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Simulado Especial 
7º Simulado PGDF – Técnico Jurídico  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 – http://bit.ly/Simulado-PGDF-25-10  
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PORTUGUÊS 

Carlos Roberto 

TEXTO I 

Leia o texto a seguir para responder às questões. 

“'A humanidade tomou o caminho errado: estamos 
adoecendo rápido e coletivamente", disse o médico 
psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Cury. E não 
foi agora por causa da pandemia de coronavírus não. Esse 
pensamento do escritor foi dito em 2017. 

Mas ele está errado ou a humanidade está mesmo 
doente? Guerras civis, violência, terrorismo, tráfico de 
pessoas e de animais, homicídios, depressão, suicídio. 
Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas também na 
saúde mental e espiritual. 

E o novo coronavírus veio para nos mostrar como a 
humanidade funciona. Uma pandemia que colocou em alerta 
todos os países do globo boa parte da população em casa. 
Não é a única, já aconteceram outras, sabemos. Mas essa é 
uma pandemia que alcançou mais países e ainda não há cura.  

“‘O planeta ficou doente porque está com a 
humanidade baixa'”. Vi nas redes sociais essa frase que 
parece piada, mas acho bastante séria. Acredito que nossa 
humanidade está realmente baixa, e por isso vivemos num 
planeta doente – individualmente, socialmente e 
ecologicamente. Estamos desconectados de nós mesmos, das 
pessoas à nossa volta, do nosso ambiente, do nosso planeta. 
Estamos desumanizados”, opina Sandra Caselato. Em seu 
texto “Injeção de humanidade para enfrentar o coronavírus” 
publicado pelo portal UOL, a especialista em comunicação 
traz à tona o pensar psicológico da situação. 

(...)" 

Trecho de Adriana Tanese Nogueira. 

https://gazetanews.com/a-humanidade-adoece/ 

 

Sobre o texto acima, considerando-se os aspectos 
semânticos e linguísticos, julgue os itens a seguir:  

 

01. No primeiro parágrafo, a autora usa uma citação 
para comprovar dados que são apresentados no texto.     

 

02.. A pergunta "mas ele está errado ou a humanidade 
está mesmo doente?" do início do primeiro parágrafo 
não foi respondida.  

 

 

 

03.. Em "Estamos adoecendo não só no corpo físico, 
mas também na saúde mental e espiritual" o "mas 
também" pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical, somente pelo "mas".  

 

04. Houve erro de sinal de indicativo de crase em “das 
pessoas à nossa volta", pois não há crase antes de 
pronome possessivo.  

 

05. As palavras "rápido", "médico", "tráfico", "físico" e 
"violência", todas  retiradas do texto, são acentuadas 
pelo mesmo motivo. 

 

TEXTO II 

Qual o impacto da pandemia nos índices de 
criminalidade? 

Estêvão Bertoni  

Ausência de pessoas circulando nas ruas e 
confinamento em casa alteram números de roubos, 
furtos e casos de violência doméstica em São Paulo e 
Rio de Janeiro 

Desde que as primeiras medidas de isolamento 
social foram adotadas no Brasil, em meados de março, para 
tentar conter o avanço do novo coronavírus, o presidente Jair 
Bolsonaro vem alegando que as restrições poderão levar ao 
aumento da violência. “O povo passando necessidade grave, 
nós podemos ter saque, invasão de supermercado, algumas 
regiões do país sem lei”, afirmou em 30 de março. 

O setor de inteligência do governo chegou a traçar 
alguns cenários de descontrole social, com a ocorrência de 
ondas de saques até em hospitais. Parte dos militares que 
integram o governo passou a usar o argumento para 
endossar o discurso do presidente e defender o chamado 
isolamento vertical, em que apenas os grupos de risco, como 
idosos e pessoas com doenças crônicas, ficam isolados. Não 
há, porém, comprovação científica de que essa estratégia 
funcione. 

Dados preliminares de capitais como São Paulo e 
Rio de Janeiro mostram que houve redução nos chamados 
crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. Segundo 
um levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo, essa 
tendência também foi observada nos Estados Unidos e em 
países da Europa. 

Ao mesmo tempo, o número de homicídios ficou 
estável e até aumentou nas duas cidades. No Rio, o fato pode  



4 
7º Simulado – PGDF – Técnico Jurídico – 25/10/2020 

 

 

estar ligado à guerra entre quadrilhas rivais, segundo o jornal 
O Globo. Não se sabe a causa do aumento das mortes em São 
Paulo. Especialistas em segurança pública alertam que é 
difícil explicar o fenômeno sem conhecer a natureza desses 
crimes, que podem estar ligados ao tráfico de drogas, 
disputas territoriais ou mesmo ao aumento das tensões 
domésticas. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/14/Qual-o-impacto-da-
pandemia-nos-%C3%ADndices-de-criminalidade 

 

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir 
quanto aos aspectos semânticos e gramaticais: 

 

06. A função desse tipo de texto é argumentar por 
maior segurança pública.  

 

07. As duas primeiras vírgulas do texto foram usadas 
com o intuito de isolar oração temporal e, em seguida, 
um adjunto adverbial.  

 

08. As aspas têm a função, entre outras, de destacar 
uma parte do texto, tais como as citações diretas. Um 
exemplo disso é o trecho “O povo passando 
necessidade grave (...) algumas regiões do país sem 
lei”, no primeiro parágrafo, que marca a fala do 
presidente.  

 

09. No trecho "O setor de inteligência do governo 
chegou a traçar alguns cenários de descontrole social, 
com a ocorrência de ondas de saques até em 
hospitais", a preposição "até" foi usada indicando que 
os hospitais sofrem ataques diferenciados.  

 

10. No trecho "Parte dos militares que integram o 
governo passou a usar o argumento para endossar o 
discurso do presidente e defender o chamado 
isolamento vertical", o "que" exerce a função de 
conjunção integrante. 

 

11. No trecho "Parte dos militares que integram o 
governo passou a usar o argumento", o verbo "passar" 
poderia ser registrado no plural.  

 

 

12.  No trecho "Dados preliminares de capitais como 
São Paulo e Rio de Janeiro mostram que houve 
redução nos chamados crimes contra o patrimônio, 
como roubos e furtos.", entre "São Paulo e Rio de 
Janeiro" e "mostram", poderia ter sido incluída uma 
vírgula.  

 

TEXTO III 

Contos do isolamento 

PUBLISHNEWS, REDAÇÃO, 08/06/2020 

Planeta lança coleção de e-books reunindo contos de 
autores como Matheus Rocha, Bruno Fontes e 
Raquel Segal 

Apostando nos "instant books", termo usado para definir 
obras que se caracterizam pela agilidade na produção, 
justamente por trazerem reflexões de episódios atuais ou 
da história recente, a Editora Planta lançou os primeiros 
títulos da coleção "Pela janela de casa", que reúne contos 
de autores da casa exclusivamente no formato digital. 
Conhecidos em sua maioria por suas crônicas que abordam 
temas como amor-próprio, relacionamentos, solidão e  

 

saúde mental, os autores dedicam-se, na coleção, a textos 
ficcionais sobre o período de distanciamento social, que 
surgiram de suas observações, sensações e reflexões. Os 
títulos, que já estão disponíveis em todas as plataformas 
pelo valor de R$ 9,90, são: O cuidador de pássaros, de 
Matheus Rocha, Dono do tempo, de Bruno Fontes, e Pela 
janela, de Raquel Segal. Nomes como Paola Aleksandra, 
Daniel Bovolento, Victor Fernandes, Gisela Bacelar e Bruna 
Ceotto também farão parte da coleção. 

https://www.publishnews.com.br/materias/2020/06/08/contos-do-
isolamento 

 

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir: 
 

13. As palavras ”produção”, "reflexões" e "coleção" são 
acentuadas graficamente em decorrência da mesma 
regra gramatical. 

 

14. O verbo "trazerem" constante do trecho " 
justamente por trazerem reflexões de episódios atuais 
ou da história recente" foi registrado no plural para 
concordar com "reflexões". 
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15. No trecho, ”Conhecidos em sua maioria por suas 
crônicas que abordam temas como amor-próprio, 
relacionamentos, solidão e saúde mental, os autores 
dedicam-se, na coleção, a textos ficcionais sobre o 
período de distanciamento social, que surgiram de 
suas observações, sensações e reflexões", o verbo 
"abordar" pode ser substituído, sem prejuízo para o 
sentido do texto, pelo verbo "interpelar". 

 

16. No trecho “Conhecidos em sua maioria por suas 
crônicas que abordam temas como  
amor-próprio, relacionamentos, solidão e saúde 
mental, os autores dedicam-se, na coleção, a textos 
ficcionais sobre o período de distanciamento social, 
que surgiram de suas observações, sensações e 
reflexões.", o termo "amor-próprio" poderia ser 
substituído, sem prejuízo gramatical e semântico, por 
"auto-estima". 

 

17. O trecho “obras que se caracterizam pela agilidade 
na produção" poderia ser reescrito, sem prejuízo 
gramatical, da seguinte forma: "obras que 
caracterizam-se pela agilidade na produção". 

 

18. As aspas foram empregadas em "instant books" e 
"Pela janela de casa" para caracterizar, 
respectivamente, o registro de estrangeirismo e de 
citação no texto. 

 

19. No trecho “a textos ficcionais sobre o período de 
distanciamento social", o termo "de distanciamento 
social" exerce função completiva com o substantivo 
"período".  

 

20. No trecho “Os títulos, que já estão disponíveis em 
todas as plataformas pelo valor de  
R$ 9,90, são: ... ", as vírgulas após "títulos" e "R$ 9,90" 
poderiam ser retiradas sem prejuízo gramatical e 
semântico do texto. 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

Apelo 

Dalton Trevisan 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de 
casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, 
bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato 
na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. 
A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali 
no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa 
era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar 
parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma 
hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua 
presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia. 

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — 
meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas 
violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. 
Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim 
levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, 
conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha 
para casa, Senhora, por favor. 

 

21. Sobre o texto de Dalton Trevisan, pode-se 
considerar que o trecho "Meu jeito de querer bem" 
não é motivo para o apelo feito pelo homem.  

 

22. Pela leitura dos trechos "Não tenho botão na 
camisa" e "Calço a meia furada", pode-se inferir que 
era a mulher que pregava os botões na camisa do 
homem e costurava suas meias, sendo esses alguns 
motivos pelos quais ele implora por sua volta ao final 
do texto.  

 

23. Ao dizer que conversar com os outros era como 
"bocas raivosas mastigando", o homem quis se referir 
a pessoas que se encontravam num diálogo tomado 
pelo nervosismo.  

 

24. Ainda sobre o trecho "bocas raivosas mastigando" 
há uma oração reduzida de gerúndio que, se 
desenvolvida, poderia ser escrita da seguinte forma: 
"bocas raivosas que se mastigavam". 
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25. No trecho "não lhes poupei água e elas murcham", 
o vocábulo "lhes" exerce função sintática de 
complemento verbal indireto do verbo "poupar" que, 
no caso, possui dupla transitividade. 

 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O DF 
Leandro Signori 

Com relação aos aspectos históricos, geográficos, 
políticos, econômicos, étnicos e sociais do Distrito 
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do 
DF e Entorno (RIDE-DF), julgue os próximos itens. 

 

26. Brasília foi criada em terras que pertenceram a 
Goiás. A área onde foi implantado o Distrito Federal 
foi desmembrada dos municípios de Planaltina, 
Formosa, Luziânia e Santo Antônio do Descoberto. 

 

27. O Cerrado sofreu devastação no Distrito Federal 
para o moderno cultivo alimentar, como a soja, o 
milho e o trigo, incorporando tecnologia, o que não 
impediu a remoção de vegetação e a ocorrência de 
impactos ambientais nas bacias hidrográficas 
produtoras de grãos. 

 

28. O plano urbanístico de Brasília, concebido pelo 
arquiteto Oscar Niemayer, foi declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade com o princípio fundamental 
de proteger e preservar seu conjunto urbanístico. 

 

29. Apenas a partir da Constituição Federal de 1988 é 
que o Distrito Federal obteve plena autonomia para 
eleger diretamente seu governador e deputados 
distritais. A plena autonomia concedida, no entanto, 
não autoriza a subdivisão de seu território em 
municípios. 

 

30. Em relação ao quantitativo populacional do Distrito 
Federal, observa-se que o seu desenvolvimento 
econômico favoreceu o fluxo migratório e atraiu um 
grande contingente de migrantes, fatores que 
explicam a predominância de habitantes vindos de 
outros estados na população distrital. 

 

31. A organização político-administrativa do Distrito 
Federal apresenta peculiaridades que a diferencia das 
demais unidades da Federação. Mesmo possuindo 
uma natureza híbrida de competências, em sua 
organização, dada a vedação constitucional, nunca 
houve a figura do prefeito como representante do 
poder executivo. 

 

32. Atualmente, o Distrito Federal possui 33 regiões 
administrativas em seu espaço físico geográfico, que 
estão sob coordenação de administradores regionais, 
cujas indicações são realizadas pelo governador local. 

 

 
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 assegurado o exercício do direito de petição ou 
representação, dependendo de pagamento de taxas 
ou emolumentos, ou de garantia de instância. 

 

38. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, 
referendo e iniciativa popular. 
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LC 840/2011 

Fabiano Pereira 

Julgue os itens a seguir, acerca da Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011.   

 

39. A Lei Complementar Distrital nº 840/2011 institui o 
regime jurídico dos servidores públicos civis e 
militares da administração direta, autárquica e 
fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do 
Distrito Federal. 

 

40. De acordo com a Lei Complementar Distrital nº 
840/2011, dentre os cargos em comissão temos o 
cargo de assessoramento, que poderá ser preenchido 
por quem vai auxiliar um detentor de mandato 
eletivo.  

 

41. De acordo com a Lei Complementar Distrital nº 
840/2011, é terminantemente proibido editar atos de 
nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo.  

 

42. O servidor ocupante de cargo em comissão que, 
porventura, venha a acumular interinamente outro 
cargo em comissão, deverá optar pela remuneração 
de um deles, durante o período da interinidade. 

 

43. Quando da acumulação lícita de cargos públicos, 
estando o servidor em estágio probatório, o prazo ou 
pontuação de um cargo poderá ser aproveitado 
noutro, guardadas as devidas proibições legais.  

 

44. Com exceção dos cargos de confiança, o servidor 
em estágio probatório poderá exercer qualquer cargo 
em comissão.  

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Marcos Girão 

Com base na Lei Complementar nº 395/2001 
(Organização da Procuradoria-Geral do DF), julgue os 
itens a seguir. 

 

 

45. A PGDF será chefiada pelo Procurador-Geral, que 
será escolhido dentre os Procuradores do Distrito 
Federal e nomeado pelo Governador do Distrito 
Federal, observadas ainda as disposições da Lei 
Orgânica do Distrito Federal. 

 

46. Situação Hipotética: Adalberto Curado, procurador 
do DF, após 10 anos de atividade, está confiante de 
que será indicado para o cargo de Procurador-
Corregedor e ainda afirma que, caso escolhido para o 
cargo, participará das reuniões especiais do Conselho 
Superior realizadas para tratar de assuntos 
disciplinares e nelas utilizará, de forma justa e 
imparcial, o seu direito ao voto. Assertiva: O 
Procurador Curado está correto em seu entendimento 
quanto às funções de um Procurador-Corregedor no 
âmbito do Conselho Superior. 

 

47. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal é composto, dentre outros membros, 
de 5 membros titulares e 5 suplentes escolhidos pelo 
Procurador-Geral dentre os ocupantes de cargos em 
comissão ou de natureza especial privativos de 
membros da carreira de Procurador do Distrito 
Federal e de Procurador de que trata a Lei 
Complementar nº 914, de 2 de setembro de 2016. 
Esses membros terão mandato de 1 ano, não 
permitida a recondução. 

 

Considerando o Decreto Distrital nº 37.297/2016 
(Código de Conduta da Alta Administração e Código 
de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis 
do Poder Executivo), julgue os 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. 
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49. A participação de autoridade da Alta Administração 
do Poder Executivo do Distrito Federal em seminários, 
congressos e eventos semelhantes é permitida, desde 
que tornada pública eventual remuneração, bem 
como o pagamento das despesas de viagem pelo 
promotor do evento, desde que não haja interesse 
desse promotor em decisão a ser tomada pela 
autoridade. 

 

Em relação ao Decreto Distrital nº 36.756/2015 
(Sistema Eletrônico de Informações - SEI), julgue o 
item. 

 

50. São objetivos do SEI, dentre outros, aumentar a 
produtividade e a celeridade na tramitação de 
documentos e processos, criar condições mais 
adequadas para a produção e utilização de 
informações e eliminar o uso de papel, os custos 
operacionais e de armazenamento da documentação.  

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
Heron Lemos 

51. Ao assumir a direção do novo setor de cadastro do 
sistema único de saúde (SUS), o diretor propôs uma 
redistribuição de funções de modo a dar mais 
autoridade aos supervisores e capacidade de cobrança 
dos resultados a serem obtidos por cada área. 
Posteriormente, determinou que todos os 
funcionários deviam atuar em todas as atividades, 
sem distinções, não havendo mais funcionário com 
apenas uma atribuição. Alguns dos colaboradores do 
setor estão envolvidos em um projeto de implantação 
de um novo sistema de controle de prontuários 
médicos, desenvolvendo seus trabalhos em outro 
prédio, e subordinados ao gerente desse projeto, que 
é de outro setor. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

O diretor em questão está atento a uma das principais 
características de uma organização formal, já que se 
preocupou com a distribuição da autoridade e a 
responsabilidade do seu setor. 

 

 

 

52. No que diz respeito à função de organização, julgue 
o item. 

A organização formal é conduzida pelas práticas 
estabelecidas pela empresa e pelas especificações e 
pelos padrões para atingir objetivos, que podem ser 
modificados pela empresa. 

 

53. Julgue o próximo item referente à função 
administrativa das organizações.  

As organizações são formadas por grupos de pessoas 
que buscam, deliberadamente, realizar um ou mais 
objetivos em comum, a partir da coexistência de duas 
formas de estrutura: a formal e a informal.  

 

54. Julgue o próximo item referente à estrutura 
organizacional. 

Na estrutura matricial, as tarefas de uma organização 
são unificadas de acordo com os seus objetivos, 
gerando estruturas divisionais como, por exemplo, 
produtos e clientes.  

  

55. No que se refere a aspectos da estrutura 
organizacional, julgue os itens subsequentes. 

A adoção pela organização da linha-staff, em que os 
especialistas de staff não interferem nas decisões das 
unidades para as quais prestam serviço, gera a 
desvantagem de criar uma área de assessoria de tipo 
linear e com autoridade única, duplicando os gastos 
dos recursos organizacionais. 

 

56. Acerca das características das organizações, julgue o 
item que segue. 

As desvantagens da organização linear incluem a 
estabilidade e a constância das relações formais. 
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57. Com relação a características das organizações 
formais modernas; tipos de estrutura organizacional; 
natureza, finalidades e critérios de 
departamentalização, julgue o próximo item. 

A estrutura organizacional é a configuração vertical e 
horizontal de tarefas, autoridade e cargos, e sua 
representação é feita por meio da 
departamentalização. 

 

58. A respeito de estruturas organizacionais 
contemporâneas, julgue o item seguinte.  

Na determinação da estrutura departamental de uma 
organização feita com base nos seus serviços 
prestados, adota-se o critério de departamentalização 
funcional.  

 

 59. Julgue os itens que se seguem, relativos a tipos de 
estrutura organizacional. 

Uma vantagem da estrutura divisional é a ênfase no 
produto geral e nas metas da divisão, favorecendo a 
coordenação entre os departamentos. 

 

60. Com relação a aspectos diversos pertinentes à 
função administrativa organização, julgue o item 
subsequente.  

Se o desenho da estrutura de uma organização 
apresenta sequencialmente as partes que compõem 
um produto final e cada parte é responsabilidade de 
uma unidade específica, então a organização em 
questão adotou como critério de departamentalização 
a estruturação por processo.  

 

61. A respeito da administração pública brasileira, 
julgue o item a seguir.  

A descentralização consiste na repartição de funções 
entre mais de um órgão de uma mesma 
administração, sem que haja quebra de hierarquia, e 
pode ocorrer por critério territorial.  

 

62. No que diz respeito à administração pública direta, 
à administração pública indireta e aos agentes 
públicos, julgue o item que se segue. 

 

A administração pública indireta é composta por órgãos 
e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem 
serviços integrados na estrutura administrativa da 
presidência da República e dos ministérios. 

 

63. Com relação à administração direta e indireta, 
centralizada e descentralizada, julgue o item a seguir. 

Administração direta remete à ideia de administração 
centralizada, ao passo que administração indireta se 
relaciona à noção de administração descentralizada. 

 

64. No que se refere à gestão nas organizações da 
administração pública brasileira, julgue o próximo 
item. 

Pode-se descentralizar a execução de atividades na 
administração federal para unidades federadas por 
meio de concessões. 

 

65. No que se refere à gestão de processos, julgue o 
item subsequente. 

A gestão de processos fortalece a gestão verticalizada, 
uma vez que sua abordagem de processos prioriza as 
relações verticais no âmbito dos próprios setores de 
atuação. 

 

66. Julgue o item subsequente, acerca de conceitos 
ligados à abordagem por processos. 

O termo throughput refere-se à quantidade de horas 
empregadas em um processo para fazê-lo eficiente. 

 

67. Julgue o item subsecutivo, a respeito da gestão de 
projetos e da gestão de processos 

Os processos primários de uma organização, quando 
agrupados, tendem a traduzir a cadeia de valor da 
entidade. 

 

68. Com referência à gestão de processos e às técnicas 
de mapeamento, análise e melhoria de processos, 
julgue o próximo item. 

Diagramas, mapas e modelos de processos são termos 
sinônimos e dizem respeito a representações gráficas 
dos processos de negócios. 
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69. Com referência ao contrato administrativo, julgue o 
próximo item. 

É possível a alteração unilateral pela administração 
pública do contrato administrativo celebrado na 
hipótese de reforma de edifício, até o limite de 50% 
do valor inicial atualizado do contrato, para os seus 
acréscimos. 

 

70. Uma empresa construtora, contratada mediante 
regular processo licitatório pela administração pública 
para construir uma edificação, recebeu ordem de 
serviço para iniciar, no local, a instalação do canteiro 
de obras em quinze dias, conforme previsto no edital 
de licitação. Entretanto, findo o prazo estipulado, a 
empresa não havia iniciado a execução das atividades 
no local, sob as alegações de que a fiscalização não 
havia providenciado as ligações provisórias de água e 
energia elétrica nem havia analisado e aprovado o 
cronograma executivo detalhado dos serviços. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item 
subsequente de acordo com as normas pertinentes. 

Se, na situação dada, o atraso para o início da obra 
caracterizar-se como injustificado, tal fato, do ponto 
de vista legal, será considerado motivo suficiente para 
a rescisão do contrato pertinente. 

 

71. Em relação à gestão de contratos e convênios no 
setor público, julgue o próximo item. 

O contrato, em uma organização pública, pode ser 
acompanhado por um ou mais fiscais de contrato, 
podendo inclusive ser designado um terceiro que não 
seja servidor público. 

 

72. A respeito de finalidades e princípios norteadores 
da licitação, julgue o item a seguir. 

Em razão do princípio da isonomia, é vedada qualquer 
diferenciação entre particulares para a contratação 
com a administração pública. 

 

 

 

 

 

73. Em conformidade com a Lei de Licitações, julgue os 
itens a seguir. 

É dispensável a licitação para celebrar contrato de 
prestação de serviços com as organizações sociais, 
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato 
de gestão. 

 

74. Acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
julgue o item que se segue à luz da Lei n.º 8.666/1993. 

No processo de dispensa, a comprovação da 
razoabilidade dos preços é imprescindível, enquanto 
que no processo de inexigibilidade essa exigência é 
dispensável em razão da completa inviabilidade de 
competição. 

 

75. As empresas A, B e C participaram de processo 
licitatório no qual se buscava a contratação de 
empresa para executar obra em autarquia de 
determinado município. Findo o processo de licitação, 
de acordo com o procedimento previsto em lei, a 
empresa A, por ter apresentado proposta mais 
vantajosa para a administração, foi contratada para 
realizar integralmente a obra, de maneira que todas 
as etapas, serviços e instalações necessárias ficaram 
sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra 
em condições de entrada em operação. 

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições 
da Lei n.º 8.666/1993 — Lei de Licitações e Contratos 
—, a empresa A foi contratada para realizar a obra 
pelo regime de empreitada integral. 

 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

E ORÇAMENTÁRIA  
Luciana Marinho 

76. Acerca da despesa pública e suas classificações, 
julgue o item a seguir. 

A classificação institucional reflete a estrutura de 
alocação dos créditos orçamentários e está 
estruturada em dois níveis hierárquicos: função e 
subfunção. 
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77. Acerca da despesa pública, julgue o item que se 
segue. 

Projeto é um instrumento de programação utilizado 
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações, que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento 
da ação de Governo. 

 

78. Acerca de despesa pública na Lei 4.320/64, julgue o 
item a seguir. 

Se um ente governamental realizar despesa que tenha 
como objetivo o custeio de serviços de terceiros, 
então esses recursos serão classificados como despesa 
corrente, no grupo de transferências correntes. 

 

79. Conforme o que dispõe a Lei 4.320/64, julgue o item 
a seguir. 

A liquidação consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito e tem por 
objetivo apurar, por exemplo, a origem do que se 
deve pagar. 

 

80. Acerca dos estágios da despesa pública, julgue o 
item. 

É permanentemente vedado realizar despesa sem 
emissão prévia da correspondente nota de empenho. 

 

81. Com base nas disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item a seguir. 

Pode ser considerada despesa obrigatória de caráter 
continuado, a despesa corrente derivada de lei cuja 
execução extrapole três exercícios. 

 

82. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), julgue o iten.Integrará o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em 
que serão estabelecidas metas anuais relativas a 
receitas e despesas e conterá, ainda, avaliação da 
situação financeira e atuarial. 

 

 

À luz das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), julgue os itens a seguir. 

 

83. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal, que conterá comparativo com os limites de que 
trata a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária. 

 

84. O Relatório resumido da execução orçamentária 
além de abranger todos os Poderes e o Ministério 
Público, será publicado até sessenta dias após o 
encerramento de cada bimestre sendo composto, 
inclusive, de demonstrativos da execução das receitas 
e das despesas. 

 

85. É necessária a comprovação, por parte do 
beneficiário de transferência voluntária, de previsão 
orçamentária de contrapartida, mesmo que a 
transferência tenha por fim a construção de uma 
escola em região metropolitana. 

 

86. Com base no PPA, LDO e LOA, julgue o item a seguir. 

O plano plurianual (PPA), instrumento de planejamento 
de longo prazo, não coincide com o mandato do chefe 
do Poder Executivo. 

 

87. De acordo com a Constituição Federal, julgue o item 
relativo aos instrumentos de planejamento. 

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) compreenderá 
as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, disporá sobre as 
alterações na legislação tributária, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual e, além disso, 
estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

 

 

Sobre os instrumentos de planejamento, julgue os itens 
a seguir. 
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88. No Brasil, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é 
composta por três orçamentos: fiscal, de investimento 
das empresas estatais e o da seguridade social e, 
ainda assim, atende ao princípio da unidade 
orçamentária. 

 

89. À exceção para empresas estatais do orçamento de 
investimento, é necessário que as propostas 
orçamentárias que pretendem criar cargos, empregos 
e funções constem na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). 

 

90. A iniciativa para a elaboração do Plano Plurianual 
(PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 
Lei Orçamentária anual (LOA) é do Poder Legislativo, 
tendo em vista sua competência para aprovar o 
orçamento. 

 

91. Julgue o item a seguir relativo à receita pública. 

O recolhimento, último estágio da receita pública, 
corresponde à entrega dos recursos devidos ao 
Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio 
dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras 
autorizadas pelo ente. 

 

 

92. Com relação aos estágios da receita pública, julgue 
o item a seguir. 

A liquidação é ato da repartição competente, que 
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que 
lhe é devedora e inscreve o débito desta. 

 

93. Acerca das classificações da receita pública, julgue o 
item. 

As receitas de royalties, por serem resultantes da 
exploração do patrimônio do estado, são classificadas 
como receitas de serviços, dentro da categoria 
econômica “receitas correntes”. 

 

94. Com relação aos princípios orçamentários, julgue os 
itens que se seguem. 

 

 

O Princípio da exclusividade estabelece que a LOA não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, porém ressalva dessa proibição a 
autorização para abertura de créditos adicionais e a 
contratação de operação de crédito, nos termos da 
lei. 

 

95. O Princípio da não-vinculação da receita veda 
vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria 
Constituição Federal, como, por exemplo, às 
relacionadas à repartição do produto da arrecadação 
dos impostos aos Fundos de Participação dos Estados 
(FPE). 

 

96. No contexto de elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o princípio do orçamento bruto obriga 
registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor 
total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 

 

Acerca dos créditos adicionais, julgue os itens a seguir. 

 

97. O Poder Executivo do Estado de Pernambuco tem a 
intenção de apresentar projeto de lei para abertura de 
créditos adicionais especiais. Nesse sentido, fonte de 
recursos passível de ser utilizada é o superávit do 
orçamento corrente. 

 

98. Os créditos especiais e extraordinários somente 
poderão ter vigência além do exercício financeiro em 
que se der as suas autorizações, se estas ocorrem nos 
últimos quatro meses desse exercício. 

 

Com relação ao ciclo orçamentário, julgue os itens. 

 

99. O orçamento impositivo caracteriza-se, entre outros 
aspectos, pela obrigatoriedade da execução 
orçamentária e financeira das programações em 
montante correspondente a 1,2% da receita corrente 
líquida realizada no exercício anterior, conforme os 
critérios para a execução equitativa da programação 
definidos na lei complementar. 
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100. É condição necessária, mas não suficiente, a 
apresentação de emenda ao projeto de lei 
orçamentária na Comissão Mista de Orçamentos, que 
sobre ela emite parecer. 

 
 

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA  
Douglas Schneider  

Considere a tabela de temporalidade da organização 
XYZ, demonstrada a seguir: 

 

 
Com base nas informações da tabela de temporalidade 

da organização XYZ e a teoria envolvendo o ciclo de 
vida documental, julgue os itens 101 a 106. 

 

101. A tabela de temporalidade é um instrumento 
arquivístico resultante de classificação, que tem por 
objetivos estimar prazos de guarda e destinação de 
documentos, com vista a garantir o acesso à 
informação a quantos dela necessitem. 

 

102. A estrutura básica da tabela de temporalidade 
deve necessariamente contemplar os conjuntos 
documentais produzidos e recebidos por uma 
instituição no exercício de suas atividades, os prazos 
de guarda nas fases corrente e intermediária, a 
destinação final, além de um campo para observações 
necessárias à sua compreensão e aplicação. 

 

 

 

103. Para o documento de código 010.1, o 
recolhimento para eliminação sem a passagem pela 
fase intermediária constitui transgressão às normas e 
princípios de movimentação arquivística. 

 

104. O documento de código 001, enquanto vigorar, 
não poderá ser recolhido ao arquivo permanente. 

 

105. O prazo de guarda do documento de código 011 é 
de 9 anos, após o qual deverá ser eliminado. 

 

106. Registros nos órgãos competentes, no caso da 
organização XYZ, não possuem valor primário, tendo 
em vista sua destinação final. 

 

107. Considera-se uma boa prática de arquivamento a 
reunião dos documentos antecedentes e sua 
ordenação cronológica crescente, sendo o documento 
com data mais antiga o primeiro e assim 
sucessivamente. 

 

108. A localização de um depósito de arquivo deve 
prever facilidades de segurança contra perigos 
iminentes e intempéries, sendo preferencialmente 
instalados, portanto, em áreas de subsolo. 

 

109. Nas áreas de depósito, os documentos devem ser 
armazenados separadamente, de acordo com seu 
suporte e suas especificidades. 

 

110. Para conservação de documentos, o parâmetro de 
temperatura recomendado por diferentes autores é 
entre 15° e 22° C e de umidade relativa do ar entre 
45% e 60%. 
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NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS  

Douglas Schneider  
 

Considere a seguinte situação hipotética, para a 
empresa XYZ: 

• Custo anual de vendas: R$ 1.000.000 

• Estoque médio: R$ 250.000 

• Custo de pedido: R$ 500 

• Custo de armazenagem por unidade: R$ 10 

Levando em conta a situação hipotética apresentada, 
julgue os itens 111 a 113. 

 

111. O giro de estoque da empresa XYZ é de duas vezes 
ao ano. 

 

112. O estoque da empresa XYZ é renovado a cada 
trimestre. 

 

113. Caso a quantidade de unidades vendidas no ano 
fosse 3.600, o lote econômico de compras para a 
empresa XYZ seria de 600 unidades. 

 

 

Considerando o gráfico “Controle de Estoques XYZ”, 
julgue os itens 114 a 120. 

 

114. Os pontos “b”, “d” e “f”, no gráfico, representam 
os pontos estoque mínimo. 

 

115. Durante o período representado no gráfico houve 
duas rupturas de estoque. 

 

 

 

116. O estoque de segurança da empresa XYZ é de 100 
unidades. 

 

117. O intervalo entre os pontos “a” e “c” representa o 
tempo de reposição. 

 

118. Considerando que o tempo representado no 
gráfico se dá em meses, o intervalo de ressuprimento 
da empresa XYZ é sempre inferior a um mês. 

 

119. Os pontos de pedido encontram-se nos trechos 
decrescentes do gráfico dente de serra, a exemplo dos 
pontos “a”, “c”, “h” e “j”. 

 

120. O estoque máximo da empresa XYZ pode ser 
representado pelo ponto “k”, acima de 500 unidades. 
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Preencha o Gabarito! 
 

http://bit.ly/Simulado-PGDF-25-10  

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

 

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 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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