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Simulado Exclusivo para Assinantes 
2º Simulado p/ Tribunais (TJAA/AJAA) 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no Ciclo Básico para Tribunais, específico aos cargos de 
Técnico Judiciário e Analista Judiciário, ambos da área Administrativa; 

2 – A prova contém 70 questões que abordam conhecimentos que são normalmente cobrados em 
concursos da área de tribunais; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, com alternativas A, B, C, D e E; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO na área do 
aluno APENAS para os alunos assinantes. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para 
assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – A Correção do Simulado é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram uma das nossas 
Assinaturas Ilimitadas* e será transmitida na área do aluno. 

9 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 
 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://estr.news/Simulado-Tribunais-02  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO I 

 
5 ideias (bem) falsas sobre vocação 

profissional 

 

Para grande parte dos jovens, os primeiros passos na 

trajetória de carreira podem ser hesitantes. “Será que entrei na 5 
trilha certa”, perguntam-se muitos universitários ainda incertos 

sobre o caminho a percorrer. 

Porém, muito deste dilema tão comum e presente no 

começo da carreira é causado por algumas ideias erradas que 

as pessoas têm em relação à sua vocação de carreira. 10 
EXAME.com consultou Maurício Sampaio, especialista em 

orientação profissional para saber quais os principais mitos que 

rondam este tema e que só adiam ou atrapalham a tomada de 

decisões: 

 15 
Mito 1: Vocação é um chamado e é preciso esperar por 

ele 

 

Derivada do verbo “vocare” (chamar) do latim, a 

palavra vocação significa, etimologicamente, um chamado. O 20 
problema é que muitas pessoas levam esta origem ao pé-da-

letra na hora de escolher uma profissão, segundo Maurício 

Sampaio. “Ficam esperando a chegada desse chamado. 

Contudo, vocação não é um chamado, é algo que se desenvolve, 

que se trabalha, até descobrir”, diz o especialista. Ou seja, não 25 
é que um belo dia, sem aviso, você vai escutar uma voz o 

chamando para determinada profissão. Não há evento mágico 

neste processo, diz o especialista, só é possível descobrir a 

vocação investindo em autoconhecimento. “É preciso prestar 

atenção em talentos, habilidades, valores pessoais, missão e 30 
propósito de vida. Parece piegas falar dessas coisas. Mas é 

incrível como as pessoas não se conhecem e não pensam nisso”, 

diz Sampaio. 

 

Mito 2: Vocação se descobre “na marra” 35 
 

Muitas pessoas partem logo para a prática, querem 

descobrir sua vocação “na marra” e, para isso, navegam por 

cursos e empresas ao sabor do vento. Resultado: mudam de 

cursos universitários, de estágios, e futuramente de emprego, 40 
como quem troca de roupa. E o pior: nunca estão satisfeitas. 

“Muita gente aposta nesta tática do tentar e errar. Vai fazendo 

qualquer coisa, achando que uma hora vai achar a verdadeira 

vocação. Para eles, o que importa é não ficar parado”, diz 

Sampaio. 45 
Só que esta estratégia é cara. “Custa tempo e dinheiro. 

Imagina pagar nove meses de uma mensalidade de 2,5 mil reais 

em uma faculdade, mudar de curso, fazer mais uns meses, e 

mudar de novo”, diz Sampaio. 

Mais uma vez: escolhas acertadas são aquelas que 50 
levam em conta talentos, habilidades, valores, propósito e 

missão de vida. Pensar nisso é o primeiro passo. Não pule esta 

etapa. 

 

Mito 3 Só há uma profissão certa para cada um 55 
 

Há mais de uma opção de carreira ou profissão certa, 

garante Sampaio. “Pesquisas mostram que um jovem hoje da 

Geração Y vai percorrer 14 ocupações diferentes até o fim da 

carreira”, diz Sampaio. De acordo com ele, o que deve ser 60 
avaliado na hora decidir o rumo profissional são as atmosferas 

de trabalho mais adequadas a cada um. Existe quem prefira 

lidar com uma atmosfera mais lógica, de profissões na área de 

matemática, estatística, economia. Há quem, por outro lado, 

prefira uma atmosfera de trabalho ligada à comunicação, aí são 65 
carreiras na publicidade, jornalismo, marketing, recursos 

humanos. “A vocação de uma pessoa é para uma atmosfera de 

trabalho, não para apenas uma profissão”, afirma Sampaio. 

 

Mito 4 É melhor continuar só estudando até a vocação 70 
aparecer 

 

“Vejo muita gente que não sabe o que vai fazer e que, 

por isso, vai emendando um curso em outro, fazendo três, até 

quatro pós-graduações, sem nunca ter trabalhado”, diz 75 
Sampaio. Segundo ele, são frequentes os casos de jovens que 

adiam a hora de pensar sobre sua vocação profissional e, para 

isso, usam o estudo como principal justificativa. Os cursos 

ajudam nas decisões sobre rumos de carreira, mas experiências 

profissionais não devem ser preteridas. Lembre-se: a fase de 80 
estágio também traz importantes subsídios para quem está em 

busca de sua vocação. 

 

Mito 5 Há pessoas que não têm vocação para nada 

 85 
Nada disso. De acordo com Maurício Sampaio, 

qualquer pessoa tem um talento, qualquer pessoa tem uma 

vocação. “Não existe quem não sirva para nada”, garante o 

especialista. É questão de ser honesto consigo mesmo, de se 

autoavaliar para descobrir. Não sabe por onde começar a 90 
investigar sua vocação? Sampaio dá a dica: “a pessoa deve se 

perguntar em que atividades ela simplesmente não vê a hora 

passar.” É um começo, não é? Só não vale responder: dormir. 

 
https://exame.abril.com.br/carreira/5-ideias-
falsas-sobre-vocacao-de-carreira/2/ 
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01. Sobre a estruturação e as ideias do texto, é correto 

afirmar que: 

a) Cada pessoa possui um talento e uma vocação, mas 
muitos nunca descobrem qual é aquela profissão única 

compatível com suas características pessoais.  

b) Segundo Maurício Sampaio, a vocação não é algo que 

se deve esperar; portanto, recomenda frequentes 
mudanças de cursos universitários, de estágios, e 

futuramente de emprego, até encontrá-la.  

c) O especialista argumenta que todas as pessoas 
possuem algum talento e devem, portanto, estudar o 

tempo que for necessário para desenvolvê-lo.  

d) Experiências profissionais não devem ser preteridas, 
razão por que Sampaio desaconselha a dedicação a 

cursos.   

e) O autor constrói o texto predominantemente baseado 
na opinião de uma autoridade no assunto, que 

apresenta contrapontos a convicções comuns, mas 

equivocadas sobre carreira. 
 

02. De acordo com as opiniões expressas no texto, o 
elemento central a ser considerado na busca pela 

vocação poderia ser expresso, em síntese, pelo 
vocábulo:  

a) empatia 

b) autoconhecimento 

c) talento 

d) proatividade 

e) preparação 

 

03. Embora o especialista consultado não defina 
categórica e detalhadamente o que é vocação, pelos 

sentidos gerais do texto é possível associar mais 
precisamente o conceito a 

a) uma área de interesse profissional compatível com a 

personalidade da pessoa 

b) uma atividade remunerada única e extremamente 
prazerosa  

c) uma profissão alinhada especificamente aos dons 

inatos dos jovens 

d) um talento que cada um passa a ter pelo 
autoconhecimento 

e) um dom que se desenvolve apenas pelo treinamento e 

pela repetição 
 

04. Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um segmento do texto 
em: 

a) Para grande parte dos jovens (1º parágrafo) = No caso 

de quase todos os jovens 

b) perguntam-se muitos universitários ainda incertos 
sobre o caminho (1º parágrafo) = questionam-se 

muitos estudantes ainda equivocados sobre a trilha 

c) muito deste dilema tão comum e presente no começo 

da carreira (2º parágrafo) = muito deste imbróglio tão 

regular no começo da vida adulta 

d) é que muitas pessoas levam esta origem ao pé-da-letra 

(3º parágrafo) = é que muitos interpretam esta 

etimologia literalmente 

e) querem descobrir sua vocação “na marra” (4º 
parágrafo) = querem perscrutar seus dons 

violentamente. 
 

05. Há presença de forma verbal na voz passiva e pleno 
atendimento às normas de concordância na seguinte 

frase: 

a) Existe quem prefira lidar com uma atmosfera mais 

lógica 

b) Houveram jovens que nunca foram adequadamente 

orientados vocacionalmente 

c) Contudo, vocação não é um chamado, é algo que se 

desenvolve 

d) perguntam-se muitos universitários ainda incertos 

e) São as dimensões da vocação humana que deve ser 

considerada prioritariamente. 

 
06. Vai fazendo qualquer coisa, achando que uma hora 

vai achar a verdadeira vocação./ Para eles, o que 
importa é não ficar parado” (4º parágrafo) 

 
Considerando os sentidos do texto e também eventuais 

ajustes, a relação semântica entre os períodos 

separados pela barra poderia ser  
expressa pelo conectivo:  

 

a) não obstante 

b) conquanto 

c) por conseguinte 

d) porquanto 

e) posto que 

 

07. Está clara e correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto: 

a) Os talentos são raros quando são descobertos desde 

pequeno em um autoconhecimento de carreira da 
pessoa prévio das possibilidades dela. 

b)  A vocação não é algo que se deva ficar esperando; 

contudo, não se recomenda também alternar dezenas 
de atividades, sem qualquer critério de seleção, apenas 

para “não ficar parado”.  

c) Os estudos são importante demais, mas nunca deve-
se prescindir as experiências profissionais práticas. 

d) Os jovens atuais consideram demasiadamente 

relevante os aspectos financeiros das carreiras, cujo 

valor lhes são intangíveis. 

e) Mesmo jovens que vem obtendo sucesso na profissão, 

podem um dia questionar qual é a verdadeira motivação 

disso.  
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08. “a pessoa deve se perguntar em que atividades ela 

simplesmente não vê a hora passar.” (9º parágrafo) 

  Assinale a opção com uma possibilidade correta de 
substituição da expressão sublinhada: 

a) onde 

b) nas quais 

c) em quais 

d) quais 

e) que 
 

09. É plenamente aceitável a articulação estabelecida 
entre os tempos e os modos verbais na frase: 

a) Muitos não entenderão como um jovem inexperiente, 

como os da geração Y, tivesse a dizer coisas que 

parecessem ser tão relevantes. 

b) Segundo especialistas, nada será mais difícil, numa 

carreira, do que se enfrentássemos o desprazer do dia 

a dia da profissão incompatível. 

c) Muitas dúvidas sérias haverão de surgir quando 
profissionais experientes forem questionar-se sobre 

sua verdadeira vocação. 

d) Não deveriam jamais ter esquecido uma verdadeira 
vocação aquelas pessoas que vierem a trabalhar ao 

longo da vida. 

e) Se nos lembrássemos sempre do valor de uma vocação 
verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior 

critério na escolha de carreiras. 
 

10. Há correta flexão das formas verbais e plena 

observância das normas para emprego do sinal de crase 
em: 

a) É à custa de muita dedicação que preservaremos o 

prazer no trabalho, sobretudo se não conhecermos 
nossos verdadeiros talentos. 

b) Ele acabará se desfazendo dos empregos a medida que 

eles virem a contrariar seus ímpetos originais. 

c) Uma vocação resiste à toda prova quando, em 
qualquer das ocasiões da vida profissional, se manter 

verdadeira. 

d) Se aprouviesse a alguém trabalhar apenas com o que 
dá muito prazer, teria de renunciar à maioria das 

carreiras. 

e) Nada poderão fazer em reparo a fragilidade de uma 

atividade que não advir de uma real vocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. O produto de dois números naturais A e B é igual a 

1.071. Se A é um número primo maior do que 7, então 

a diferença B – A é igual a 

a) 42 

b) 43 

c) 44 

d) 45 

e) 46 

 
12. Considerando a sequência numérica (0, 2, 4, 6, 12, 

14, 28, 30, ...), o número seguinte ao 30 é: 

a) um múltiplo de 7. 

b) um número primo. 

c) um quadrado perfeito. 

d) um cubo perfeito. 

e) um múltiplo de 12. 

 

13. Durante um campeonato de futebol com 36 partidas, 
uma equipe ganhou 10 partidas a mais do que perdeu 

e empatou uma partida a mais do que ganhou. Se essa 
equipe ganha 3 pontos por cada vitória, perde 1 ponto 

por derrota e nem ganha nem perde pontos pelos 

empates, então a pontuação final dessa equipe foi: 

a) 30 

b) 35 

c) 40 

d) 45 

e) 50 

 
14. O coach Dudu está cada dia mais descontrolado com 

seus hábitos alimentares. Na última segunda-feira, 

Dudu comprou certa quantidade de pudins e colocou 
todos em um pote. Na manhã de terça, Dudu comeu 

dois pudins e levou para o Estratégia a metade do que 
restou no pote. Na manhã de quarta, Dudu comeu três 

pudins e levou para o Estratégia a metade do que restou 
no pote. Ao voltar para casa na quarta à noite, Dudu 

comeu o único pudim que havia no pote. Sabendo que 

somente Dudu retirou os pudins do pote, a quantidade 
de pudins que ele comprou na segunda-feira é um 

divisor de: 

a) 50 

b) 57 

c) 60 

d) 65 

d) 70 
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15. Daqui a 3 dias vence meu cartão de crédito em que 

paguei minha assinatura ilimitada do Estratégia. A 

fatura do cartão de crédito chegou 12 dias antes do 
vencimento. Se hoje é 5 de abril, então a fatura chegou 

no dia: 

a) 26 de março. 

b) 27 de março. 

c) 28 de março. 

d) 29 de março. 

e) 30 de março. 

  
16. O ano de 2018 teve um dia que caiu exatamente no 

“meio do ano”, ou seja, as quantidades de dias do ano 

de 2018 antes e depois dessa data são iguais. Essa data 
foi 

a) 29 de junho. 

b) 30 de julho. 

c) 1 de julho. 

d) 2 de julho. 

e) 3 de julho. 
 

17. Eduarda é mãe de Antônio e Daniela é filha única e é 

mãe de Guilherme. Guilherme é filho de José e primo de 
Antônio. João é pai de Antônio e é filho único. Conclui-

se que 

a) Eduarda é irmã de José. 

b) Daniela é irmã de José. 

c) José é primo de Antônio. 

d) Antônio não tem irmãos. 

e) Guilherme é filho de Eduarda. 

 
18. Na tabela abaixo, os sinais de “+”, “-“ e “=” significam 

que cada pessoas indicada na linha é, respectivamente, 

maior, menor, ou da mesma altura que a pessoa 
indicada na coluna.  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

Ao analisar a tabela, conclui-se que: 

a) Décio é o mais alto. 

b) Eduardo da Rocha é o mais alto. 

c) Brunno é o mais baixo. 

d) Ricardo Vale é o mais baixo. 

e) Abelardo tem a mesma altura de Brunno. 

 

 

19. O ano de 2015 começou em uma quinta-feira. Se 

durante esse ano não existissem domingos, as semanas 

teriam apenas 6 dias. Dessa forma, se janeiro 
continuasse a ter 31 dias, o dia 1 de fevereiro de 2015 

não teria caído em um domingo e sim em uma 

a) segunda-feira. 

b) terça-feira. 

c)quarta-feira. 

d) quinta-feira. 

e) sexta-feira. 

 
20. Adinoél, Felipe Luccas e Heber moram nas casas 

amarela, branca e cinza, cada um em uma casa 

diferente, não necessariamente na ordem dada. Três 
afirmativas são feitas abaixo, mas somente uma é 

verdadeira. 

I - Adinoél mora na casa cinza. 

II - Heber não mora na casa cinza. 

III – Felipe Luccas não mora na casa amarela. 
 

É correto afirmar que: 

a) Adinoél mora na casa amarela. 

b) Adinoél mora na casa branca. 

c) Felipe Luccas mora na casa amarela. 

d) Felipe Luccas mora na casa cinza. 

e) Heber mora na casa branca. 

 
INFORMÁTICA 

 

21. Sobre internet e redes de computadores, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) Uma rede tipicamente WAN é a própria Internet pelo 

fato de abranger uma área geográfica global, 

interligando países e continentes. Por outro lado, a LAN 
se refere a redes pequenas restritas a uma pequena 

área geográfica, normalmente é a rede em um prédio 
comercial, em um escritório ou em uma residência que 

abriga dispositivos que compartilham dados e recursos 
entre si. 

b) A internet é um exemplo típico e clássico de uma rede 

de computadores do tipo WAN (Wide Area Network). 

c) O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado 
ao modelo OSI, não contempla a implementação das 

camadas física, de sessão e de apresentação. 

d) Se as redes locais das unidades da empresa estiverem 

interligadas por redes de operadoras de 
telecomunicação, então elas formarão a WAN (Wide 

Area Network) da empresa. 

e) Em redes de comunicação de dados, existem três 
modos de transmissão: o simplex, em que os dados 

circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que 
os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; 

e o full-duplex, em que os dados circulam nos dois 

sentidos simultaneamente e de forma síncrona. 
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22. Existe uma forma de se interconectar de forma física 

e lógica os dispositivos de uma rede de computadores 

em layouts denominados: 

 a)  roteamentos. 

 b)  cabeamento. 

 c)  protocolos. 

 d)  arquiteturas. 

 e)  topologias. 

 
23. As afirmações abaixo apresentam utilidades comuns 

de intranets, exceto: 

a) Aumentar o tempo produtivo, utilizando o 
compartilhamento de documentos comuns (Ex: 

manuais de treinamento, modelos de documentos, 

formulários e políticas internas, etc); 

b) Reduzir distâncias, tirando proveito de reuniões 

virtuais, acesso remoto, listas de discussão, colaboração 

de documentos e trabalhos em grupo; 

c) Permitir a transferência de conhecimento pela 
reutilização de documentos eletrônicos e estratégicos 

armazenados que foram utilizados com sucesso; 

d) Permitir o acesso rápido de gerentes e responsáveis 
pela tomada de decisão aos relatórios necessários no 

tempo oportuno; 

e) Permitir o acesso a informações públicas de interesse 
da sociedade em geral com o intuito de aumentar a 

transparência. 
 

24. Os protocolos de correio eletrônico POP3 e SMTP são 

responsáveis pelas seguintes atividades, 

respectivamente: 

a) Envio de mensagens; e Download de mensagens.  

b) Download de mensagens; e Envio de mensagens. 

c) Leitura de mensagens sem transferência do servidor; 

e Envio de mensagens.  

d) Organização da ordem cronológica de mensagens; e 
Envio de mensagens. 

e) Envio de mensagens; e leitura de mensagens sem 

transferência ao servidor. 
 

25. A aba “Layout” do Word 2016 oferece recursos de 
edição de texto muito usados por seus usuários. A 

respeito dessa aba, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. Não é possível alterar o tamanho do papel de 
edição, sendo o tamanho A4 o padrão utilizado pelo 

Microsoft Word. 

II. A opção “Quebras”, presente na guia em 
questão, possui a opção de inserir quebras de 

seção e quebras de página.  

III. Permite inserir marca d’água nas páginas. 

 
 

 

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) Todas estão erradas. 
 

26. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

característica essencial da computação em nuvem: 

a) Infraestrutura como Serviço. 

b) Elasticidade Rápida. 

c) Amplo Acesso à Rede. 

d) Agrupamento de Serviços. 

e) Autosserviço sob Demanda. 

 
27. Um tipo de código malicioso que torna inacessíveis 

os dados armazenados em um equipamento, 

geralmente utilizando criptografia, e que exige 
pagamento de um resgate para restabelecer o acesso 

ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão 

virtual. 
 

O conceito acima pode ser atribuído a que tipo de 
Malware? 

 

a) Worms 

b) Vírus Stealth 

c) Keyloggers 

d) Ransomware 

e) Rootkit 
 

28. As cópias de segurança – também chamadas de 

becape – podem ser realizadas de diversas maneiras 
diferentes. A maneira que copia todos os dados todos 

os dias, mesmo que não tenham sido alterados, é 

chamada de: 

a) Becape Evolutivo. 

b) Becape Diferencial. 

c) Becape Completo. 

d) Becape Final. 

e) Becape Incremental 
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29. É muito comum, ao redigir um texto, que o autor 

necessite de outras palavras que tenham o mesmo 

significado do que pretende dizer, para que o texto fique 
bem redigido. Assim, o Microsoft Word possui a 

ferramenta Dicionário de Sinônimos, que serve 
justamente para sugerir outra maneira de expressar o 

que o autor deseja dizer.  

O atalho correto para acessar automaticamente o 
Dicionário de Sinônimos é o: 

a) F7 

b) ALT + SHIFT + K 

c) SHIFT + F7 

d) ALT + CRTL + F 

e) SHIFT + D 

 
30. A função utilizada na planilha abaixo para contar a 

quantidade de funcionários do sexo masculino é: 

 

  

a) =CONT.SES(D1:D15;”M”) 

b) = CONT(B6:B15;”M”) 

c) =CONT.SE(D6:D15;”m”) 

d) =CONT.VAZIO(B6:D15; “M”) 

e) =CONT.SE(B6:D15;”M”) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

31. As autarquias são entidades administrativas, 
integrando a chamada administração pública indireta. 

Sobre o regime jurídico das autarquias, marque a 
alternativa correta: 

a) Os seus servidores submetem-se ao regime 

estatutário, exceto quando se tratar de cargo em 
comissão. 

b) Os bens das autarquias são considerados bens 

públicos, salvo quando a entidade não exercer atividade 
exclusiva de Estado. 

c) As agências reguladoras são espécies de autarquias, 

porém sujeitas a um regime jurídico especial, 

notadamente pela maior autonomia, decorrente do 
mandato fixo de seus membros. 

d) A criação das autarquias efetiva-se mediante o registro 

do ato constitutivo no órgão competente. 

e) As autarquias submetem-se ao controle estatal, em 
especial por meio de auditorias e inspeções realizadas 

pelo tribunal de contas e por meio do controle 
hierárquico exercido pela administração direta. 

 
 

32. Os poderes administrativos são prerrogativas 

concedidas aos agentes públicos para que possam 
defender o interesse da coletividade. Sobre este tema, 

marque a opção correta: 

a) O poder hierárquico fundamenta o controle de 
legalidade realizado pelo superior sobre os atos dos 

subordinados, mas não permite a realização de controle 

de mérito. 

b) O poder de polícia é custeado pela cobrança de taxas 
de polícia, que dependem da realização de visita in loco 

para a sua implementação. 

c) O poder disciplinar trata da aplicação de sanções aos 
servidores públicos, enquanto a aplicação de sanções 

em contratos de concessão, pelo descumprimento das 
regras contratuais, decorre do poder de polícia. 

d) O poder discricionário manifesta-se no elemento 

competência do ato administrativo, uma vez que a 

autoridade competente poderá exercer o seu juízo de 
conveniência e oportunidade para definir o conteúdo do 

ato. 

e) Ainda que o poder normativo seja caracterizado pelo 
seu caráter secundário, ele poderá inovar na ordem 

jurídica em casos excepcionais, como na edição dos 
decretos autônomos, cabíveis nas estritas hipóteses 

constitucionais. 
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33.   A administração pública submete-se a um conjunto 

de normas, que se subdividem em regras e princípios. 

A respeito dos princípios administrativos, marque a 
opção correta: 

a) o princípio da razoabilidade insere-se na limitação da 

discricionariedade administrativa, em especial na 
aplicação de restrições e sanções, que somente serão 

legítimas quando praticadas no estrito limite do 
necessário para a preservação do interesse público, sem 

a ocorrência de excessos. 

b) o princípio da proteção à confiança justifica a 
preservação de atos administrativos ilegais, sob o 

argumento da estabilidade das relações jurídicas, ainda 

que em violação aos princípios constitucionais. 

c) o princípio da continuidade dos serviços públicos 
impede a suspensão da prestação de serviços públicos 

essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, 
ainda que o usuário esteja inadimplente no pagamento 

da fatura do serviço. 

d) o princípio da indisponibilidade do interesse público 
impede que os bens públicos sejam alienados, em 

qualquer hipótese. 

e) o princípio da motivação é um princípio absoluto, 
inadmitindo-se, no Estado Democrático de Direito, a 

prática de atos sem a indicação de seus pressupostos de 

fato e de direito. 
 

34.  Carla apresentou um requerimento, encaminhando 

ao órgão público competente todos os documentos que 
comprovavam que ela atendia às exigências legais para 

exercer determinada atividade profissional. Nesse caso, 
o ato da autoridade competente para deferir o pedido 

de Carla será: 

a) uma autorização, que constitui ato administrativo 

bilateral, precário e discricionário. 

b) uma licença, que é um ato administrativo unilateral, 

permanente e vinculado, que concede um direito 

subjetivo. 

c) um contrato administrativo, dada a coincidência do 
interesse de Carla e do interesse da administração. 

d) uma licença, constituindo ato administrativo unilateral, 

precário e discricionário. 

e) uma homologação, que é ato administrativo unilateral, 
permanente e discricionário. 

 

35.     A administração pública deseja realizar a aquisição 
de produtos de escritório, que serão utilizados ao longo 

de determinado ano. Nesse caso, para realizar a 
contratação, uma solução juridicamente viável será:  

a) a realização de licitação pública, na modalidade 

tomada de preços, independentemente do valor 
estimado da contratação. 

b) a contratação direta, por inexigibilidade, desde que o 

valor do contrato não exceda a R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais). 

c) a adoção do sistema de registro de preços, que permite 

a adoção das modalidades concorrência ou pregão. 

d) a utilização do sistema de registro de preços, cuja 

validade da ata será de até um ano, prorrogável uma 

vez por igual período. 

e) a dispensa do procedimento licitatório, por expressa 

previsão na legislação para dispensar a licitação na 

aquisição de produtos de escritório. 
 

36. Jorge é servidor público e utilizou, em sua obra 

particular, um trator que estava à disposição do órgão 
público em que trabalhava. Por sua vez, Maria, que é 

ocupante de cargo em comissão, ordenou a realização 
de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 

Considerando as disposições da Lei Federal nº 

8.429/1992, marque a alternativa correta a respeito das 
situações hipotéticas descritas acima. 

a) Jorge cometeu ato de improbidade administrativa, que 

importa enriquecimento ilícito, independentemente de 

dolo ou culpa. 

b) Maria cometeu ato de improbidade administrativa, que 

importa lesão ao erário, sendo que a ação de 

ressarcimento será, em qualquer caso, imprescritível. 

c) Jorge e Maria cometeram ato de improbidade que 
atenta contra os princípios da administração, podendo 

sofrer a pena de cassação dos direitos políticos. 

d) A conduta de Jorge configura ato de improbidade que 
importa enriquecimento ilícito, manifestando-se apenas 

de forma dolosa, sendo que, se houver dano ao erário, 
este será imprescritível neste caso. 

e) Maria cometeu ato decorrente da concessão de 

benefício financeiro ou tributário indevido, conduta que 
independe de dolo ou culpa. 

 

37.   Uma empresa pública resolveu realizar a aquisição 
de bens considerados comuns. Para tanto, adotou a 

modalidade de licitação conhecida como pregão. 

Sobre este tema, marque a opção correta a respeito do 
pregão: 

a) a Lei 10.520/2002 não se aplica diretamente às 

aquisições de bens e serviços comuns realizadas por 
empresas estatais, devendo ser aplicado o 

procedimento específico de contratação constante na 

Lei 13.303/2016, que trouxe normas próprias de 
licitação para bens e serviços comuns para as empresas 

estatais. 

b) a modalidade pregão admite apenas o tipo de menor 
preço, sem exceções. 

c) no pregão, o pregoeiro encerra a sua atuação após a 

fase de habilitação, sendo que a adjudicação e a 
homologação são atos privativos e originários da 

autoridade competente, independentemente de 
ocorrência de recursos. 

d) A garantia de proposta, no pregão, é limitada a 1% 

(um por cento) do valor estimado da contratação.  

e) Após a fase de habilitação, o pregoeiro convocará os 

licitantes remanescentes para a fase de julgamento e 
classificação das propostas. 
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38.   O município X pretende realizar a delegação de um 

serviço público. Após os estudos iniciais, o órgão técnico 

competente propôs que a delegação fosse efetuada a 
uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Para 

tanto a administração pública poderá: 

a) promover licitação pública, na modalidade 
concorrência, para delegar o serviço público mediante 

permissão. 

b) promover licitação pública, seguindo a modalidade 
compatível com o valor estimado da contratação, para 

delegar o serviço público mediante concessão. 

c) licitar ou dispensar o procedimento, desde que o caso 
se enquadre em alguma hipótese de dispensa prevista 

na Lei de Licitações. 

d) promover licitação pública, na modalidade 
concorrência, para delegar o serviço público mediante 

concessão. 

e) promover a contratação diretamente, sem licitação, 

quando o valor estimado do contrato for inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 

 

39.  Rosenval Telésforo Júnior é conhecido por ser uma 

pessoa simpática e, com base em seu carisma, foi eleito 
vereador no município de Nova Iorque, localizado no 

estado do Maranhão. Porém, Telésforo já é servidor 
efetivo do mesmo município.  

Nessa situação, considerando as disposições 

constitucionais, Telésforo: 

a) se houver compatibilidade de horários, acumulará o 
cargo efetivo e o mandato de vereador, percebendo 

cumulativamente a remuneração do cargo efetivo e o 
subsídio do mandato. 

b) será, em qualquer caso, afastado do cargo efetivo, 

podendo optar pela remuneração que lhe for mais 

vantajosa. 

c) terá que pedir exoneração do cargo efetivo caso opte 
por assumir o mandato de vereador. 

d) se houver compatibilidade de horários, acumulará o 

cargo efetivo e o mandato de vereador, mas não poderá 
acumular o subsídio e a remuneração. 

e) será automaticamente exonerado do cargo efetivo, 

uma vez que o exercício de atividade política é 
incompatível com o desempenho das atribuições do 

cargo público. 
 

40.  Jonas é motorista de caminhão e foi parado pela 

concessionária da rodovia em que trafegava para 

realizar a pesagem do seu veículo. Restou comprovado 
que Jonas estava com uma carga acima do peso. Por 

esse motivo, os funcionários da concessionária 
determinaram que Jonas estacionasse o veículo no pátio 

da área de fiscalização, enquanto ele teve que se dirigir 
ao escritório localizado ao lado para preencher os 

documentos que registraram o fato. Ao retornar ao 

pátio, o caminhão de Jonas não estava mais no local, 
pois foi furtado por alguns meliantes. 

Nessa situação: 

a) não haverá responsabilidade civil da concessionária, 

uma vez que o Estado não é um assegurador universal 
de todo o tipo de dano que possa ocorrer. 

b) a responsabilidade civil será do poder concedente, que 

é responsável por prover a segurança pública. 

c) a responsabilidade civil será da concessionária, de 
forma subjetiva, com base na teoria da culpa 

administrativa, em virtude da omissão em cuidar do 

veículo que estava estacionado em seu pátio. 

d) não haverá responsabilidade civil da concessionária 
nem do poder concedente, uma vez que o veículo 

somente estava estacionado no local porque Jonas 
excedeu o limite de peso aplicável à rodovia. 

e) a concessionária será responsável por indenizar Jonas, 

de forma objetiva, aplicando-se a teoria do risco 
administrativo decorrente da omissão específica em 

cuidar do veículo estacionado em seu pátio. 

 
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
41. A respeito da competência para procedimentos em 

matéria processual, a Constituição Federal estabelece, 
dentre outras regras, que 

a) os Estados não podem legislar sobre essa matéria. 

b) a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

c) se trata de competência comum da União, dos Estados 

e do Distrito Federal. 

d) é competência legislativa privativa da União. 

e) é competência privativa dos Estados e do Distrito 
Federal. 

 

42. Assinale a opção errada. 
 

a) PPA. LDO e LOA são leis ordinárias do orçamento.  

b) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

c) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para os dois exercícios 
financeiros subsequentes, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

d) Não há limite temporal para a reforma constitucional. 

e) A emenda constitucional possui a mesma hierarquia de 
uma lei, por isso, pode ser arguida ADI contra ela.  
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43. Assinale a opção correta. 
 

a) O militar alistável é elegível. 

b) Lei estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 

administrativa, a moralidade para exercício de mandato 
considerada vida pregressa do candidato, e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na administração direta 

ou indireta. 

 c) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Federal no prazo de 10 dias contados da 

diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 
poder econômico, corrupção ou fraude. 

d) A cassação de direitos políticos ocorre no caso de 

cancelamento da naturalização por sentença judicial 
transitada em julgado.  

e) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 

na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 

que ocorra até 5 anos da data de sua vigência. 
 

44. Conforme o disposto na Constituição Federal, se o 

Judiciário, durante a execução orçamentária do 
exercício, pretender realizar despesas ou assumir 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias 

a) não poderá fazê-lo, uma vez que essa conduta é 

expressamente vedada pelo texto constitucional. 

b) poderá fazê-lo, se consideradas urgentes, mas, 
oportunamente, deverá fazer a devida compensação 

com o corte no seu orçamento. 

c) poderá fazê-lo, desde que previamente autorizadas, 
mediante a abertura de créditos suplementares ou 

especiais. 

d) poderá realizar despesas, desde que urgentes, mas 

não poderá assumir obrigações além dos limites já 
estabelecidos para o respectivo exercício. 

e) poderá fazê-lo, em caráter excepcional, mas terá que 

obter a aprovação do Poder Legislativo para a 
ratificação das despesas realizadas ou das obrigações 

assumidas. 
 

45. Assinale a alternativa correta a respeito do Supremo 

Tribunal Federal. 

a) Compete processar e julgar, originariamente, os 
mandados de segurança e os habeas data contra ato de 

Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 

b) Poderá, pela manifestação absoluta de seus membros, 
recusar a admissão de recurso extraordinário em que 

não restou comprovada a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso. 

c) É sua competência processar e julgar, originariamente, 

nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal. 

d) Compete julgar, em recurso ordinário, as causas em 

que forem partes Estado estrangeiro ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou 
pessoa residente ou domiciliada no País. 

e) É da sua competência julgar, em recurso ordinário, o 

habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data 
e o mandado de injunção decididos em única instância 

pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
 

46. Sobre as CPI´s, assinale a opção correta.  

a) Com base no seu poder geral de cautela, as CPIs 
podem decretar a indisponibilidade de bens do 

indiciado. 

b) As CPIS têm poderes para quebrar sigilo bancário, 

fiscal e de dados, inclusive telefônico do indiciado. 

c) As CPIs têm poderes para impor medida judicial 

determinando a proibição do indiciado deixar o território 

nacional. 

d) É garantido ao indiciado o direito de contar com a 
presença de seu advogado durante seu interrogatório 

na CPI, mas o causídico não pode intervir no curso do 
depoimento. 

e) A decretação de prisão pelas CPIs somente se admite 

no caso de crime em estado de flagrância. 
 

47. Leia as assertivas a seguir.  

 

I. São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos 
desamparados. O transporte não é direito social.  

II. É direito do trabalhador urbano e rural um 

salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender a suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim.  

III. É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candidatura a 

cargo de direção ou representação sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 

do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei.  
 

Está correto o que se afirma em 

a) I e III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) nenhuma das assertivas. 

e) todas as assertivas. 
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48. Assinale a correta. 

a) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

b) Somente os servidores organizados em carreira 

deverão ter remuneração fixada exclusivamente por 

subsídio em parcela única, vedado acréscimo de 
qualquer natureza. 

c) Para os servidores de cargo efetivo, veda-se o 

pagamento de décimo terceiro salário em forma de 
subsídio, instituído na forma da lei. 

d) Os subsídios dos servidores de cargo eletivo não 

poderão incluir o pagamento de décimo terceiro salário 
ou vantagem de qualquer natureza. 

e) É vedada a publicidade dos vencimentos dos servidores 

públicos de cargo efetivo, nomeados mediante concurso 
público. 

49. Quanto aos direitos trabalhistas do servidor ocupante 

de cargo público, indique um direito previsto na 
Constituição Federal. 

a) Fundo de garantia por tempo de serviço. 

b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 

do trabalho. 

c) Relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa. 

d) Salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador de baixa renda. 

e) Aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, 
no mínimo, de trinta dias. 

 

50. Assinale a alternativa que contempla sanção 
constitucionalmente prevista para a prática do ato de 

Improbidade Administrativa. 

a) Pagamento de multa civil. 

b) Apenas a Lei especial de Improbidade Administrativa 
(Lei n° 8.429/92) prevê sanção correspondente à 

prática do ato. 

c) Proibição de contratar com o Poder Público. 

d) Ressarcimento ao erário. 

e) Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

51. Uma das teorias precursoras na busca da 

identificação dos fatores capazes de induzir a motivação 
foi a desenvolvida por Abraham Maslow, a qual 

a) afirma que o reforço condiciona o comportamento. Ou 

seja, de que os indivíduos podem ser manipulados a se 
comportarem de certa maneira, de acordo com os 

estímulos aplicados a eles. 

b) classificou em uma hierarquia, desde as mais básicas, 

como as fisiológicas e de segurança, como as de nível 
superior (estima e autorrealização). 

c) divide os indivíduos em duas categorias: Tipo Y, para 

o qual o dispêndio de esforço para o trabalho é natural, 
e Tipo X, que precisa ser induzido para o trabalho. 

d) afirma que a equidade, ou seja, a percepção de que o 

que ganhamos está em linha com o que oferecemos em 
troca (e em relação aos outros) é um aspecto 

motivador. 

e) indica que a introdução de recompensas externas 
como pagamento para tarefas que seriam 

anteriormente gratificantes apenas pelo seu conteúdo 

tenderia a reduzir a motivação intrínseca para realizar a 
tarefa. 

 

52. De acordo com Kunsch, temos quatro tipos de 
comunicação que compõem uma comunicação 

integrada, sendo que a comunicação administrativa é 
aquela que: 

a) Busca viabilizar toda a interação entre a organização e 

seus colaboradores. É uma forma de compatibilizar os 
interesses de gestores e colaboradores por meio do 

diálogo, da troca de informações e de experiências e a 

participação de todos os níveis. 

b) Objetiva vender ou melhorar a imagem dos produtos 
ou serviços da organização. 

c) Busca melhorar a imagem da organização perante a 

sociedade, os consumidores e os investidores. Ela é a 
responsável, por meio da gestão estratégica das 

relações públicas, pela construção de uma imagem e 
identidade corporativa de uma organização. 

d) Não faz parte da comunicação integrada. 

e) É o processo responsável por transmitir os dados do 

âmbito administrativos de uma organização para todos 
os setores nos quais esses dados se mostram 

pertinentes. Esse é o conceito que vincula todas as 

funções administrativas, organizando o fluxo de 
informações das ações de planejar, organizar, dirigir e 

controlar. 
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53. Uma das atividades próprias do administrador é a que 

diz respeito ao controle, no bojo da qual se insere: 

a) Apresenta a missão e a visão de futuro da instituição, 
que devem ser medidos e avaliados durante o período 

anual. 

b) estabelecimento de metas de curto, médio e longo 

prazo e a verificação do correspondente cumprimento. 

c) a avaliação sobre se os objetivos estão ou não sendo 

atingidos pela empresa. Através do monitoramento dos 

resultados e sua comparação com os resultados 
esperados ou planejados, podemos propor ações 

corretivas ou aprender com o que funcionou. 

d) a função administrativa que se incumbe do 
agrupamento das atividades necessárias para atingir os 

objetivos da empresa. 

e) é uma capacidade individual de colocar os documentos 
nos lugares certos, manter a mesa limpa e os e-mails 

em dia. 

 
54. No planejamento estratégico, a análise externa tem 

por finalidade estudar a relação existente entre a 
empresa e seu ambiente em termos de 

a) Oportunidades e Pontos fortes. 

b) Forças e Fraquezas. 

c) Fraquezas e Ameaças. 

d) Ameaças e Oportunidades. 

e) Concorrentes e Clientes. 
 

55. O que caracteriza uma estrutura organizacional de 

tipo matricial é: 

a) a constituição de uma equipe heterogênea de 
especialistas em diferentes áreas, que são deslocados 

de suas funções habituais para se dedicarem a uma 
tarefa específica. 

b) a combinação de formas de departamentalização 

funcional e de produto ou projeto na mesma estrutura 
organizacional. 

c) a delegação de autoridade e responsabilidade às 

equipes, que se tornam autônomas e autossuficientes 

para decidir sobre seu trabalho. 

d) que conjuga duas estruturas em uma só. 

Normalmente, é um somatório de uma estrutura 

funcional com outra estrutura horizontal, temporária, 
focada em projetos. 

e) o trabalho em equipe dos seus membros, que geram 

uma cultura organizacional coesa e engajada. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

56. A evolução da área de Administração de Recursos 

Humanos passou por cinco fases, sendo que a última 

delas se iniciou em 1985 e permanece até hoje. Uma 
das fases seria mais preocupada com os custos da 

empresa. A ideia era de se contabilizar os trabalhadores 
como recursos e os custos de contratação e 

manutenção deveriam ser controlados. 
  Trata-se da fase 

a) contábil. 

b) legal. 

c) tecnicista. 

d) estratégica. 

e) administrativa. 

 
57. O modelo gerencial pode ser visto como uma 

evolução do modelo burocrático, mas que difere do 
modelo burocrático em alguns aspectos essenciais, 

entre os quais pela introdução do conceito de 

a) controle prévio. 

b) meritocracia. 

c) hierarquia. 

d) controle por resultados. 

e) verticalização das estruturas. 
 

58. Existem diversas semelhanças entre as organizações 

públicas e as organizações privadas. Entretanto, 
também temos várias divergências entre as duas. As 

principais divergências são as seguintes, exceto: 

a) as empresas devem suas receitas aos seus clientes. Já 
os governos têm os tributos como fonte principal de 

receita. 

b) a Administração Pública deve buscar o bem da 
sociedade, o interesse público. Já as empresas buscam 

a lucratividade e a maximização da riqueza dos seus 

acionistas. 

c) os cidadãos controlam o governo (por meio de seus 
representantes eleitos ou pelo controle social), já as 

empresas privadas são controladas pelo mercado. 

d) a Administração Pública deve seguir os seus princípios 
constitucionais (LIMPE), mas a gestão privada não tem 

esta necessidade (ou tem em diferente grau). 

e) os governos normalmente operam em um ambiente 
competitivo, já as empresas operam geralmente em um 

monopólio (muitas vezes não temos alternativa de 
escolha). 
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59. A reforma de 1995 introduziu o conceito de 

Publicização, que corresponde à 

a) venda de participação acionária das empresas estatais 
para o público em geral, através de recursos do FGTS. 

b) retomada, pelo Estado, de atividades anteriormente 

delegadas à iniciativa privada, em caráter subsidiário, 

tais como Educação e Saúde. 

c) transferência de serviços não exclusivos do Estado, 

como Saúde, do setor estatal para o setor público não 

estatal, passando tais serviços a ser exercidos por 
entidades que assumem a forma de Organizações 

Sociais. 

d) revisão da privatização de concessões de serviço 
público, deixando estas atividades a cargo do setor 

privado. 

e) criação de agências reguladoras para atuarem na 
fiscalização e normatização de atividades que passaram 

a ser desempenhadas pelo setor privado mediante 

concessão ou autorização. 
 

60.  Um dos métodos de avaliação de desempenho é um 
método moderno de avaliação do desempenho que 

conta com um acordo consensual (negociado, não 
imposto) entre patrões e subordinados sobre objetivos 

e metas a serem cumpridos e os recursos necessários 

para seu alcance. Este método é denominado: 

a) método das escalas gráficas. 

b) método bottom-up. 

c) método da pesquisa de campo. 

d) Avaliação Participativa por Objetivos. 

e) Avaliação 360°. 

  
AFO 

 
61. A respeito do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual, pode-se 

afirmar que: 

a) A lei orçamentária anual é composta pelos orçamentos 
tributário, da seguridade social e de investimentos das 

estatais. 

b) A sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

e do projeto da lei orçamentária anual. 

c) A elaboração da lei orçamentária anual do Poder 
Legislativo é de iniciativa do próprio Poder Legislativo. 

d) A lei de diretrizes orçamentárias orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, bem como disporá sobre as 
alterações na legislação tributária. 

e) A lei que instituir o orçamento anual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 
 

 

62. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções. Tal afirmativa se refere ao seguinte princípio 
orçamentário: 

a) Unidade 

b) Universalidade 

c) Não Afetação de Receitas 

d) Especificação 

e) Orçamento Bruto 
 

63. Em relação aos créditos adicionais, é correto afirmar: 

a) os especiais podem estar previstos na lei orçamentária 
anual. 

b) os extraordinários têm vigência até o final do exercício 

financeiro subsequente em que foram autorizados, 
independentemente do mês de abertura. 

c) os suplementares são os destinados a despesas não 

computadas na LOA. 

d) a vigência restringe-se ao exercício financeiro em que 
foram autorizados, exceto os créditos especiais e 

extraordinários, prorrogados até o término do exercício 

financeiro subsequente se autorizados pelo Poder 
Legislativo. 

e) os suplementares têm vigência adstrita ao exercício 

financeiro em que foram autorizados 
independentemente do mês de sua abertura. 

 
64. No que tange à classificação por natureza da receita 

pública, assinale a alternativa incorreta. 

a) O recebimento do principal de empréstimos concedidos 

é receita de capital classificada como amortização de 
empréstimos. 

b) As receitas decorrentes de aluguéis, de dividendos e 

de arrendamentos são classificadas como receitas 
correntes de prestação de serviços. 

c) As receitas decorrentes de operações de crédito são 

classificadas como receitas de capital. 

d) As receitas industriais e agropecuárias são receitas 
correntes.  

e) Nas classificações orçamentárias, as receitas 

tributárias incluem impostos, taxas e contribuições de 
melhorias. Já as demais contribuições são classificadas 

na origem receitas de contribuições. 
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65. À luz da classificação por natureza das despesas 

públicas é correto afirmar: 

a) A despesa é classificada em duas categorias 
econômicas: orçamentárias e extraorçamentárias. 

b) As despesas com o planejamento e a execução de 

obras, inclusive com a aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, 
são classificadas como inversões financeiras. 

c) O tipo da despesa tem por finalidade identificar os 

objetos de gasto e outros que a administração pública 
utiliza para a consecução de seus fins. 

d) A amortização da dívida e seus respectivos juros são 

classificados como despesas correntes. 

e) A modalidade de aplicação indica se os recursos serão 
aplicados diretamente pela unidade detentora do 

crédito orçamentário ou por outro órgão ou instituição. 
 

66. Um ordenador de despesas celebrou contrato com a 

empresa ABCD Eireli para a aquisição de 100 
computadores. Apenas 50 computadores foram 

entregues. Entretanto, o ordenador de despesas 
determinou o pagamento dos 100 computadores, pois a 

empresa se comprometeu, por documento registrado 
em cartório, a entregar o restante em vinte dias. O 

procedimento adotado foi 

a) regular, já que pode ser realizado pagamento 

antecipado, desde que o bem seja entregue no máximo 
em trinta dias. 

b) irregular, já que que houve pagamento total sem que 

tivesse ocorrido a liquidação. 

c) irregular, já que o pagamento antecipado poderia ser 
realizado se a empresa se comprometesse a entregar o 

bem no máximo em vinte quatro horas. 

d) regular, desde que o prévio empenho tenha sido na 
modalidade global, o qual é adequado a despesas 

contratuais e outras sujeitas a parcelamento. 

e) regular, desde que tenha ocorrido o recebimento 
parcial e apenas após o restante da entrega ocorra o 

recebimento definitivo. 

 
67. Considere os seguintes itens e a legenda LDO – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária 
Anual. 

 
I. Critérios e forma de limitação de empenho, caso 

a realização da receita possa não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal previstas. 

II. Normas relativas ao controle de custos e à 
avaliação de resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 

 
 

 
 

 
 

 

III. Reserva de contingência. 

IV. Estabelecerá a forma de utilização e montante 

da reserva de contingência, definido com base na 
receita corrente líquida. 

  Ao ser indagado em quais instrumentos de 
planejamento e orçamento esses conteúdos 

devem constar, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, um servidor respondeu 

corretamente e respectivamente: 

 

a) LDO, LOA, LOA e LDO. 

b) LOA, LOA, LDO e LOA. 

c) LOA, LDO, LDO e LOA. 

d) LDO, LDO, LOA e LDO. 

e) LDO, LDO, LDO e LOA 

 
68. A maior parte dos municípios brasileiros possui 

menos de 50 mil habitantes. O Relatório de Gestão 

Fiscal a ser emitido pelos titulares de cada Poder e 
órgãos referidos na lei, para os municípios com 

população inferior a 50 mil habitantes, conforme 
preconizado na LRF, poderá ser divulgado obedecendo 

à seguinte periodicidade máxima: 

a) Anual 

b) Semestral 

c) Quadrimestral 

d) Trimestral 

e) Bimestral 

 

69. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
despesa total com pessoal, em cada período de 

apuração, no âmbito de um Estado da Federação e do 
Poder Judiciário estadual, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

a) Estado: 50%, Judiciário: 6%. 

b) Estado: 50%, Judiciário: 3%. 

c) Estado: 60%, Judiciário: 6%. 

d) Estado: 60%, Judiciário: 3%. 

e) A LRF não definiu limites percentuais para as despesas  

com pessoal. 

 
70. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é 

instrumento de transparência na gestão fiscal o 

a) parecer prévio das prestações de contas. 

b) plano diretor. 

c) plano nacional de educação. 

d) relatório de metas e prioridades. 

e) parecer do Ministério Público. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

Em razão de fortes chuvas que caíram sobre a cidade, o prédio de determinado Órgão ficou totalmente destelhado, 
colocando em risco a segurança dos funcionários e equipamentos. Diante desse quadro, há necessidade de conserto 

urgente do telhado, cujo custo estimado ultrapassa o valor que autorizaria a dispensa de licitação. O presidente do referido 

Órgão pretende aproveitar a situação para incluir nessa obra a reforma do anexo do Órgão, que não foi atingido pelas 
chuvas. 

 

 

Com base nessa situação, responda, em até 30 linhas, às seguintes questões: 
 

➢ Explique sucintamente o que se entende como licitação e qual os seus principais fundamentos legais 
no nosso ordenamento jurídico. [valor: 12,50 pontos] 

➢ A hipótese narrada enquadra-se em algum caso de contratação direta? Qual? [valor: 12,50 pontos] 

➢ Além da reconstrução do telhado, pode ser incluída a reforma do anexo? Justifique. [valor: 12,50 
pontos] 

➢ A urgência da situação justifica a dispensa da publicação de informações sobre o processo? Justifique. 
[valor: 12,50 pontos] 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 
utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 

 

Link para correção da sua discursiva: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/discursivas-para-concursos/  
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://estr.news/Simulado-Tribunais-02 
 

 

 
 

 

Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos para alunos assinantes. Trilhas, 

Monitorias, Simulados, e muito mais... 
 
 
 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 
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