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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PGDF; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CEBRASPE/CESPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado. 

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 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo (a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área 
do aluno. 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://bit.ly/Simulado-PGDF-Técnico-23-05-20 
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PORTUGUÊS 

Felipe Luccas  

TEXTO I 

 

Em 600 a.C., Atenas, a principal cidade grega, 
encontrava-se dividida. Os eupátridas, como eram chamados 
os aristocratas, subjugavam os agricultores com empréstimos 
impagáveis. Encurralados, os pequenos proprietários perdiam 
suas terras e viravam escravos. Muitos deles chegaram a ser 
enviados à África. Isso gerou uma revolta popular, que 
culminou na nomeação de Sólon como legislador (arconte). 
Sólon vinha de uma família aristocrata em decadência e, 
talvez por essa razão, possuía um olhar mais complacente 
com os desvalidos. Reformou as leis, instituindo uma 
constituição. Libertou os pequenos agricultores e aboliu suas 
dívidas. Depois, dividiu os cidadãos conforme a renda em 
quatro classes distintas, o que servia também para 
redistribuir direitos e cargos públicos. 

Pela primeira vez, a divisão de classes não ocorria 
por um critério de nascimento, e sim pecuniário. Na primeira 
classe, ficavam os “pentacosiomedimnos”, donos de terras; 
depois os “hippeis”, ou cavaleiros, que podiam manter um 
cavalo a serviço do governo nas guerras; em seguida, os 
“zeugitas”, que formavam o que se podia chamar de classe 
média; e finalmente os “tetes”, os mais pobres. Funções na 
administração pública, por exemplo, só eram entregues a 
cidadãos das três primeiras classes. Os “tetes”, que não 
possuíam renda fixa, deviam servir ao exército. Porém, todos 
podiam integrar o tribunal popular de Helieia e participar da 
assembleia, a Eclésia, que servia de palco para os debates 
políticos, a promulgação de leis e decretos, além, claro, da 
escolha dos arcontes. Para pôr ordem nas deliberações da 
assembleia, Sólon criou também o Conselho dos 400, 
formado por 400 cidadãos sorteados. 

Apesar do perdão das dívidas dos pequenos 
agricultores, a reforma não gerou grandes mudanças sociais – 
os eupátridas continuaram detendo o poder político e 
econômico. Mas, ao abolir os privilégios de nascimento, o 
arconte deu a chance das classes mais pobres ascenderem 
socialmente com frutos do próprio trabalho. “O pacote de 
reformas de Sólon lançou as bases da democracia que viria a 
se consolidar cem anos depois com o progressista Clístenes”, 
escreveu o professor da Universidade Cambridge Paul 
Cartledge, uma das maiores autoridades em Grécia Antiga. 

 

https://super.abril.com.br/especiais/quem-inventou-a-democracia/ 

 

 
 

 

Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 
texto I, julgue os itens a seguir.  

 

01. De acordo com o texto, as mulheres não 
participavam da democracia grega.  

 

02. Segundo Paul Cartledge, as concepções 
meritocráticas de Sólon revelam a influência de 
Clístenes.  

 

03. Infere-se do texto que os eupátridas faziam 
empréstimos aos agricultores para escravizá-los.  

 

04. No primeiro parágrafo, o autor afirma que Sólon era 
solidário porque descendia de família aristocrática 
decadente.  

 

05. O advérbio “claro” (2º parágrafo) foi usado com 
sentido de “evidentemente”. 

 

06. As aspas no segundo parágrafo indicam ironia crítica 
quanto à divisão social grega.  

 

07. O segmento “a principal cidade grega” (1º 
parágrafo) possui caráter assessório, de modo que as 
vírgulas que o isolam poderiam ser retiradas, sem 
prejuízo à correção gramatical.   

 

08. A partícula “se” em “encontrava-se” (1º parágrafo) 
indica indeterminação do sujeito.  

 

09. Infere-se do vocábulo “Encurralados” (1º parágrafo) 
uma noção de causa.  

 

10. A forma verbal “viravam” (1º parágrafo) indica uma 
noção de estado.  

 

11. O acento indicativo de crase em “à África” (1º 
parágrafo) marca a fusão de preposição exigida pela 
forma “chegaram” com artigo definido feminino 
diante de “África”.  

https://super.abril.com.br/especiais/quem-inventou-a-democracia/
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12. O vocábulo “isso” (1º parágrafo) retoma a 
informação apresentada na oração imediatamente 
anterior.  

 

13. A supressão da vírgula após “popular” (1º 
parágrafo) prejudicaria a correção gramatical, embora 
mantivesse os sentidos originais.  

 

14. Infere-se do texto que “arconte” (1º parágrafo) era 
um cargo com competência legislativa.  

 

15. No primeiro parágrafo, o sujeito expresso das 
formas “possuía”, “Reformou” e “Libertou” é “Sólon”.  

 

16. Manteria a correção gramatical e a coerência do 
texto a substituição de “instituindo” (1º parágrafo) 
por “e instituiu”, desde que a vírgula após “leis” fosse 
suprimida. 

 

17. A oração “ao abolir os privilégios de nascimento” 
(3º parágrafo) expressa noção temporal.  

 

18. A correção gramatical seria prejudicada se o 
segmento “o arconte deu a chance das classes mais 
pobres ascenderem socialmente” (3º parágrafo) fosse 
reescrito da seguinte forma: o arconte deu a chance 
de as classes mais pobres ascenderem socialmente 

 
TEXTO II 
 

Entre os séculos XVI e XIX, milhares de africanos 
foram feitos prisioneiros em suas terras natais e levados para 
servir como mão de obra escrava em diversas regiões do 
mundo, principalmente nas Américas. Tratados como uma 
mercadoria, negociados de feira em feira, aprisionados em 
barracões e em porões de navios negreiros, esses indivíduos 
sofriam com a fome, com a sede e com as inúmeras doenças 
que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições 
de higiene nas quais eram obrigados a viver. Ao chegarem 
aos seus destinos, em terras muito distantes, eram 
novamente trancafiados em outros barracões. E ali 
esperavam seus compradores, ou seja, os seus novos 
senhores.  

 

 

A sociedade escravista brasileira necessitava de 
mão de obra para a lavoura e a mineração. Para suprir esse 
mercado, a maioria dos escravos africanos negociados aqui 
era composta de homens, que tinham entre 15 e 30 anos de 
idade. Um problema que os escravos recém-chegados 
encontravam era saber se comunicar, principalmente para 
atender às ordens que recebiam. Os escravos que ainda não 
sabiam falar o português eram chamados de “boçais”. Os que 
já tinham algum conhecimento da língua eram chamados de 
“ladinos”. Existiam também os “crioulos”, que eram os 
escravos nascidos no Brasil e, portanto, já estavam 
integrados à cultura local. 

Assim que chegavam aqui, os escravos perdiam o 
direito de usar o seu nome africano e de praticar as suas 
antigas tradições. Eram batizados segundo a fé católica e 
recebiam nomes portugueses, como João, Joaquim, Maria. 
Por isso suas origens acabaram sendo apagadas dos registros 
históricos. Ainda hoje, os pesquisadores têm dificuldade para 
identificar que grupos - das milhares de etnias africanas - 
chegaram ao Brasil, já que recebiam o nome do porto 
africano por onde tinham sido embarcados. Os principais 
portos eram da Costa da Mina, de Luanda, de Benguela e de 
Cabinda. Assim os escravos passavam a ser chamados de 
Mina, Congo, Angola, Benguela, Cabinda. Por exemplo: Maria 
Mina, José Cabinda... 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/escravismo-no-
brasil-a-resistencia-de-africanos-e-descendentes.htm 

 
A respeito das estruturas e sentidos do texto II, julgue 

os itens a seguir.  
 
19. Infere-se do texto que os escravos africanos, 

proibidos de usar seus nomes originais, eram 
batizados com nomes portugueses e sobrenomes 
indicativos de sua cidade natal.  

 
20. A supressão do acento indicativo de crase em “à 

subnutrição” (1º parágrafo) violaria o paralelismo 
existente no segmento.  

 
21. A substituição de “nas quais” (1º parágrafo) por 

“onde” manteria a correção gramatical e os sentidos 
do texto. 

 
22. As vírgulas que isolam a locução “ou seja” (1º 

parágrafo) são facultativas.  
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23. Na oração “Para suprir esse mercado” (2º 

parágrafo), o vocábulo “Para” poderia ser substituído 
por “Afim de”, sem prejuízo à correção gramatical ou 
aos sentidos do texto.  

 
24. Manteria a correção gramatical e os sentidos 

originais a substituição de “era composta” (2º 
parágrafo) por     compunha-se.  

 
25. No segmento “para atender às ordens que 

recebiam” (2º parágrafo), a supressão do sinal 
indicativo de crase prejudicaria a correção gramatical.  

 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DF 
Leandro Signori 

Julgue os próximos itens relativo a aspectos 
antecedentes à construção de Brasília. 

26. É atribuída ao Marquês de Pombal uma das 
menções mais antigas sobre a transferência da capital 
do Brasil para o interior. Com alegações de que a 
capital ficaria mais segura e menos vulnerável a 
ataques marítimos, o Marquês sugeriu sua mudança 
para a cidade de São João Del Rey, em Minas Gerais.  

 

27. Entre os principais momentos do ideário 
mudancista, pode-se destacar a defesa da mudança 
da capital do Brasil para o interior, feita pelos 
inconfidentes mineiros, e a inscrição na primeira 
Constituição republicana da tese da mudança da 
capital para o Planalto Central do Brasil.  

 

28. No período da história do Brasil, conhecido como 
Era Vargas, foi criada a Comissão de Estudos para a 
Localização da Nova Capital, presidida pelo general 
Djalma Polli Coelho. A partir de então, começou o 
processo de se colocar em prática a transferência da 
capital. 

 

 

 

 

 

 

 

O Distrito Federal tem 3.015.268 habitantes. É o 
que indica estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada no Diário Oficial da União desta 
quarta-feira (28/8), com data de referência em 1º de julho de 
2019. 

O levantamento aponta crescimento de 1,36% da 
população do DF no período de um ano, taxa maior que a 
média registrada no Brasil. Entre 2018 e 2019, o número de 
habitantes em todo o país aumentou 0,8%. 

 

Internet <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando aspectos populacionais do Distrito 
Federal (DF), julgue os itens que se seguem. 

29. A queda nas taxas de fecundidade e de mortalidade 
é um fator que aponta para o envelhecimento da 
população do DF, ou seja, nos próximos anos haverá 
um aumento no número de idosos com mais de 60 
anos e um encolhimento percentual no número de 
crianças em relação ao total da população do Distrito 
Federal. 

 

30. Em relação à distribuição da população do DF, 
observa-se que, diferentemente do que ocorre nas 
outras Regiões Administrativas, as mulheres que 
residem na RA do Plano Piloto representam a maioria 
do quantitativo populacional. 

 

Com relação à Região Integrada de Desenvolvimento do 
DF e Entorno (RIDE-DF), julgue os itens a seguir, 
conforme a Lei Complementar n.º 94/1998 e suas 
alterações.  

31. A possibilidade da criação da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno advém 
do próprio texto da Constituição Federal, sendo 
responsabilidade dos Estados a elaboração e a 
execução dos planos de desenvolvimento da RIDE. 

 

32. O Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, estabelecerá critérios 
para unificação de procedimentos relativos aos 
serviços públicos dos integrantes Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 
RIDE/DF.  
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LODF 

Rosenval Junior  

33. O Distrito Federal possui autonomia política, 
administrativa e financeira. 

  

34. O Distrito Federal integra a união indissolúvel da 
República Federativa do Brasil e tem como um de seus 
objetivos prioritários a preservação de sua autonomia 
como unidade federativa. 

   

35. De acordo com a LODF, ninguém será discriminado 
ou prejudicado por ter cumprido pena. 

  

36. Estão entre os objetivos prioritários do Distrito 
Federal dar prioridade ao atendimento das demandas 
da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, 
transporte, segurança pública, moradia, saneamento 
básico, lazer e assistência social. 

  

37. É um objetivo prioritário do Distrito Federal 
assegurar, por parte do Poder Público, a proteção 
individualizada à vida e à integridade física e 
psicológica das vítimas e das testemunhas de 
infrações administrativas e de seus respectivos 
familiares. 

  

38. São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino, 
as armas e o selo nacionais. 

  

 

LC 840/2011 
Herbert Almeida 

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis 
da administração direta, autárquica e fundacional e 
dos órgãos relativamente autônomos do Distrito 
Federal, julgue os próximos itens. 

39. Servidor público distrital que tenha ocupado 
mandato eletivo e tenha sido considerado inelegível 
fica proibido de exercer função de confiança, durante 
o prazo estabelecido na legislação eleitoral. 

 

 

 

40. Situação hipotética: João foi aprovado em concurso 
público para cargo no Distrito Federal, sendo 
devidamente nomeado para a vaga. Contudo, por 
motivos pessoais, não estará possibilitado de assumir 
o cargo imediatamente. Assertiva: nessa situação, 
João poderá solicitar seu reposicionamento para o 
final da lista de classificação, tendo direito à 
nomeação assim informar à administração que está 
disponível para assumir o cargo. 

 

41. No caso de um servidor distrital ser aprovado para 
um novo cargo público distrital e estar em gozo de 
licença-paternidade, o prazo para tomar posse no 
novo cargo poderá ser prorrogado para após o 
término do impedimento. 

 

42. A avaliação especial de desempenho necessária à 
aquisição da estabilidade será realizada pela chefia 
imediata do servidor, quatro meses antes de terminar 
o estágio probatório. 

 

José foi demitido e ingressou com processo judicial para 
revisão quanto à legalidade da aplicação da 
penalidade, bem como do procedimento 
administrativo que resultou em sua aplicação. 

Considerando a situação hipotética acima, julgue os 
itens seguintes acerca da Lei Complementar nº 
840/2011. 

43. Caso invalidada a penalidade de demissão aplicada, 
José será reinvestido, mediante reintegração, em seu 
cargo ou no resultante de sua transformação, e terá 
direito ao ressarcimento de todos os direitos que 
deixou de auferir no período em que estava demitido. 

 

44. Caso o cargo tenha sido extinto ou esteja provido, 
João ficará em disponibilidade remunerada. 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei Complementar 
nº 395/2001. 

45. À Secretaria Executiva do Pró-Jurídico compete 
prestar o apoio técnico, administrativo e operacional a 
Conselho de Administração do Fundo, necessários à 
plena realização das suas funções, especialmente no 
que se refere ao controle das receitas e aplicações dos 
recursos financeiros. 

 

46. Não está errado afirmar que compete ao 
Procurador-Corregedor julgar os processos 
administrativos disciplinares instaurados contra 
Procuradores do Distrito Federal e propor as medidas 
cabíveis, ressalvados os casos de competência do 
Governador do Distrito Federal. 

 

47. Os membros eleitos para o Conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal terão mandato 
de dois anos, permitida a reeleição por uma vez. 

 

No que diz respeito ao Decreto Distrital nº 
37.297/2016, julgue os seguintes itens.  

48. Configura conflito de interesse e conduta antiética, 
dentre outros comportamentos, o investimento em 
bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por 
decisão ou política governamental a respeito da qual a 
autoridade pública tenha informações privilegiadas 
em razão do cargo ou função e o custeio de despesas 
por particulares de forma a influenciar nas decisões 
administrativas. 

 

49. A autoridade pública que mantiver participação 
superior a 10% do capital de sociedade de economia 
mista, de instituição financeira, ou de empresa que 
negocie com o Poder Público, tornará público este 
fato. 

 

Acerca do Decreto Distrital nº 36.756/2015, julgue o 
item. 

50. A assinatura cadastrada é aquela baseada em 
certificado digital emitido por autoridade certificadora  

 

   credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP – BRASIL). 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
Stefan Fantini 

Com base na Organização Administrativa, julgue os 
itens a seguir. 

51. A Administração Pública, em sentido subjetivo, 
corresponde aos entes que exercem a atividade 
administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos 
e agentes públicos. 

 

52. Entidades Administrativas são pessoas jurídicas de 
direito público interno, dotadas de autonomia política. 

 

53. Pode-se afirmar que a prestação dos serviços 
públicos é direta quando a Administração Pública é, 
ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço 
público, o qual permanece integrado na estrutura da 
Administração Pública. 

 

54. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser 
classificados em simples ou compostos. Os órgãos 
simples são aqueles constituídos por um único centro 
de competência. 

 

55. A autarquia, criada por meio de lei específica, tem 
como uma de suas prerrogativas a impenhorabilidade 
dos seus bens. 

 

56. Por serem pessoas jurídicas de direito privado, as 
Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista 
podem ter sua falência decretada. 

 

57. Tanto as fundações públicas de direito público 
quanto as fundações públicas de direito privado, são 
necessariamente criadas por lei. 

 

58. Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não 
integrante de sua administração direta, o Estado  
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serve-se da denominada descentralização 
administrativa. 

 

Com base nos Processos Licitatórios e Contratos, julgue 
os itens a seguir. 

59. Em processo licitatório destinado à escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, o ideal é que 
seja utilizada uma combinação das modalidades de 
licitação convite e concurso. 

 

60.  Os contratos administrativos não podem ser 
modificados unilateralmente pela Administração 
Pública, mesmo que para melhor atender ao interesse 
público e ainda que respeitados os direitos do 
contratado. 

 

Acerca da gestão de processos nas organizações, julgue 
os itens. 

61. Acerca da gestão de processos de negócios ou BPM, 
julgue o item subsecutivo. 

A modelagem de processos envolve um conjunto de 
atividades envolvidas na criação de representações de 
processos de negócio de maneira completa e precisa 
sobre seu funcionamento. 

 

62. Um diagrama de processo, utilizado na 
representação precisa e completa do funcionamento 
do processo, requer um conjunto amplo de dados 
acerca do processo. 

 

63. Um mapa oferece uma visão abrangente dos 
principais componentes do processo, propondo um 
detalhamento acerca do processo e de alguns de seus 
relacionamentos mais importantes. 

 

64. A cadeia de valor é apropriada para ser usada em 
modelagem de processos de negócio, não se 
aplicando a iniciativas de melhoria de processos de 
negócio. 

 

65. Um modelo de processo representa um estado do 
negócio e dos respectivos recursos envolvidos, tais  

 

como pessoas, informação, instalações, automação, 
finanças e insumos. 

 

66. O controle estatístico de processo (CEP) surgiu no 
início do século XX, a partir dos estudos de Walter 
Shewhart. Atualmente, ele pode ser utilizado na 
análise e melhoria de processos, por possibilitar de 
identificação de variações e tendências nos processos. 

 

67. Uma organização do terceiro setor decidiu 
redesenhar sua estrutura em função de seus 
processos de trabalho, com reconfiguração radical de 
seu sistema de destruição de recursos, pessoas e 
atividades. A respeito dessa situação hipotética, é 
correto afirmar que a empresa de consultoria adotou 
a técnica conhecida como benchmarking. 

 

Julgue o item subsequente, referente a organização e 
sua estrutura. 

68. A departamentalização por projetos caracteriza-se 
pela criação de departamentos temporários, 
constituindo uma ótima solução para o 
gerenciamento de produtos complexos. 

 

69. A estrutura organizacional matricial combina uma 
estrutura funcional com uma estrutura por projetos. 

 

70. A estrutura matricial baseia-se no princípio da 
unidade de comando, motivo pelo qual nela cada 
subordinado se reporta de forma única e exclusiva a 
um único chefe, o que melhora o controle e 
comunicação. 

 

71. Recurso agrupadas em departamentos de acordo 
com os produtos, serviços, clientes ou região na qual a 
organização atua são exemplos de 
departamentalização por abordagem matricial. 

 

72. Em uma organização na qual as pessoas são 
agrupadas em departamentos com base na aplicação 
simultânea de duas cadeias de comando é exemplo de 
estrutura linear. 
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73. Uma organização que divide a sua estrutura de 
acordo com o fluxo de atividades produtivas 
sequenciais adota a departamentalização por 
processos, cuja característica principal é a flexibilidade 
operacional. 

 

74. A organização subdividida em departamentos de 
marketing, finanças, recursos humanos e produção 
adota o critério de departamentalização por 
processos. 

 

75. A departamentalização por funções consiste em 
agrupar pessoas com habilidades comuns em 
departamentos onde se exercem idênticas atividades 
de trabalho. 

 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

E ORÇAMENTÁRIA  
Luciana Marinho 

76. Julgue o item que se segue: 

A receita da administração pública pode ser classificada 
quanto à natureza, ao poder de tributar, à 
coercitividade, quanto à afetação patrimonial e 
quanto à regularidade. Quanto à coercitividade, as 
receitas podem ser divididas em originárias e 
derivadas. 

 

77. Julgue o item que se segue. 

Pesquisando as experiências na área orçamentária, 
podem-se encontrar diversos processos de elaboração 
de orçamento nos quais a presença de maior ou 
menor grau de ação planejada provoca grandes 
contrastes. O orçamento de desempenho caracteriza 
processo orçamentário que representa duas 
dimensões do orçamento, ou seja, o objeto de gasto e 
um programa de trabalho, contendo as ações 
desenvolvidas. 

 

78. Julgue o item que se segue. 

Segunda a CF/88, é vedada a concessão de 
empréstimos, pelo Governo Federal, para pagamento  

 

 

de despesas com pessoal dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

 

79. Julgue o item que se segue. 

No caso de empréstimo a Estado, Distrito Federal ou 
Município, é vedada a concessão de aval pelo Governo 
Federal. 

 

80. Julgue o item que se segue. 

A competência privativa para fixar limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pertence 
ao Tribunal de Contas da União. 

 

81. Julgue o item que se segue. 

De acordo com o princípio da universalidade, que não 
comporta exceções, todas as despesas e receitas 
devem estar previstas na lei orçamentária anual. 

 

82. Julgue o item que se segue. 

O plano plurianual, que define o planejamento das 
atividades governamentais, limita-se às despesas de 
capital e às delas decorrentes e, bem assim, às 
relativas aos programas de duração continuada. 

 

83. Julgue o item que se segue. 

A lei de diretrizes orçamentárias deverá dispor sobre 
metas e prioridades da Administração Pública e as 
alterações na legislação tributária. 

 

84. Julgue o item que se segue. 

Depois de enviados ao Congresso Nacional, o 
Presidente da República não poderá propor 
modificações nos projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento 
anual. 

 

85. Julgue o item que se segue. 

Os créditos especiais dependem, para sua abertura, da 
prévia exposição justificativa e da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer a despesa. 
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86. Julgue o item que se segue. 

Classificam-se como inversões financeiras, dentre 
outras, as dotações destinadas à aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não 
importe aumento do capital. 

 

87. Julgue o item que se segue. 

No que se refere à dívida e ao endividamento, a dívida 
pública representada por títulos emitidos pela União, 
pelos Estados e Municípios, e o compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada, dizem respeito, respectivamente, à dívida 
pública consolidada e à operação de crédito. 

 

88. Julgue o item que se segue. 

No âmbito federal, a despesa pública, na Lei 
Orçamentária Anual, é classificada por funções, que se 
subdividem em programas. 

 

89. Julgue o item que se segue. 

Na verificação do atendimento dos limites referentes às 
despesas de pessoal não serão computadas as 
despesas relativas à demissão voluntária. 

 

90. Julgue o item que se segue. 

A repartição dos limites globais, referentes aos 
percentuais e à receita corrente líquida, não pode 
exceder a 6% para o Judiciário, na esfera Federal. 

 

91. Julgue o item que se segue. 

A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração, não poderá exceder ao percentual da 
receita corrente líquida de 60% para a União. 

 

92. Julgue o item que se segue. 

O denominado princípio da "não-afetação" significa que 
a lei orçamentária não pode conter nenhum 
dispositivo que não seja relativo a receita ou a 
despesa. 

 

93. Julgue o item que se segue. 

Em matéria de gestão fiscal, que deve ser observada 
pelo Poder Público, em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, diz-se que a renúncia de 
receita compreende, dentre outras, o crédito 
presumido, o subsídio e a modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições. 

 

94. Julgue o item que se segue. 

Em matéria de gestão fiscal, que deve ser observada 
pelo Poder Público, em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, diz-se que não integra a 
receita corrente líquida, que deve ser arrecadada em 
doze meses, entre outras, a receita industrial, a 
exemplo da extração mineral, a receita agropecuária, 
como a silvicultura, e a receita de serviços diversos, a 
título de armazenagem. 

 

95. Julgue o item que se segue. 

Em matéria de gestão fiscal, que deve ser observada 
pelo Poder Público, em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, diz-se que o Poder Executivo, 
a seu critério, poderá colocar à disposição do Poder 
Legislativo e do Ministério Público, em qualquer 
momento, os estudos e as estimativas das receitas 
para o exercício subsequente, e as memórias de 
cálculo, salvo a receita corrente líquida. 

 

96. Julgue o item que se segue. 

Sobre a destinação de recursos públicos para o setor 
privado destinados a, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas 
jurídicas, podemos afirmar que os valores transferidos 
não precisam atender às condições estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo, porém, 
estar previstos no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 
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97. Julgue o item que se segue. 

Considerando as características, os princípios, as 
técnicas e as normas próprias da administração 
financeira e orçamentária do setor público federal 
brasileiro, é correto afirmar que a liquidação da 
despesa ocorre quando o credor recebe o valor que 
lhe é devido pelo setor público. 

 

98. Julgue o item que se segue. 

Na concessão de garantias, caso não sejam obedecidos 
os mecanismos de correção e seus prazos, o ente cuja 
dívida tiver sido honrada pela União ou Estado, terá 
suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos 
até a liquidação da dívida. 

 

99. Julgue o item que se segue. 

No caso de limites para o estoque da dívida, vencido o 
prazo de retorno ao limite máximo e enquanto 
perdurar o excesso, ficam os governantes impedidos 
de receber transferências voluntárias da União ou do 
Estado. 

 

100. Julgue o item que se segue. 

É vedado a um banco estatal conceder empréstimo ao 
ente federado que o controla, ressalvadas as 
hipóteses previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA  
Douglas Schneider  

 

101. Diferentemente dos documentos de biblioteca, 
que possuem fins culturais, os documentos de arquivo 
são produzidos e conservados com objetivos 
funcionais. 

 

102. O arquivo da PGDF faz parte do Sistema Nacional 
de Arquivos – SINAR, assim como do Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA. 

 

103. O arquivo estabelecido junto aos órgãos 
operacionais, cumprindo funções de arquivo corrente 
é chamado de setorial. 

 

104. Documentos ostensivos e sigilosos recebem essa 
nomenclatura em virtude da utilização do critério de 
classificação quanto ao gênero. 

 

105. Certidão é uma espécie documental, a partir da 
qual podem surgir os seguintes tipos de documentos: 
certidão de nascimento, certidão de casamento, 
certidão de óbito e certidão de propriedade. 

 

106. O protocolo, atividade tipicamente realizada na 
fase documental corrente, trata de documentos com 
valor primário (administrativo) e secundário 
(histórico). 

 

107. O protocolo de uma organização realiza a 
distribuição e redistribuição de documentos, 
atividades ligadas à movimentação documental na 
organização. 

 

108. O acondicionamento – embalagem do documento 
com vistas a protegê-lo e a facilitar seu manuseio – e o 
armazenamento – guarda dos documentos nos locais 
a eles designados – são procedimentos fundamentais 
para a conservação e preservação dos documentos 
em um arquivo. 

 

109. A manutenção dos documentos de arquivo nos 
locais onde foram criados ou recebidos fundamenta-
se na aplicação do princípio do respeito à ordem 
original. 

 

110. A expedição e a tramitação de documentos 
classificados como sigilosos deverá ser feita em 
envelopes duplos, devendo constar no envelope 
externo a indicação do grau de sigilo e teor do 
documento, bem como da identificação do 
destinatário. 
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NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS  
Douglas Schneider  

 

111. Dada a influência do modelo gerencial, as compras 
públicas devem, sempre que possível, balizar-se pelos 
preços praticados na administração privada, 
submetendo-se às condições de aquisição e 
pagamento praticadas em órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

 

112. Para as compras públicas, o Sistema de Registro de 
Preços (SRP) poderá ser utilizado quando, pelas 
características do bem ou serviço, houver necessidade 
de contratações frequentes, nas modalidades 
concorrência ou pregão. 

 

113. Segundo a legislação que rege as compras públicas, 
cabe ao órgão participante de uma ata de registro de 
preços a condução de eventuais negociações dos 
preços registrados, desonerando-se dessa obrigação 
os órgãos não participantes. 

 

Uma empresa de equipamentos de tecnologia da 
informação utiliza a curva ABC para gestão de seus 
estoques. O valor total do estoque dessa organização 
é de R$10.000.000 (dez milhões de reais) e os 
materiais da classe A representam 80% do seu valor 
financeiro total e 20% do total de 20 itens. 

Considere a situação narrada e responda os itens 114 e 
115. 

114. Considerando que os materiais da classe C 
representam 50% do total de itens, a classe B possui 6 
itens. 

 

115. Considerando que os itens da classe B 
representam 15% do valor financeiro do estoque, o 
valor financeiro dos itens pertencentes à classe C é de 
R$1.000.000 (hum milhão de reais). 

 

 

 

 

116. Situação hipotética: uma consultoria em extração 
de petróleo e gás natural atua em grandes 
plataformas da costa brasileira, realizando 
perfurações e medições para encontrar os 
reservatórios de tais matrizes energéticas. Ela se 
utiliza de diversos materiais presentes em seu estoque 
– classificado pela criticidade – para efetivação de seu 
serviço. Assertiva: a broca de perfuração em águas 
profundas (Kymera® Mach 4) pode ser classificada 
como um material da classe X. 

 

117. O regime de atendimento e os tipos de produtos a 
serem estocados são parâmetros em torno dos quais 
os especialistas em layout fazem seus estudos que 
têm sempre como finalidade cercar o projeto de todas 
as condições que possibilitem uma operação dentro 
de um ótimo de economia e rendimento. 

 

118. Pallets de uma face são usados quando o sistema 
de movimentação de materiais não exige cruzamento 
de equipamentos de manuseio. 

 

119. O sistema de máximos-mínimos é o mais simples 
para controlar estoques, sendo recomendável para 
itens da classe C. 

 

120. O MRP II (Manufacturing Resources Planning) 
permite o gerenciamento de todos os recursos da 
empresa, permitindo o cálculo do total de recursos, ao 
longo do tempo, necessários ao atendimento de 
pedidos de determinado produto. 
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Preencha o Gabarito! 
https://bit.ly/Simulado-PGDF-Técnico-23-05-20 

 
Conheça nosso sistema de questões! 

 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais 
questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e 
aproveite os descontos e bônus imperdíveis! 

 

 

 
 

 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 

 

 

https://bit.ly/Simulado-PGDF-Técnico-23-05-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/sistema-de-questoes
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

