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Simulado Especial 
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Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do IBAMA; 

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 
CESPE/CEBRASPE, 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 8:00 às 12:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! 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-IBAMA-Analista-22-01-22 
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PORTUGUÊS 

Fábio Dutra 

Assédio moral por competência e o teletrabalho na 
pandemia 

 

Muito apressadamente, em poucos meses, 
ocorreram inúmeras alterações no mundo do trabalho 
durante a pandemia (coronavírus |Covid-19) e permanecerão 
após ela. A pandemia declarada pela OMS – Organização 
Mundial da Saúde foi internalizada pelo Brasil por adesão ao 
Regulamento Sanitário Internacional OMS/Brasil, por meio do 
decreto 10.212, de 30/1/2020, tendo sido declarada a 
situação como de calamidade pública até 31/12/2020, pelo 
decreto legislativo 6, de 20/3/2020. 

A partir desse quadro, foram editados diversos 
atos normativos com a finalidade de abrandar os impactos 
graves da pandemia e frear a transmissão do vírus, 
principalmente com restrições à circulação de pessoas, o que 
acarretou na impossibilidade de estarem os trabalhadores 
em seus locais de trabalho, ainda que muitas atividades 
pudessem e devessem seguir sendo realizadas. Foram, então, 
publicados novos atos normativos, de apoio às empresas, 
visando, sobretudo, a manutenção de emprego e renda. 

 

De forma repentina, milhares de trabalhadores 
começaram a atuar, tanto quanto possível, em suas 
respectivas casas, pois, entre as primeiras medidas 
anunciadas como atenuantes do impacto da pandemia, 
incluía-se na MP 927, de 22/3/2020, a adoção do regime de 
teletrabalho (art. 3º, I). Açodadamente, implementou-se 
o home office nacional (art. 62, III, da CLT). E, conquanto a 
CLT, com a alteração promovida pela lei 13.467/17, contenha 
um regramento sobre o teletrabalho (art. 75-A a 75-E), a MP 
927 trouxe nova disciplina à matéria (art. 4º e 5º). 

 

Trabalhar de dentro do lar é, além de conduta 
muito íntima e ímpar de cada empregado, reveladora da 
adaptabilidade de cada um nestes tempos de isolamento 
físico. Ao passo, por exemplo, que há quem facilmente 
adapte-se à nova rotina, há quem não consiga produzir com 
qualidade. 

Desponta, em tal cenário, a chamada "síndrome do 
caxias", ou seja, o bullying sofrido pelo empregado 
inteligente, organizado e capacitado. "O melhor burro é o que 
carrega mais peso"; "o prego que se destaca ganha 
martelada". Pensamentos assim são caracterizadores de uma 
espécie de assédio moral, qual seja, por competência ou por 
produtividade. 

 

Esta modalidade de assédio moral caracteriza-se 
pela exigência de maior produtividade e/ou de atribuição de 
tarefas mais complexas aos trabalhadores mais competentes, 
habilidosos e inteligentes. 

O assédio moral por competência se apresenta, em 
muitos casos, como um falso "reconhecimento" por parte do 
empregador (ou chefia). Resulta em desequilíbrio entre o 
volume de trabalho maior exigido de determinado 
trabalhador (em face da sua competência, responsabilidade, 
dedicação, comprometimento, etc.), e o volume de trabalho 
menor requerido de outros trabalhadores que se encontram 
em idêntica situação funcional e salarial. 

É modalidade de assédio personalíssima, pois tem 
em pessoa determinada a sua vítima – diversamente do 
assédio moral ambiental ou organizacional (direcionado a 
pessoas indeterminadas). 

Certo que o assédio por competência é tendente a 
gerar degradação da saúde física e mental do trabalhador 
(em face da pressão velada experimentada pelo assediado) e, 
a nosso ver, passível de indenização compensatória (art. 186 
e 927 do CCB; art. 5º, V e X, da CRFB; Convenção 190 da OIT; 
Anexo II da NR-17 da Portaria 3.214/87 do extinto MTE). 

 

01. Na linha 1, o verbo ‘ocorreram’ poderia ser 
substituído por ‘houveram’, mantendo-se a correção 
gramatical da frase. 

 

02. A inserção do sinal indicativo de crase em ‘a 
manutenção’ (último período do segundo parágrafo) 
ocasionaria erro gramatical no texto. 

 

03. Infere-se das informações do quinto parágrafo do 
texto que o segmento “Desponta” (quinto parágrafo) 
refere-se a “nova rotina. 

 

04. A substituição da forma verbal “foram editados” 
(segundo parágrafo) por “editaram-se” não 
modificaria os sentidos originais do texto. 

 

05. O segmento “Ao passo, por exemplo, que há quem 
facilmente adapte-se à nova rotina” (quarto parágafo) 
expressa condição no parágrafo em que aparece. 
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06. O sentido do texto seria mantido se o vocábulo 
‘repentina’ (terceiro parágrafo) fosse substituído por 
‘fortuita’. 

 

07. No segundo parágrafo, no trecho ‘Foram, então, 
publicados novos atos normativos’, o termo ‘novos 
atos normativos’ funciona como sujeito. 

 

08. A oração ‘Pensamentos assim são caracterizadores 
de uma espécie de assédio moral’ se encontra na voz 
passiva. 

 

Texto 2 

As profundas mudanças estruturais que ocorreram 
na Amazônia a partir da segunda metade do século XX e que 
se justificavam por um projeto geopolítico de integração 
nacional produziram diversas transformações sociais e 
ambientais na região, especificamente no estado do 
Amazonas. 

 

09. O sujeito do verbo ‘ocorreram’ (primeiro período) é 
‘As profundas mudanças estruturais. 

 

10. Poderia ser empregada uma vírgula após a palavra 
‘nacional’, com manutenção da correção gramatical. 

 

11. Nas duas ocorrências, o termo ‘que’ possui o 
mesmo referente.  

 

12. Os termos ‘geopolíticos’ e ‘século’ são acentuados 
em virtude de diferentes regras gramaticais.  

 

13. Infere-se do texto que as mudanças ocorridas na 
Amazonia produzem efeitos negativos para a região. 

 

Texto 3 

Governo já pagou R$70 bilhões em salários em 2019 

 

Segundo o Portal da Transparência da 
Controladoria-Geral da União, cerca de 1,1 milhão servidores 
da ativa são remunerados pelo governo federal atualmente. 
Isso quer dizer que a folha de pessoal do governo já custou 
R$ 70,6 bilhões ao contribuinte apenas nos seis primeiros 

meses do ano. O órgão que mais gastou é o Ministério da 
Educação; mais de R$ 23 bilhões pagos a quase 380 mil 
funcionários. O Ministério da Economia é o segundo, com 
mais de R$ 15 bilhões em salários. 

 

14. A locução verbal ‘são remunerados’, primeiro 
período, poderia ser corretamente substituída por ‘é 
remunerado. 

 

15. Poderia ser inserida uma vírgula após o termo 
‘contribuinte’, no segundo período do texto. 

 

 

 

NOÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Ranielison Passos 

Com relação a segurança da informação e ataques aos 
ambientes computacionais, julgue os próximos itens. 

16. Backdoor é um tipo de programa de ataque a 
computadores que se propaga automaticamente pelas 
redes, enviando cópias de si mesmo entre as 
máquinas a fim de afetar o desempenho das 
máquinas contaminadas. 

 

Julgue os próximos itens, relativo aos sistemas 
operacionais Linux e Windows e aos editores 
Microsoft Office e LibreOffice. 

17. Atualmente, o sistema de arquivos FAT 32, File 
Allocation Table, é utilizado mais para formatação de 
mídias que armazenam arquivos, como Pendrive e HD 
Externo, do que para suporte a formatação e 
gerenciamento de sistemas operacionais Windows. 

 

18. Considerando o aplicativo Powerpoint, durante um 
processo de criação de apresentação, a função do 
Slide Mestre é definir um padrão, onde todos os slides 
possuem as mesmas fontes e imagens especificados. 

 

19. Durante a edição de um texto pelo escritor 
Microsoft Word, versão padrão em português do 
Brasil, ao clicar com o mouse em uma palavra 
específica de um parágrafo o usuário pretende realizar 
a operação de justificar parágrafo. Para isso ele 
poderá utilizar o comando de atalho CTRL+J. 
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Observando os modelos de computação em nuvem, 
sistemas de protocolos e redes de computadores, 
julgue as próximas afirmações. 

20. Dentre os vários tipos de aquisição e contratação de 
sistemas em nuvem o formato Instâncias Reservadas 
se destaca como o mais comum. Nesse cenário, o 
usuário contrata um serviço a preço fixo mensal, pois 
é o tipo mais vantajoso e rentável existente para 
pequenas, médias e grandes empresas além de 
usuários comuns. 

 

21. Uma conexão de rede por VPN estabelece, de forma 
segura, transferências e compartilhamentos de dados 
sigilosos através de um canal de comunicação 
inseguro, a Internet. 

 

Em relação aos aplicativos em redes de computadores, 
julgue os próximos itens. 

22. A partir da barra de endereços do aplicativo Google 
Chrome é possível buscar informações pelo motor de 
buscas Google. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Emerson Bruno 

23. A respeito do tratamento constitucional dos 
tratados internacionais de direitos humanos, julgue o 
item que se segue. A hierarquia constitucional dos 
tratados internacionais de direitos humanos depende 
de sua aprovação por três quintos dos membros de 
cada casa do Congresso Nacional e em dois turnos. 

 

 

24. O item a seguir, é apresentado uma situação 
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Um 
agente penitenciário submeteu a intenso sofrimento 
físico um preso que estava sob sua autoridade, com o 
objetivo de castigá-lo por ter incitado os outros 
detentos a se mobilizarem para reclamar da qualidade 
da comida servida na penitenciária. Nessa situação, o 
referido agente cometeu crime inafiançável. 

 

25. Acerca da organização político-administrativa e da 
administração pública, julgue o próximo item. São 

considerados bens da União os lagos, os rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos que sirvam 
de limites com outros países ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham. 

 

26. No que concerne ao direito constitucional e à 
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a 
seguir. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é 
constituída pelos representantes dos estados da 
Federação, eleitos pelo sistema proporcional, e o 
Senado Federal é composto pelos representantes do 
povo, eleitos segundo o princípio majoritário. 

 

27. A floresta amazônica, a mata atlântica e o pantanal 
matogrossense são bens da União, devendo sua 
utilização ocorrer na forma da lei, em condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
no que concerne ao uso dos recursos naturais. 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

Acerca das licitações, dos poderes e do controle da 
Administração Pública, bem como do regime jurídico 
único, analise os itens que se seguem. 

28. Constitui dever do servidor público previsto na Lei 
8.112/1990 atender com presteza ao público em 
geral, sempre prestando todas as informações 
requeridas. 

 

29. Buscando resguardar a proteção ao meio ambiente 
também nas contratações efetivadas pelo poder 
público, a “nova lei de licitações” prevê o 
desenvolvimento nacional sustentável enquanto 
princípio expresso das licitações. 

 

30. Controle judicial é realizado pelo tribunal de contas 
no exercício da função jurisdicional, que lhe é 
constitucionalmente atribuída. 

 

31. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF), considera-se constitucional a delegação 
do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas 
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jurídicas de direito privado integrantes ou não da 
Administração Pública, que prestem exclusivamente 
serviço público de atuação própria do Estado. 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE 

André Rocha 

32.  Julgue o item a seguir acerca da estrutura 
organizacional do IBAMA com base na lei nº 
7.735/1989 e no Decreto nº 8.973/2017. 

As Superintendências do IBAMA são consideradas 
órgãos específicos singulares. 

 

33.  Julgue o item a seguir com base na Lei nº 
10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos 
dados e informações existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sisnama. 

Qualquer indivíduo, mediante comprovação de interesse 
específico, deve ter acesso às informações existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, 
mediante requerimento escrito, no qual assumirá a 
obrigação de não utilizar as informações colhidas para 
fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de 
direito autoral e de propriedade industrial, assim como 
de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a 
divulgar os aludidos dados. 

 

34.  Julgue o item a seguir com base na Lei nº 
6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Tanto a avaliação de impactos ambientais quanto o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras são instrumentos expressos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

35.  Julgue o item a seguir com base na Lei nº 9.605/98, 
a lei de crimes e infrações ambientais. 

Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, pode 
dirigir representação às autoridades competentes, 
para efeito do exercício do seu poder de polícia. 

 

36.  Julgue o item a seguir com base na Lei nº 9.985/00, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. 

A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em 
geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO AMBIENTAL 

Thiago Leite 

37. Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado 
em tema de Direito Ambiental. 

 

38. A responsabilidade civil ambiental é subjetiva, ou 
seja, depende da comprovação de culpa ou dolo, e é, 
portanto, pessoal.  

 

39. O conceito de desenvolvimento sustentável engloba 
as noções de crescimento econômico, justiça social e 
proteção do meio ambiente, sendo um balizador do 
exercício regular do direito à livre iniciativa 
econômica. 

 

40. O princípio do poluidor-pagador acarreta a 
possibilidade de degradação ambiental, desde que 
haja o pagamento compensatório pelo 
empreendedor.  

 

41. O conceito de poluidor, para fins de ressarcimento 
ao dano ambiental, engloba pessoa física ou jurídica, 
mas esta (pessoa jurídica) apenas de direito privado, 
haja vista que o Poder Público não pode ser 
enquadrado como poluidor. 

 

42. A responsabilidade civil ambiental por omissão do 
poder público no seu dever de fiscalizar é de caráter 
solidário, mas de execução subsidiária. 

 

NOÇÕES DE REGULAÇÃO 

Celso Natale 

43. A respeito dos métodos de regulação, avalie o item 
que segue. 

A regulação pelo desempenho (yardstick competition) é 
utilizada para examinar os efeitos, positivos ou 
negativos, de regulação nova ou já existente. 
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44. Acerca das Falhas de Mercado, julgue o item a 
seguir.  

Devido à sua característica de não rivalidade, os bens 
públicos têm seu custo marginal crescente à medida 
que mais pessoas o consomem. 

 

45. A respeito das externalidades, julgue o item a 
seguir.  

O simples consumo ou a produção de um bem não é 
capaz de gerar externalidades positivas. 

 

46. A respeito das externalidades, julgue o item a 
seguir.  

Em um determinado mercado, as externalidades 
negativas decorrentes da produção de um bem 
implicam que esse bem será produzido em 
quantidade superior à socialmente ótima. 

 

47. O ótimo de pareto representa uma situação em que 
é impossível realocar os recursos de forma que um 
agente econômico aumente seu bem estar sem 
melhorar a situação de outro agente econômico. 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  

Antônio Daud 

Tomando por base os preceitos éticos aplicáveis aos 
servidores do Ibama, bem como a Lei de Improbidade 
Administrativa, julgue os itens a seguir. 

48. Nos termos previstos no Código de Conduta Ética 
dos Agentes Públicos do IBAMA, é dever do servidor 
exercer suas atribuições com rigor técnico, ainda que 
tal atuação possa resultar em palavras que atinjam a 
autoestima do outro, além do limite razoável de 
urbanidade e bom-senso. 

 

49. Segundo dispõe o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
moralidade da Administração Pública não se limita à 
distinção entre o bem e o mal, sendo que a legalidade 
deverá se sobrepor à finalidade para a consolidação 
da moralidade do ato administrativo. 

 

50. Aplicam-se ao sistema da improbidade 
administrativa a que alude a Lei 8.429/1992 os 
princípios constitucionais do direito administrativo 
sancionador, a exemplo da retroatividade da lei mais 
benéfica. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Stefan Fantini 

Com base na organização e estrutura organizacional, 
julgue os itens a seguir. 

51. Estruturas organizacionais verticalizadas são 
caracterizadas pela existência de vários níveis 
hierárquicos na organização. 

 

52. A estrutura organizacional do tipo linear apresenta 
como vantagens a definição clara de 
responsabilidades, a clareza das linhas de comando, a 
flexibilidade e a facilidade de implementação e 
compreensão. 

 

53. A departamentalização funcional consiste em 
agrupar as atividades semelhantes em áreas 
especializadas. Uma das grandes vantagens desse tipo 
de departamentalização é a facilidade de coordenação 
interdepartamental. 

 

Com base na gestão por processos, julgue os itens a 
seguir. 

54. Enquanto na gestão por funções as tarefas são 
executadas sob rígida supervisão hierárquica, nas 
organizações geridas por processos a supervisão 
hierárquica é flexibilizada. 

 

Com relação ao planejamento e ferramentas 
estratégicas, julgue os itens a seguir. 

55. Os objetivos estratégicos estabelecidos para 
cumprimento do planejamento estratégico do IBAMA 
devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, 
relevantes e definidos no tempo. 
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56. A Matriz GUT é utilizada para auxiliar o gestor a 
priorizar problemas ou demandas. Essa ferramenta 
utiliza três fatores para avaliar e quantificar os 
problemas: gravidade, urgência e tendência. O 
aspecto urgência representa o potencial de resolução 
de um problema ao longo do tempo, atribuindo-se 
menor pontuação conforme seja grande a 
probabilidade de solucionar o problema. 

 

57. Embora não exista consenso nas etapas de 
planejamento estratégico é muito utilizada uma 
metodologia proposta por Djalma Oliveira, a qual 
divide o planejamento estratégico em 04 fases 
básicas, quais sejam: Diagnóstico Estratégico, Missão 
da Empresa, Instrumentos Descritivos e Qualitativos e 
Controle e Avaliação. 

 

Com base na Liderança, Motivação e Comunicação, 
julgue os itens a seguir. 

58. Lideranças apoiadoras têm por base a preocupação 
com as necessidades e com o bem-estar de seus 
subordinados, ao passo que nas lideranças diretivas o 
líder se preocupa em explicar detalhadamente “o 
que” e “como” deve ser feito, definindo metas, 
padrões, e indicando a direção a ser seguida. 

 

59. A percepção seletiva é uma barreira à comunicação 
que ocorre quando o emissor manipula a informação 
para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo 
destinatário, com o intuito de evitar conflitos. 

 

60. Conforme a teoria de Maslow, as necessidades de 
autorrealização estão relacionadas à realização 
potencial do indivíduo e, por isso, encontram-se na 
base da pirâmide. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Stefan Fantini 

Acerca da evolução dos modelos de administração 
pública no Brasil, julgue os itens a seguir. 

61. A administração pública burocrática é 
autorreferente e tem, como um de seus pressupostos, 

a centralização administrativa. A administração 
gerencial, ao seu turno, é orientada para o cidadão e 
baseada na descentralização administrativa. 

 

62. Dentre as principais características da administração 
pública gerencial podem-se citar: foco nos resultados, 
incentivo à inovação, flexibilização, descentralização e 
verticalização de estruturas. 

 

63. As reformas administrativas ocorridas no Estado 
Brasileiro, após 1930, são classificadas em reformas 
patrimonialista, burocrática e gerencial. 

 

64. No modelo de administração pública caracterizado 
pela utilização de práticas burocráticas, o poder 
racional-legal e os mecanismos de controle 
administrativo, predominantemente a posteriori, são 
utilizados para combater a corrupção e o nepotismo. 

 

65. A erradicação das práticas patrimonialistas no Brasil 
ocorreu com a reforma administrativa de 1930, a qual 
instituiu o modelo de administração burocrático na 
gestão governamen tal brasileira.  

 

 

66. O Novo Gerencialismo Público (New Public 
Management – NPM) consiste em um conjunto de 
doutrinas que pretendiam que os princípios gerenciais 
utilizados pelas empresas privadas fossem aplicados à 
Administração Pública. O NPM apresentou três 
estágios: Gerencialismo Puro, Consumerism e Public 
Service Orientation. 

 

67. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 
(PDRAE) subdivide a administração pública em quatro 
setores: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, 
os serviços não exclusivos e a produção de bens e 
serviços para o mercado. Nesse sentido, pode-se dizer 
que as agências reguladoras pertencem ao setor das 
atividades exclusivas do Estado. 

 

Acerca da governança, governabilidade e accountability, 
julgue os itens a seguir. 
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68. Na administração pública, a accountability está 
associada ao dever de os agentes públicos prestarem 
contas, com objetivo de garantir-se uma maior 
transparência de seus atos, bem como à 
responsabilização pelos atos decorrentes de sua 
gestão. 

 

Acerca dos processos participativos de gestão pública, 
julgue os itens a seguir. 

69. O orçamento participativo é um instrumento de 
gestão pública no qual a população, em substituição 
ao poder púbico, é convidada a definir, anualmente, 
as prioridades de investimento do governo em seu 
município. 

 

70. Os conselhos gestores de políticas públicas, 
compostos integralmente de representantes da 
sociedade civil, possibilitam que os cidadãos 
participem e fiscalizem a administração pública, 
consistindo em verdadeiros instrumentos de 
expressão, representação e participação da popular. 

Acerca da Intermediação de interesses (clientelismo, 
corporativismo e neocorporativismo), julgue os itens a 
seguir. 

71. O corporativismo consiste em um tipo de sistema 
em que os agentes políticos concedem benefícios 
públicos em troca de apoio político. 

 

Acerca da Gestão por resultados na produção de 
serviços públicos, julgue os itens a seguir. 

72. Dentre os princípios que norteiam a gestão por 
resultados na administração pública podem-se citar o 
caráter descentralizado da tomada de decisões e o 
foco no processo de gestão. 

 

Acerca do Processo de formulação e desenvolvimento 
de políticas, julgue o item a seguir. 

73.  A fase de formulação de políticas públicas envolve 
o desenvolvimento, seleção e especificação de 
alternativas para tratar de eventuais problemas na 
agenda do governo. Na fase de implementação das 
políticas públicas, por sua vez, os planos e decisões 
são convertidos de intenções em ações. 

 

Acerca do Empreendedorismo governamental e novas 
lideranças no setor público, julgue os itens a seguir. 

74. O Governo empreendedor é aquele que pretender 
assumir o controle da economia do país e administrar 
empresas públicas para gerar riqueza, ao mesmo 
tempo em que busca estimular a ação e parceria da 
sociedade. 

 

Acerca das Mudanças institucionais, conselhos, 
Organizações Sociais, Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), agência reguladora e 
agência executiva, julgue os itens a seguir. 

75. Caso uma Organização Social cumpra os requisitos 
legais e requeira a qualificação como OSCIP, o poder 
público deverá conceder-lhe a referida qualificação, 
tendo em vista que se trata de ato vinculado do 
Ministro da Justiça. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 
ORÇAMENTO PÚBLICO 

Vinícius Nascimento 

76. A regra de ouro aplica-se apenas às entidades que 
integram o Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social. 

 

77. A classificação econômica da receita orçamentária é 
sustentada por conceitos próprios, sem nenhuma 
ligação com os princípios fundamentais de 
contabilidade. 

 

78. Uma entrega de recursos da União ao Estado de 
Santa Catarina em decorrência de delegação para a 
execução de ações de responsabilidade exclusiva da 
União pode ser considerada uma transferência 
voluntária 

 

79. Provisão consiste no instrumento por meio do qual 
a descentralização de créditos entre órgãos e 
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União é ajustada, com vistas à 
execução de programas, de projetos e de atividades, 
nos termos estabelecidos no plano de trabalho e 
observada a classificação funcional programática. 
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80. O suprimento de fundos implica a realização de 
tomada de contas imediatamente após a execução da 
despesa. 

 

81. O Banco Central publicará balanços bimestrais, os 
quais conterão notas explicativas sobre os custos da 
remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a 
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os 
de emissão da União. 

 

82. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, caso o 
órgão ultrapasse o limite de gasto com pessoal e não 
retorne ao limite no prazo previsto, estará proibido de 
realizar operações de crédito para pagamento da 
dívida mobiliária. 

 

83. Caso o Estado de Santa Catarina realize uma 
operação de crédito com o Banco do Brasil, na 
qualidade de beneficiária dessa operação, ela deverá 
ser anulada por expressa disposição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

84. É vedado ao titular de Poder ou órgão expresso na 
LRF, nos últimos cento e oitenta dias do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa para este 
efeito. 

 

85. Receitas públicas originárias, chamadas de receitas 
de economia pública, são aquelas arrecadadas pelo 
poder público por meio da soberania estatal, a 
exemplo das receitas de impostos e multas 
administrativas.  

 

86. As receitas públicas que provocam aumento do 
patrimônio líquido são classificadas, quanto à afetação 
patrimonial, como efetivas, não gerando entradas 
compensatórias.   

 

87. A previsão de arrecadação na lei orçamentária anual 
não é um estágio obrigatório da receita nem constitui 
requisito para que uma receita seja classificada como 
orçamentária.  

 

88. O orçamento participativo consiste em técnica 
orçamentária a qual existe participação social no 
processo de elaboração do orçamento, bem como na 
decisão tomada em audiência pública, substituindo a 
atuação do poder público nesse processo  

 

89. O orçamento tradicional enfatiza o controle contábil 
do gasto e, sendo instrumento de controle político do 
Legislativo, não possui preocupação com o 
planejamento.  

 

90. Um dos princípios evidenciados pela Constituição 
Federal é o princípio do equilíbrio orçamentário. 
Nesse sentido, o orçamento necessita ter o exato 
equilíbrio dos valores realizados de receita e de 
despesa na LOA.  

 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Gilmar Possati 

91. A Lei n. 4.320/64 estabelece que as receitas são 
reconhecidas quando há impacto no caixa, momento 
em que as receitas são recolhidas aos cofres públicos. 

 

92. Situação hipotética: O Município Audazes dos 
Pampas recebeu do fornecedor, em 30 de dezembro 
de 20X1, nota fiscal referente à compra de 
computadores, sem tempo hábil para a liquidação no 
exercício de 20X1.   

Assertiva: nesse caso, o município deverá realizar a 
apropriação da variação patrimonial diminutiva antes 
da liquidação, além de efetuar a inscrição dessa 
despesa orçamentária em restos a pagar não 
processados. 

 

93. Os ativos podem surgir de transações sem 
contraprestação, inclusive por meio do exercício dos 
direitos soberanos, e de transações com 
contraprestação. 
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94. As transações do setor público estimáveis 
tecnicamente originam registros, mesmo na hipótese 
de existir razoável certeza de sua ocorrência. 

 

95. Considerando que o ente público fornece uma 
variedade de serviços públicos aos contribuintes em 
retribuição ao pagamento dos tributos, os impostos 
pagos pelos contribuintes são exemplos de transação 
com contraprestação. 

 

96. O uso de estimativas é uma parte essencial da 
elaboração das demonstrações contábeis e não 
prejudica a sua confiabilidade. 

 

97. A Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central de 
Contabilidade Federal, utilizou uma metodologia para 
estruturação do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) na qual as contas contábeis foram 
segregadas em naturezas de informação: 
orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de controle. 

98. No âmbito do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP), os totais lançados a débito e a 
crédito em contas de natureza patrimonial sempre 
devem apresentar valores iguais. 

 

99. Considerando o princípio orçamentário do 
equilíbrio, o balanço orçamentário, não pode 
demonstrar uma situação de desequilíbrio entre a 
previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. 

 

100. O superávit financeiro apurado no balanço 
financeiro é obtido quando o total de ingressos supera 
o total de dispêndios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. O Município Audaz dos Pampas contabilizou, no 
encerramento do seu primeiro exercício financeiro, as 
seguintes transações: 

- lançamento de impostos no valor de R$ 4.000.000,00 
com arrecadação de 80% do valor lançado; 

- previsão e fixação da receita e despesa orçamentária 
no valor de R$ 8.000.000,00; 

- recebimento, em doação, de 6 veículos para 
transporte escolar, no valor de R$ 800.000,00; 

- empenho, liquidação e pagamento de folha de 
pagamento de pessoal no valor de R$ 2.600.000,00; 

- empenho e liquidação de serviços de manutenção de 
escolas e unidades básicas de saúde, no valor de R$ 
1.000.000,00, totalmente inscritos em restos a pagar; 

- recebimento de depósito caução no valor de R$ 
1.200.000,00. 

Considerando-se exclusivamente as informações acima, 
pode-se afirmar que o balanço financeiro apresentou 
um resultado financeiro superavitário no valor de R$ 
1.800.000,00. 

 

102. No quadro principal do balanço patrimonial tem-se 
a visão patrimonial como base para análise e registro 
dos fatos contábeis. Esse quadro é elaborado 
utilizando-se a classe 1 e a classe 2 do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, sendo as contas 
apresentadas em níveis sintéticos. 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Elisabete Moreira 

103. Acerca de gerenciamento de conflito no ambiente 
das organizações, julgue o item a seguir. 

Para Robbins, (2005) existem três tipos de conflitos: 
conflito da tarefa, que se relaciona à maneira como o 
trabalho é realizado; conflito de relacionamento, que 
se refere às relações interpessoais; e conflito de 
processo, que está relacionado ao conteúdo e aos 
objetivos do trabalho; 

 

104. Em relação à qualidade de vida no trabalho, julgue 
o seguinte item. 
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Um programa voltado à qualidade de vida no trabalho 
atenta para distintas dimensões como: compensação 
justa e adequada; oportunidade de crescimento e 
segurança; condições de trabalho; constitucionalismo; 
integração social. 

 

105. A respeito de gestão estratégica de pessoas, julgue 
o seguinte item. 

O RH 4.0 é efeito da quarta revolução industrial que 
traz consigo a inserção de novas tecnologias no 
mundo fabril. Sua principal característica é o 
incremento de tecnologias inteligentes para otimizar o 
registro de dados dos funcionários e a gestão da folha 
de pagamento. 

 

106. A respeito da gestão e mapeamento de 
competências, julgue o seguinte item. 

O levantamento de dados no mapeamento de 
competências deve se realizar por critérios de 
pesquisa objetiva: como entrevista e questionário; 
métodos subjetivos, como grupos focais ou 
observação, devem ser evitados em função do efeito 
Halo. 

 

107. A respeito da gestão e mapeamento de 
competências, julgue o seguinte item.  

A gestão de competências deve ocorrer de maneira 
sistemática e cíclica, e se apresenta em fases 
subsequentes, a saber: mapeamento de 
competências; captação de competências; formulação 
da estratégia organizacional; acompanhamento e 
avaliação; e, retribuição. 

 

108. Acerca do desenvolvimento e treinamento de 
pessoal, julgue o próximo item. 

A avaliação do treinamento é uma etapa constante na 
qual deve ser observado se houve resultados práticos 
nas equipes em que foi aplicado e se há a necessidade 
de um novo treinamento. 

 

109. No que diz respeito à gestão do desempenho, 
julgue o seguinte item. 

Para a gestão do desempenho, alguns métodos de 
avaliação podem ser utilizados, como o Método da 

Escala Gráfica que consiste em avaliar o desempenho 
dos indivíduos por intermédio de frases descritivas de 
determinadas alternativas de tipos de desempenho 
individual. Em cada bloco, ou conjunto composto de 
duas, quatro ou mais frases, o avaliador deve 
escolher, forçosamente, apenas uma ou duas 
alternativas, que mais se aplicam ao desempenho do 
empregado avaliado. 

 

110. Acerca de recrutamento e seleção de pessoal, 
julgue o item a seguir. 

A modalidade de recrutamento interno deve ser 
desinvestida pelo setor de gestão de pessoas, em 
virtude de gerar demasiada competitividade 
intraorganizacional, sentimento de desvalorização por 
parte dos candidatos não selecionados para a vaga e 
casos de violência e assédio moral na disputa pela 
colocação profissional pretendida pelos envolvidos. 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Carlos Henrique 

Um servidor atrasou em 15 dias o pagamento de uma 
dívida de R$ 40.000, contraída durante a pandemia, 
cuja taxa de juros é de 21% ao mês no regime de 
capitalização simples. Considerando o mês comercial 
de 30 dias, julgue os itens subsequentes. 

111. No regime de capitalização simples, o valor dos 
juros na situação apresentada será R$ 200,00 maior 
que no regime de capitalização composta. 

 

112. No regime de capitalização composta, a taxa de 
21% ao mês é equivalente à taxa de 46,41% ao 
bimestre. 

 

Uma dívida de R$ 10.000 foi liquidada pelo valor de R$ 
22.500, pagos de uma única vez, dois anos após ter 
sido contraída.   

Julgue o item subsequente. 

113. Nesse caso, no regime de capitalização composta, 
a taxa anual de juros empregada nesse negócio foi de 
inferior a 40% 

 

 



13 
 Simulado IBAMA – Analista Administrativo 22/01/22 

 

 

Um título bancário com valor nominal de R$ 4.500 foi 
descontado 4 meses antes do seu vencimento a taxa 
de desconto comercial simples de 24% ao ano.  

Julgue o item seguinte. 

114. O valor atual foi superior a R$ 4.200 

 

José pegou um empréstimo de R$ 24.000 em uma 
instituição financeira, que deve fazer a amortização 
em doze parcelas mensais consecutivas pelo sistema 
de amortização constante sem carência. A taxa de 
juros contratada para o empréstimo foi de 2% ao mês, 
e a primeira parcela deverá ser paga um mês após a 
tomada do empréstimo.  

Julgue o item seguinte. 

115. O valor da quinta parcela a ser paga por José é de 
R$ 2320. 

 

O Estratégia Concursos promoveu uma reunião entre os 
professores.  Em um certo intervalo, 20% das 
mulheres deixaram a sala de reunião e o número de 
professoras ficou igual a 3/5 do número de 
professores homens. Se, com a saída das mulheres, o 
grupo passou a ser de 320 pessoas, julgue os itens 
seguintes: 

116. Depois da saída das mulheres, a porcentagem de 
homens passou a ser superior a 70% 

 

117. A quantidade original de pessoas na reunião é 
inferior a 360 pessoas. 

 

 

118. Analise as afirmativas a seguir, a respeito de 
sistemas de amortização de empréstimos: 

I. No sistema francês, as prestações são constantes; os 
juros, decrescentes; e as amortizações, crescentes. 

II. No sistema de amortização constante (SAC), as 
amortizações são constantes; as prestações, 
crescentes; e os juros, decrescentes. 

III. No sistema americano de amortização, apenas os 
juros são pagos durante o financiamento, e, ao final 
do prazo, a dívida é amortizada de uma só vez. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que acima há 
somente duas afirmações verdadeiras 

 

119. O preço à vista de um apartamento é R$ 
210.000,00. Jorge fez uma proposta ao proprietário 
para adquirir esse imóvel pagando o em três parcelas 
iguais, a primeira à vista, a segunda após 1 ano e a 
terceira depois de 2 anos. O proprietário aceitou a 
proposta, desde que fossem cobrados juros 
compostos de 100% ao ano sobre o saldo devedor 
após o pagamento de cada parcela.  

Julgue o item seguinte: 

Nas condições impostas pelo proprietário, o valor de 
cada uma das três parcelas a serem pagas por Jorge, 
em reais, deverá ser igual a R$ 120.000,00 

 

 

120. Considere o fluxo de caixa abaixo, que se refere a 
um projeto cujo desembolso inicial foi de R$ 
15.000,00. 

 

A uma taxa de atratividade de 20% ao ano, o índice de 
lucratividade do projeto tem valor de 1,6.  

Pode-se afirmar que, nessas condições, o valor de X é 
inferior a R$ 14.000,00 
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