devemos utilizar o papel de pH
neutro.
Diferença de pH’s:
Alcalino : >7
Ácido: <7
Neutro: =7
Essa questão foi retirada da obra da Professora Marilena Leite Paes, Arquivo:
teoria e prática. Nas páginas 151 e 152, ela diz:
“Para se evitar a deterioração pela umidade e acidez, as fotografias devem ser
acondicionadas em folders confeccionados em papel de pH neutro e guardadas
em pastas suspensas, com suportes de plástico” e “Devido às peculiaridades de
seu suporte – filme – os negativos devem ser acondicionados em tiras, em
envelopes confeccionados em papel de pH neutro ou polietileno”.
Gabarito: Errada.
105. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O método de laminação é o que mais se aproxima do método ideal de
restauração de documentos, dado que eleva a resistência do papel sem perda
da legibilidade e flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas.
Comentários:
Essa questão é uma cópia da obra da Professora Marilena Leite Paes. De acordo
com a autora, “laminação é o processo em que se envolve o documento, nas
duas faces, com uma folha de papel de seda e outra de acetato de celulose,
colocando-o numa prensa hidráulica, sob pressão”. Nesse processo, “o acetato
de celulose, por ser termostático, adere ao documento”. Os benefícios são que
“a durabilidade e as qualidades permanentes do papel são asseguradas sem
perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e
pragas”.
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A autora cita outras vantagens e, por fim, afira que as características da
laminação são as que mais se aproximam do método ideal.
Gabarito: Certa.
Administração de Recursos Materiais – Prof. Ronaldo Fonseca

Com base no gráfico acima, que ilustra a curva ABC do almoxarifado de
determinada empresa, julgue os próximos itens.
106. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Na figura, a curva ABC representa uma situação em que não há nenhuma
concentração.
Comentários:
Segundo Marco Aurélio P. Dias, a curva ABC pode apresentar comportamentos
bastante diversos. Ela toma a forma de uma reta, quando todos os itens
possuem o mesmo valor e, consequentemente, a mesma participação no valor
total (nenhuma concentração). Se os valores mais elevados são distribuídos por
poucos itens, existe uma forte concentração.
Se compararmos o eixo “valor” com o eixo “nº de itens” podemos perceber uma
concentração em determinado nº de itens. A reta que se inicia na junção
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inferior dos eixos, até o momento em que se torna uma parábola. O erro da
questão está em dizer que há não há nenhuma concentração naquela parte da
curva. É justamente o oposto! Se vir outro gráfico como esse, você já saberá
que ali, com linha bem inclinada e na parte mais elevada, está sendo sinalizada
uma forte concentração.
Gabarito: Errada.
107. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Infere-se corretamente do gráfico que o valor financeiro unitário dos itens de
classe A é pelo menos dez vezes superior ao valor unitário dos itens de classe
C.
Comentários:
A classificação dos materiais em grau de importância é necessária, segundo
Martins (2005), para avaliar os percentuais de itens que determinam a
movimentação do estoque. A classificação dos itens é feita na ordem
decrescente de importância.
Para os itens mais importantes, chamamos de A, os intermediários de B e os
menos importantes, C.
Ou seja, os materiais com alto consumo e muito dinheiro investido seriam A.
Aqueles com baixo consumo e pouco recurso financeiro investido, seriam C.
E o B, naturalmente é o que fica no meio do caminho: consumo “médio” e
investimento monetário significativo, mas não tão relevante quanto o A.
Petrônio ressalta que não há um percentual exato para essa classificação, mas
que um bom exemplo seria:
Classe A: 10 a 20% do total
Classe B: 30 a 40%
Classe C: cerca de 50%.
Se você já ouviu falar de Pareto, ou a regra dos 80/20, saiba que estamos
falando da mesma coisa. Traduzindo essa regra, ela diz que 80% dos resultados
vêm de 20% do esforço/investimento.
No entanto, a curva é construída com base em valores totais de consumo, o
que não consta no gráfico, o que impossibilita qualquer afirmativa nesse
sentido.
Gabarito: Errada.
108. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
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A ordenação correta dos itens na abscissa do gráfico em questão, da esquerda
para a direita, é a seguinte: itens da classe C, seguidos dos itens da classe B e,
finalmente, os itens da classe A.
Comentários:
No método da Curva ABC, os itens em estoque são classificados em três
classes:
Classe A: itens de maior relevância
Classe B: itens de importância intermediária
Classe C: itens de menor relevância em estoque
Petrônio ressalta que não há um percentual exato para essa classificação, mas
que um bom exemplo seria:
Classe A: 10 a 20% do total
Classe B: 30 a 40%
Classe C: cerca de 50%.
Podemos verificar no gráfico que a curva começa vertical e vai se tornando
gradualmente uma linha horizontal. Sendo assim, os primeiros itens a
aparecerem no gráfico são os itens da classe A (muito deslocamento no eixo
vertical e pouco no eixo horizontal), em seguida temos os itens da classe B e C.
Gabarito: Errada.
Julgue os itens seguintes, acerca das medidas que devem ser adotadas
pela administração pública federal nos processos de aquisição de bens
e serviços, de inventário e controle de bens patrimoniais.
109. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Na descrição do objeto da licitação, é obrigatória a previsão das quantidades de
materiais e serviços a serem fornecidas.
Comentários:
Perfeita a assertiva da banca.
Vamos ver como a Lei nº 8.666/1993 trata do assunto?
Art.7º:
§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.

Gabarito: Certa.
110. (MPU / Técnico-Administração - 2013)

www.estrategiaconcursos.com.br

46 de 51

MPU é #ComEstrategia
O inventário é o único instrumento disponível à administração pública para o
controle de bens patrimoniais.
Comentários:
A Instrução Normativa nº 205 de 1988 da SEDAP define no item 7.9 a utilização
de outros tipos de controle dos bens patrimoniais:
7.9. A movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade
requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento
de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em
computador) à vista de guia de transferência, nota de requisição ou de outros
documentos de descarga.

Gabarito: Errada.
111. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
No inventário analítico, o bem móvel que tiver valor de aquisição ou custo de
produção desconhecido poderá ser avaliado tomando-se como referência o valor
de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a
preço de mercado.
Comentários:
Mais uma questão em que podemos buscar amparo na Instrução Normativa nº
205/1988 – SEDAP, item 8.2.2:
8.2.2. O bem móvel cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido
será avaliado tomando como referência o valor de outro, semelhante ou
sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado.

Gabarito: Certa.
112. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Para a aquisição de bens e serviços comuns, quando permitida a participação de
consórcio de empresas, deverão estar explicitadas, nos editais de pregões
eletrônicos, as condições de liderança da empresa-líder e a definição de índices
contábeis das empresas consorciadas.
Comentários:
Essa questão está em conformidade com o Decreto nº 5.450/2005, art.16, que
diz:
Art. 16. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão
exigidos:
I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição
de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de
liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante a
União;
II - apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento
convocatório por empresa consorciada;
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III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital;

dos

IV - demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma
licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Gabarito: Certa.

Considerando a tabela acima, que ilustra o perfil de reposição de
determinado item de consumo, julgue os itens que se seguem.
113. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Se o item em questão for matéria-prima, a inspeção deverá ocorrer na fábrica
do fornecedor, e não no ato da recepção da mercadoria.
Comentários:
A inspeção tem como objetivo determinar se um produto deve ser aprovado ou
rejeitado, levando-se em consideração os padrões de qualidade estabelecidos.
Segundo Marco Aurélio P. Dias, em se tratando de matéria-prima, a inspeção é
realizada quando se recebe o material; existem situações em que o inspetor vai
à fábrica do fornecedor para fazer a liberação, que nesse caso, nem sempre é
econômica ou interessante, no sentido de evitar refugos ou problemas de
produção. De qualquer modo, deve sempre existir inspeção na recepção, por
mais simples que seja, identificação dos materiais recebidos, condições e
quantidade.
O erro da questão está em afirmar que a inspeção deverá ocorrer na fábrica do
fornecedor.
Gabarito: Errada.
114. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Sendo o item em questão matéria-prima e supondo-se que, nas semanas 1 e 2,
o valor unitário de aquisição do item tenha sido de R$ 2.000,00 e, na semana
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4, de R$ 2.200,00, então o valor do estoque desse item na semana 4, antes do
processamento do material, terá sido de R$ 17.600,00.
Comentários:
Aqui cabe uma observação: antes de sair fazendo um monte de contas, preste
atenção ao que pede a banca: “o valor do estoque desse item na semana 4,
antes do processamento do material”.
Agora sim vamos às contas:
Semana 4 quantidade do estoque antes do processamento: 8
Valor unitário de aquisição: R$ 2.200,00
Logo: 8 x R$ 2.200,00 = R$ 17.600,00
Gabarito: Certa.
115. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
A metodologia utilizada para a reposição do item em questão é o sistema de
revisões periódicas.
Comentários:
Segundo Marco Aurélio P. Dias, a metodologia utilizada para a reposição do
item em questão é a metodologia lote a lote, onde a compra é efetuada para
uma quantidade igual à necessidade do período, e ocorre uma redução no custo
de armazenagem, o que sugere sua utilização para itens de alto valor de
compra, quando o consumo for excessivamente variável, considerando,
obviamente, a inclusão do estoque de segurança.
Na metodologia de reposição periódica, calcula-se a quantidade a comprar em
função das necessidades reais. Utiliza-se a fórmula do lote econômico de
compras para a determinação do número de pedidos e o intervalo de
ressuprimento.
Gabarito: Errada.
116. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O método de reposição utilizado é ideal para itens de alto valor de compra, de
consumo excessivamente variável e de fácil reposição.
Comentários:
Segundo Marco Aurélio P. Dias, a metodologia utilizada para a reposição do
item em questão é a metodologia lote a lote, ocorre uma redução no custo de
armazenagem, o que sugere sua utilização para itens de alto valor de compra,
quando o consumo for excessivamente variável, considerando, obviamente, a
inclusão do estoque de segurança.
Gabarito: Certa.
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Julgue os itens subsequentes, relativos à administração de materiais.
117. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O topo das pilhas de mercadorias deve ficar a, aproximadamente, vinte
centímetros do teto do armazém ou almoxarifado, para se otimizar a utilização
dos espaços.
Comentários:
De acordo com a Instrução Normativa nº 205/1988, item 4.1, letra l, “quando o
material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das
pilhas, de modo a não afetar a sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente,
o arejamento (distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm
aproximadamente das paredes)”.
Gabarito: Errada.
118. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
Na organização de compras, é imprescindível conhecer os registros de compras,
preços, estoques, consumo e fornecedores.
Comentários:
Segundo o Professor Marco Aurélio P. Dias, independente do porte da empresa,
os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas
fundamentais assim consideradas:
• Autoridade para compra;
• Registro de compras;
• Registro de preços;
• Registro de estoque e consumo;
• Registro de fornecedores;
• Arquivos e especificações;
• Arquivos de catálogos.
Gabarito: Certa.
119. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O arranjo físico ou leiaute refere-se à melhor disposição de equipamentos,
pessoas e materiais para o processo produtivo.
Comentários:
O arranjo físico ou leiaute (do inglês layout = colocar, dispor, ocupar, localizar,
assentar) é o esquema de disposição física dos equipamentos, das pessoas e
dos materiais, da maneira mais adequada ao processo produtivo. Significa a
colocação racional dos diversos elementos – máquinas, equipamentos,
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instalações, materiais e pessoas -, combinados para proporcionar a produção de
produtos ou serviços de maneira eficiente e eficaz, em função do espaço físico
disponível.
Gabarito: Certa.
120. (MPU / Técnico-Administração - 2013)
O custo do transporte rodoviário realizado por caminhões, por unidade de
apresentação de determinado produto, é influenciado pelos lotes de compra,
bem como pela capacidade de carga e pelo número de eixos do veículo.
Comentários:
O transporte rodoviário é o mais flexível deles com maiores facilidades de
movimentação, pois o caminhão ou a carreta pode entrar ou sair do depósito da
empresa e chegar até o cliente diretamente. É o que se costuma chamar de
“transporte porta a porta”. É aplicado dentro do mesmo país ou também entre
outros países. Tanto o rodoviário quanto o marítimo podem movimentar
qualquer produto, desde que seja escolhido o equipamento adequado. Mais
adequado a cargas que exigem prazos relativamente rápidos de entrega.
Contudo, seus custos operacionais são elevados, pois cada caminhão ou carreta
leva uma quantidade limitada de carga, requer um motorista e, muitas vezes,
um
ajudante.
Além
disso,
dependem
de
estradas
razoáveis,
congestionamentos, pagamentos de pedágios, combustível, e correm riscos de
assaltos ou roubos.
Dessa forma, os lotes de compra (quantas unidades de produto precisam ser
levadas no caminhão), capacidade de carga (quantas unidades de produto
podem ser levadas no caminhão) e o número de eixos do veículo (adição de
novas unidades de transporte ao caminhão) são todas variáveis que influenciam
no preço final do transporte.
Gabarito: Certa.
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