
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q1.

A experimentação é característica dos processos de

aquisição de conhecimentos. Ao adquirir a escrita, a criança

testa hipóteses já construídas acerca desse sistema. Pode-se

pensar então que, mesmo antes de entrar para a escola, o

aprendiz, graças às práticas de letramento às quais está exposto

cotidianamente, já construiu suas hipóteses no que diz respeito

à segmentação da escrita. No entanto, ao testá-las, o que se lhe

apresenta é a dúvida sobre o lugar em que espaços devem ser

inseridos na escrita. Para a resolução desse problema, é

necessário que o aprendiz cumpra a complexa tarefa de

compreender o que é uma palavra.

Começam a surgir, exatamente nesse período, as

segmentações não convencionais. Da falta de espaço entre

fronteiras vocabulares — hipossegmentação — surgem

estruturas do tipo “derepente”, “muitolonge”, “chicobento”; da

inserção de um espaço indevido no interior da palavra —

hipersegmentação —, estruturas como “em controu”, “amanhe

seu”, “chapeu sinhô”.

Ana Paula Nobre da Cunha e Ana Ruth Moresco Miranda. A hipo

e a hipersegmentação nos dados de aquisição de escrita: a

influência da prosódia. In: Alfa. 53 (1), 2009, p. 127-148.

Internet: <http://piwik.seer.fclar.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsecutivos, referentes às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto anterior.

Na linha 3, a forma verbal “Pode-se” foi empregada no sentido

de é possível.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q2.



Internet: <www.mulher.df.gov.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

No terceiro período do texto, predomina a função fática da

linguagem, dada a finalidade comunicativa do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE



Q4.

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como

Lanebbia e seus associados se interessavam por um bando de

maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteligente,

que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente,

dizia-se, que brilharia no corpo docente de qualquer

universidade; especialistas que qualquer editora contrataria por

somas astronômicas (certos astros não são muito grandes). Era

um enigma também para nós; mas, lamentações à parte,

sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns

astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes,

prazos e, sobretudo, reivindicações salariais. Tínhamos, além

disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase todo:

a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão

neurótico-deliquencial por textos antigos, que nos levava

frequentemente a visitas subservientes a párocos, conventos,

igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que

facilitassem o acesso a qualquer velharia escrita. Que poderia

estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, ou

décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de

sacristias, bibliotecas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do

que seus proprietários ou curadores. Tínhamos achado

preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam.

Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso

nos fins de semana, quando saíamos atrás de boa comida, bons

vinhos e velhos escritos.25

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau.

Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às estruturas linguísticas e às

ideias do texto acima.

Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o

emprego do acento gráfico nos vocábulos “sabíamos” e

“procurávamos”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

outros elementos de sequenciação textual

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q5.



Internet: <www.mulher.df.gov.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

No terceiro período do texto, a conjunção “ou” está associada

ao valor de inclusão e a conjunção “e” associada ao valor de

sequenciação temporal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q6.



Internet: <www.mulher.df.gov.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

No terceiro período, “for” e “vir” são formas flexionadas no

modo subjuntivo dos verbos de movimento ir e vir,

empregadas em um jogo de palavras que aproxima o campo

semântico do movimento com o campo semântico do

transporte.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q7.



Internet: <www.mulher.df.gov.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens a seguir.

No primeiro período do texto, há uma relação de oposição,

construída com ênfase na palavra “não” e com elipse da

expressão “é público” na segunda oração desse período.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q8.

A experimentação é característica dos processos de 

aquisição de conhecimentos. Ao adquirir a escrita, a criança 

testa hipóteses já construídas acerca desse sistema. Pode-se 

pensar então que, mesmo antes de entrar para a escola, o 

aprendiz, graças às práticas de letramento às quais está exposto 

cotidianamente, já construiu suas hipóteses no que diz respeito 

à segmentação da escrita. No entanto, ao testá-las, o que se lhe 

apresenta é a dúvida sobre o lugar em que espaços devem ser 

inseridos na escrita. Para a resolução desse problema, é 

necessário que o aprendiz cumpra a complexa tarefa de 

compreender o que é uma palavra. 

Começam a surgir, exatamente nesse período, as 

segmentações não convencionais. Da falta de espaço entre 

fronteiras vocabulares — hipossegmentação — surgem 

estruturas do tipo “derepente”, “muitolonge”, “chicobento”; da



inserção de um espaço indevido no interior da palavra — 

hipersegmentação —, estruturas como “em controu”, “amanhe 

seu”, “chapeu sinhô”.

Ana Paula Nobre da Cunha e Ana Ruth Moresco Miranda. A hipo

e a hipersegmentação nos dados de aquisição de escrita: a

influência da prosódia. In: Alfa. 53 (1), 2009, p. 127-148.

Internet: <http://piwik.seer.fclar.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsecutivos, referentes às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto anterior.

O emprego das vírgulas no terceiro período do texto

justifica-se pela mesma regra de pontuação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q10.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.



Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: PORTUGUêS / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q12.

A experimentação é característica dos processos de

aquisição de conhecimentos. Ao adquirir a escrita, a criança

testa hipóteses já construídas acerca desse sistema. Pode-se

pensar então que, mesmo antes de entrar para a escola, o

aprendiz, graças às práticas de letramento às quais está exposto

cotidianamente, já construiu suas hipóteses no que diz respeito

à segmentação da escrita. No entanto, ao testá-las, o que se lhe

apresenta é a dúvida sobre o lugar em que espaços devem ser

inseridos na escrita. Para a resolução desse problema, é

necessário que o aprendiz cumpra a complexa tarefa de

compreender o que é uma palavra.

Começam a surgir, exatamente nesse período, as

segmentações não convencionais. Da falta de espaço entre

fronteiras vocabulares — hipossegmentação — surgem

estruturas do tipo “derepente”, “muitolonge”, “chicobento”; da

inserção de um espaço indevido no interior da palavra —

hipersegmentação —, estruturas como “em controu”, “amanhe

seu”, “chapeu sinhô”.

Ana Paula Nobre da Cunha e Ana Ruth Moresco Miranda. A hipo

e a hipersegmentação nos dados de aquisição de escrita: a

influência da prosódia. In: Alfa. 53 (1), 2009, p. 127-148.

Internet: <http://piwik.seer.fclar.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsecutivos, referentes às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto anterior.

A substituição de “às quais” (R.5) por à que prejudica

a correção gramatical do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q13.



Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens a seguir,

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.

A fim de obedecer aos preceitos do MRPR, o pronome de

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q14.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q15.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado

programa de governo, fizer constar seu nome de modo a

caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela

autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da

impessoalidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q16.

João, após aprovação em concurso público, foi nomeado

em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração

indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética

em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para

ocupar emprego público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q17.

De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as

proibições, julgue os itens subsequentes.

A conduta de atender ao público com presteza, embora não

esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor,

é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Lei nº 9.784/1999 e

Lei nº 9.873/1999

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q18.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Situação hipotética: Antônio, servidor que ingressou no

serviço público mediante um ato nulo, emitiu uma certidão

negativa de tributos para João. Na semana seguinte, Antônio

foi exonerado em função da nulidade do ato que o vinculou

à administração. Assertiva: Nessa situação, a certidão emitida

por Antônio continuará válida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei nº 8.112/1990 e alterações

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q19.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q20.

A respeito dos poderes administrativos, julgue os itens seguintes.

O ato discricionário implica liberdade de atuação

administrativa, contudo sempre nos limites previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q21.



Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q22.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções

e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações

administrativas gerais, exerce o denominado poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q23.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação

do dano

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q24.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de 

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial 

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um 

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao



veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, 

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial 

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais 

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo 

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever 

funcional. 

 

 

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens 

a seguir. 

A autarquia tem direito de regresso contra João.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q25.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

O fato de a administração pública internamente aplicar uma

sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração

funcional caracteriza o exercício do poder de polícia

administrativo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e

alterações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q26.

Com relação à improbidade administrativa, julgue os próximos

itens.

Suspensão dos direitos políticos de três a seis anos

e pagamento de multa civil no valor de até dez vezes

a remuneração percebida pelo agente são sanções que podem

ser aplicadas ao servidor no caso de ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q27.



No que se refere aos poderes da administração pública e aos

serviços públicos, julgue os itens subsecutivos.

Os serviços públicos gerais são indivisíveis, sendo prestados a

toda a coletividade, sem destinatários determinados ou

individualizados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q28.

Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q29.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q30.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Uma autarquia é entidade administrativa personalizada distinta

do ente federado que a criou e se sujeita a regime jurídico de

direito público no que diz respeito a sua criação e extinção,

bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q31.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q32.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de

direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão

obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados

à prestação de serviços por terceiros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q33.

No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da

administração pública e à organização administrativa, julgue os

itens subsequentes.

São características das sociedades de economia mista: criação

autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado;

sujeição ao controle estatal; estruturação sob a forma de

sociedade anônima.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo



Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q34.

Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de

controle na administração pública, julgue os itens a seguir.

No exercício de suas funções sancionatórias, o TCE/PA poderá

aplicar ao responsável por contas consideradas irregulares

a penalidade de inabilitação, por prazo determinado, para

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança

na administração estadual.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q35.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da

responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito

brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do

interesse público, será integralmente excluída a

responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja

exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Noções, características, garantias, variações, responsabilidades

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q36.

A respeito das licitações públicas e dos contratos administrativos,

julgue os itens a seguir à luz da legislação pertinente.

As cláusulas classificadas como acessórias, tipicamente

presentes no contrato administrativo, garantem a supremacia

do interesse público ao concederem várias prerrogativas

à administração pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção, prorrogação e inexecução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q37.

A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os 

itens subsecutivos.



É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa

que, contratada administrativamente por meio de licitação,

passe, no curso da execução contratual, a situação de

irregularidade fiscal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q38.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade

do certame.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q39.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao

legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas

diversas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q40.

No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e a

servidores públicos, julgue os itens que se seguem conforme

as disposições constantes da Constituição Federal de 1988 (CF).

A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião

é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer

restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa

ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q41.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q42.

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,

julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os

serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à

coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q43.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q44.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.



Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q45.

Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da

lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q46.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado,

julgue os próximos itens.

Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os

municípios, em simetria com os estados, desempenham as

funções dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, em

razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da CF.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q47.

Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue

o item a seguir, acerca das competências legislativa e jurisdicional.

Compete privativamente à União legislar sobre direitos e

garantias fundamentais.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q48.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

O estado do Pará pode explorar diretamente, ou mediante

concessão, os serviços locais de gás canalizado, não podendo

a regulamentação da exploração ocorrer por meio de medida

provisória.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q49.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q50.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q51.



Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da

Lei Complementar nº 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações

Públicas Distritais), julgue os itens que se seguem, a respeito de

agentes públicos.

Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja, de

forma geral, vedada, essa vedação não se estende a empregos

públicos vinculados a empresas públicas e a sociedades

de economia mista.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo: Atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q52.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O presidente da República possui competência constitucional

para dispor, mediante decreto, acerca de aumento de despesa

na administração federal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q53.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, tem

competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira,

orçamentária e patrimonial da União, mediante controle

externo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q54.

Acerca de processo legislativo e fiscalização contábil, financeira

e orçamentária, julgue os itens a seguir, considerando

as disposições constitucionais sobre o Poder Legislativo.

Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo 

projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria 

absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso



Nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q55.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

Conforme a CF, qualquer cidadão tem o direito de denunciar

irregularidades ou ilegalidades ao TCU, na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q56.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos órgãos de fiscalização e

controle instituídos pela CF.

Ainda que reúnam provas suficientes contra investigados, é

vedado às comissões parlamentares de inquérito aplicar-lhes

pena, devendo essas comissões encaminhar suas conclusões ao

Ministério Público para que este promova a responsabilidade

civil ou criminal daqueles contra os quais pesem quaisquer

acusações.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q57.

A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça,

julgue os itens a seguir.

Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal,

estadual e municipal, em virtude de sentença judicial, são

feitos por meio de precatórios.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: Composição e competências

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE



Q58.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Situação hipotética: Um servidor público federal ofereceu

representação ao Ministério Público contra o presidente de

uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida,

a fim de obter favorecimento em um processo administrativo.

O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por

ele gravada. Assertiva: Nessa situação, em que pese a

inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada

lícita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ): organização e competências

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q59.

No que concerne à organização político-administrativa do

Estado brasileiro e às competências do Poder Judiciário, julgue

o item seguinte.

Embora a CF o insira entre os órgãos jurisdicionais,

o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições

exclusivamente administrativas e disciplinares e

submete-se ao controle do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério público

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q60.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do

Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q61.

Julgue os itens seguintes, relativos aos tribunais de contas.



Conforme entendimento do STF, é possível a criação de

procuradoria especial no âmbito de tribunal de contas, com

competência para representá-lo judicialmente nos casos em que

este necessite praticar, em juízo e em nome próprio, atos

processuais na defesa de sua autonomia e independência em

face dos demais poderes e para exercer a atividade de

consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos do tribunal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q62.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q63.

Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor

público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios

éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos

e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio

comum das despesas com os serviços prestados à população.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q64.

Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992 e nos preceitos de

ética, moral e cidadania, julgue os itens seguintes.

O exercício da cidadania sofre influência das questões éticas e

morais que moldam o comportamento individual do cidadão.

Isso porque o conjunto das condutas individuais compõe o

comportamento de determinado grupo social, do qual são

extraídas as demandas que subsidiam a adoção de políticas

públicas e a concretização de direitos sociais.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q65.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação,

responsabilidades, penalidades)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q66.

A respeito de reparação de danos, sindicância e processo

administrativo, e controle interno da administração pública, julgue

os itens seguintes.

Nos termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado

por servidor público não é extensível aos seus sucessores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q67.

A respeito de atos de improbidade administrativa, julgue os itens

que se seguem de acordo com o disposto na Lei de Improbidade

Administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem

econômica para intermediar a liberação de verba pública de

qualquer natureza.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Teoria da administração

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q68.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

Os pressupostos teóricos da administração científica visam

contribuir diretamente para a maior eficiência dos processos

produtivos, incluindo a redução dos custos de produção.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q69.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

O governo empreendedor visa atender ao cidadão como

cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe

responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q70.

Acerca da administração pública contemporânea, julgue os itens

subsecutivos.

Um ponto de convergência dos setores público e privado é o

fato de os gestores de ambos os setores agirem de acordo com

as instruções apresentadas por seus superiores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q71.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A perspectiva de reforma do Estado moderno 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. Nessa



perspectiva, considera-se que as agências reguladoras 

pertencem ao setor do núcleo estratégico.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q72.

No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue os

itens subsequentes.

A orientação estratégica para resultados é uma característica

de controle que visa proporcionar confiabilidade,

boa comunicação e participação dos envolvidos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q73.

Acerca de teorias e modelos da administração pública, cultura

organizacional e tecnologias gerenciais, julgue os itens a seguir.

De acordo com a administração pública gerencial, o servidor

público trabalha para atender aos cidadãos, considerados

consumidores e clientes, mediante a descentralização da decisão e

das funções.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q74.

Em relação a gestão de organizações e de serviços públicos, julgue

os itens subsequentes.

Mapeamento, redesenho e registro de processos

organizacionais mais inteligentes e modernos têm sido a

base para a implantação de novas tecnologias de informação

e comunicação nas organizações públicas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos)

e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos)



Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q75.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A concessão de serviço público é um contrato administrativo

pelo qual a administração pública delega a outrem a execução

de determinado serviço com características específicas, sem,

entretanto, transferir a titularidade do serviço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT,

ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q76.

Julgue os itens a seguir com base nas Leis n.º 10.233/2001 e

n.º 10.871/2004.

Entre as atribuições gerais da ANTT, incluem-se a elaboração

de normas e regulamentos relativos à exploração de vias e

terminais e a revisão e ajuste de tarifas, após prévia

comunicação ao Ministério da Fazenda.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q77.

Acerca da criação de carreiras e organização de cargos efetivos nas

autarquias especiais, denominadas agências reguladoras, julgue os

itens seguintes.

A distribuição de cargos de procurador federal nas

procuradorias das agências reguladoras é atribuição do

procurador-geral federal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): Reformas administrativas e a nova

gestão pública

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q78.

A respeito da evolução da administração pública no Brasil, julgue

os itens subsequentes.



Os princípios da administração pública gerencial, surgida no

fim do século XX, incluem o combate ao nepotismo e à

corrupção, por meio do controle rígido dos processos

organizacionais e dos procedimentos operacionais, modo mais

seguro de combatê-los.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q79.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

A coordenação, um processo organizacional diretamente

relacionado com o processo decisório, revela a essência da

direção enquanto função administrativa, pois libera as ações a

serem executadas para o alcance dos resultados estabelecidos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Planejamento estratégico, tático e operacional: visão, missão e análise

SWOT

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q80.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

O planejamento estratégico, um dos princípios da

racionalidade administrativa, requer que seus executores

tenham alto nível de habilidades técnicas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Redes e alianças

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q81.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Administração por objetivos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q82.

Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos diversos do

processo de planejamento.

Os elementos comuns à administração por objetivos incluem

a formulação de objetivos independentes para cada atividade

ou processo dentro de um departamento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q83.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Estratégias não associadas à alocação de recursos

organizacionais fazem que a gestão por objetivos e incentivos

do balanced scorecard se caracterize como barreira ao

alinhamento estratégico e à competividade da organização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Processo de planejamento / Processo decisório

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q84.

A respeito dos processos organizacionais de planejamento e

de tomada de decisões, julgue os itens que se seguem.

Normalmente, o tomador de decisões que adota o estilo

integrativo utiliza poucas informações no processo decisório.

Por esse motivo, ele pretere a criatividade e prioriza a

avaliação dessas informações de maneira crítica, detalhada

e centralizada.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q85.

A respeito dos princípios de organização, julgue os itens

subsecutivos.

A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos

níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de

estruturas organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q86.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

Entre as três formas modernas de se organizarem as empresas,

a departamentalização por processos é aquela com maior

evidência no cenário contemporâneo, devendo ter maior

evolução e amplitude de aplicação nos próximos anos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Organização informal

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q87.

Acerca de estrutura e estratégia organizacional, julgue os itens

seguintes.

Na administração pública, a estrutura informal facilita a

comunicação entre chefia e subordinados, proporcionando

maior rapidez e controle dos processos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q88.

Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento

e desenvolvimento.

A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo

impacto de treinamentos dos servidores.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Comunicação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q89.

Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue os itens

seguintes.

Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo

emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são

exemplos de ruídos e interferências na comunicação,

que podem comprometer a interpretação adequada de uma

mensagem pelo seu receptor.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q90.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A centralização constitui um dos princípios fundamentais da

administração pública burocrática clássica; a descentralização,

por sua vez, constitui elemento básico para um modelo de

administração pública gerencial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Características

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q91.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de

Educação do DF exerce sobre fundação a ela vinculada

configura controle administrativo por subordinação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Tipos, vantagens e desvantagens

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q92.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

É garantido ao Poder Judiciário o controle de mérito

administrativo dos atos administrativos, pois lesão ou ameaça

a direito não podem ser excluídas da apreciação de juiz.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Processo administrativo / Controle / Sistema de medição de desempenho organizacional

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q93.

Acerca de cultura e gestão de desempenho organizacional, julgue

os itens subsequentes.

Como instrumento da gestão do desempenho individual,

a elaboração e o monitoramento de planos de trabalho

constituem técnicas de administração de conflitos, visto que

demandam a proposição de metas compartilhadas pelos

membros da equipe de trabalho e encontros regulares entre

chefias e subordinados, respectivamente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q94.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

O pensamento sistêmico, um fundamento da excelência da

qualidade, se refere à flexibilidade e à capacidade de mudança

das organizações, em tempo hábil, para novas demandas das

partes interessadas e alterações no ambiente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q95.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Lean manufacturing e kaizen são exemplos de ferramentas 

de gestão da qualidade aplicadas para o aperfeiçoamento



de organizações e preveem a realização de diagnósticos 

e implementação de melhorias.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo da fundação nacional da qualidade

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q96.

Em relação ao ciclo PDCA, às ferramentas de gestão da qualidade

e aos modelos de excelência gerencial, julgue os itens seguintes.

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG), desenvolvido pela

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), prescreve práticas de

gestão para instituições públicas e privadas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo do gespublica

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q97.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q98.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

A estrutura analítica do projeto (EAP) representa

hierarquicamente — para baixo e para cima — as áreas de

processo da gestão do projeto, bem como atividades, escopo

e demais elementos do projeto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos

Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE



Q99.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

As fases do gerenciamento de projeto — iniciação;

planejamento; execução; monitoramento e controle; e

encerramento — determinam que atividades devem ser

executadas em sequência ou em paralelo, do início ao término

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas

Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q100.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

Nos projetos com mais de uma fase, é possível haver relações

diferentes entre fases individuais, alterando-se, assim, o ciclo

de vida do projeto, com exceção dos ciclos de vida

predeterminados, que são projetados para reagir a altos níveis

de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q101.

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de processos.

O mapeamento de processos requer medição e controle do

desempenho dos processos para que se possam estabelecer

metas, objetivos e indicadores para monitoramento dos

processos e de seus resultados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q102.

Com referência à gestão de processos e às técnicas de mapeamento,

análise e melhoria de processos, julgue os próximos itens.



Gerenciamento de Processos de Negócio — ou Business

Process Management (BPM), como é conhecido

internacionalmente — é um método cuja utilidade limita-se

ao mapeamento e à modelagem de processos de negócios.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2000

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q103.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito da gestão de projetos e da

gestão de processos.

A adoção de um programa de gestão da qualidade e a obtenção

de uma certificação ISO 9000 são fatores que motivam

as iniciativas de gerenciamento de processos de negócio.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q104.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são

métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um

produto ou serviço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q105.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.



João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q106.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Ato praticado por usurpador de função pública é considerado

ato irregular.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q107.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

Mediante requisição administrativa, o Estado pode dispor de

bem de particular para desenvolver atividade pública, sem a

necessidade de pagamento prévio ou posterior de indenização,

a despeito de desgaste ou dano ao bem.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio

probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q108.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de

quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Licitação pública / Modalidades, dispensa e inexigibilidade

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q109.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Licitação pública / Pregão

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q110.

No que concerne às licitações públicas, julgue os itens

subsecutivos.

No pregão, uma vez declarado o licitante vencedor, qualquer

pessoa, ainda que não tenha participado da licitação, tem

o direito de manifestar motivadamente a intenção de recorrer

por motivo de nulidade procedimental.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q111.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

O contrato verbal firmado entre a União e a Empresa Y é nulo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q112.



Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas

sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Ética no serviço público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº

1.171/1994)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q113.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Servidor público do DF apresentar-se ao trabalho com

vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui

vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas

no serviço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Geral / Ética no serviço público / Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q114.

Julgue os itens a seguir, referentes aos elementos do comportamento

organizacional.

Quando, em uma comunicação, o ouvinte se julga conhecedor

de todos os assuntos, as relações interpessoais no contexto de

trabalho tornam-se mais difíceis.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e

dimensões da intervenção da administração na economia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q115.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao empreendedorismo

governamental e às novas lideranças no setor público.

Aproximando-se do modelo tradicional burocrático, o governo

empreendedor visa estimular a ação e a parceria da sociedade,

exercendo forte controle sobre a economia.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Funções do

orçamento público

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q116.

Acerca das funções do governo na economia, julgue os itens

seguintes.

Na execução de projetos que integram o Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o governo exerce

diretamente função econômica distributiva.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Conceito

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q117.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As etapas que compõem o processo orçamentário no DF

incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara

Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q118.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para

a execução de obras.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q119.

A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.



Como documento, o orçamento público prevê as quantidades

de moeda que devem entrar e que devem sair dos cofres

públicos ao longo do tempo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo e processo orçamentário

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q120.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

O ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico

e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos

e financeiros dos programas do setor público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q121.

No que diz respeito aos sistemas e processos orçamentários e à

evolução do planejamento no Brasil, julgue os itens seguintes.

Os órgãos setoriais integram o Sistema de Planejamento e

Orçamento Federal e atuam verticalmente no processo

decisório, integrando os produtos gerados no nível subsetorial,

coordenado pelas unidades. Esses órgãos setoriais ficam

sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q122.

A respeito do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes

orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue

os itens que se seguem.

Com duração de quatro anos, a vigência do PPA coincidirá

com os quatro anos do mandato do presidente da República

eleito.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q123.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q124.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual

ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio

dos denominados créditos adicionais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Classificações orçamentárias

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q125.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Criado no Brasil pelo Decreto-lei nº 200/1967,

o orçamento-programa foi concebido como instrumento de

planejamento, de gerenciamento e de controle dos recursos

da administração pública, de forma a aperfeiçoar

o cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos.

Nesse sentido, as necessidades financeiras das unidades

organizacionais deverão ser priorizadas na elaboração

do orçamento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q126.



No que se refere aos aspectos gerais e à estrutura do Plano de

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), julgue os itens

subsecutivos.

Com vistas à consistência dos registros e saldos de contas,

recomenda-se que as contas contábeis descritas como

outros(as) sejam limitadas a 10% do total do grupo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q127.

No mês de novembro de 2016, fortes chuvas e ventanias

assolaram uma região administrativa do DF. O fato de terem

causado danos a casas e aparelhos públicos possibilitou a

caracterização de calamidade pública, e não havia, na Lei de

Orçamento de 2016, dotação orçamentária específica para a sua

recuperação.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Nesse caso, para o reparo das casas, o GDF deverá utilizar-se

da abertura de crédito extraordinário.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária

e financeira

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q128.

Em relação aos mecanismos contábeis para avaliação de ativos,

passivos, impostos e custos, julgue os itens que se seguem.

Os recursos de impostos cuja arrecadação seja compartilhada

entre mais de um ente federativo devem ser registrados como

ativos no âmbito de cada entidade somente em relação

à parcela que lhe couber na repartição da receita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q129.

A respeito da administração da execução orçamentária, julgue

os itens que se seguem.



Se determinado órgão público assinar contrato que crie

obrigação legal para o ente público por período superior a dois

exercícios financeiros, os efeitos financeiros da medida

poderão ser compensados pela redução permanente da despesa

orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q130.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações orçamentárias

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q131.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

A primeira providência que o executor de despesas terá de

tomar será solicitar ao setor financeiro o empenho estimativo

considerando o total da despesa com gêneros necessária a

abastecer a escola com merenda durante o ano letivo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações, estágios e fontes

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q132.



Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

No tocante à conceituação e à classificação da receita pública,

as receitas tributária e patrimonial são classificadas como

receitas de capital.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q133.

Julgue os itens que se seguem, acerca de receita pública.

Os créditos a receber da dívida ativa, que são classificados no

ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações, estágios

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q134.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

No caso de o valor empenhado ser insuficiente para atender as

despesas com a merenda escolar, o executor de despesas

deverá providenciar a anulação total do empenho e elaborar

outro empenho no valor adequado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q135.

Com relação ao disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a

seguir.



No registro dos restos a pagar, dadas as limitações

operacionais para a discriminação das despesas em

processadas e não processadas, dispensa-se a distinção quanto

às características da despesa não paga, sendo exigido apenas o

registro contábil agregado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q136.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha

verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q137.

Com relação à execução financeira do governo do DF, julgue

os próximos itens.

Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a

servidor previamente designado e tem como finalidade atender

a despesas que não possam aguardar o processo normal,

ou seja, é exceção quanto à realização de procedimento

licitatório. Os casos de uso do suprimento de fundos na

educação do DF incluem o atendimento de despesas de

pequeno vulto das escolas públicas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos



Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q138.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com

a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

Empresa estatal que receba do seu ente controlador recursos

financeiros para pagamento de custeio em geral será

considerada, para efeitos de responsabilidade fiscal, empresa

estatal dependente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q139.

Em relação a controle jurisdicional e atividade financeira do

Estado, julgue os itens que se seguem.

Mecanismo de controle da atividade financeira do Estado,

a verificação bimestral da capacidade de cumprimento das

metas de resultado contidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, em face do comportamento da receita, pode

levar os Poderes e o Ministério Público a promoverem

contingenciamento das dotações orçamentárias e retenção dos

recursos financeiros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q140.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

A modificação de base de cálculo que provocar redução

discriminada de tributo será considerada renúncia de receita.

Esta, se não estiver acompanhada de medidas de compensação

que provoquem o aumento de receita, não poderá ser utilizada

por um ente federativo como instrumento de concessão nem de

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q141.



Ao final do segundo quadrimestre de determinado

exercício, um estado da Federação publicou as seguintes

informações contábeis em seu relatório de gestão fiscal.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item que se

segue.

Nesse caso, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal,

como o estado em questão não ultrapassou o limite máximo da

despesa com pessoal, o governador poderá criar novos cargos

públicos, ainda que isso implique aumento da despesa com

pessoal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q142.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com

a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

Os títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil

devem ser incluídos na dívida pública consolidada da União.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q143.

No que diz respeito aos instrumentos de transparência, controle e

fiscalização previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),

julgue os itens a seguir.

A variação patrimonial decorrente das alienações de veículos 

de propriedade do estado do Pará deverá constar em 

demonstrativo que acompanhe o relatório resumido da



execução orçamentária, referente aos meses de novembro 

e dezembro de cada exercício.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q144.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.

Na subdivisão materiais de estoque, da classificação de

materiais por tipo demanda, os materiais existentes no

estoque devem ser submetidos a critérios e parâmetros de

ressuprimento automático com base na demanda prevista e na

sua importância para a empresa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q145.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais

didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na

secretaria de um órgão público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q146.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

Na gestão de materiais, o método da curva ABC é aplicado

com a finalidade de se realizar uma gestão refinada dos itens

mais valorosos de uma demanda. Nesse método, os itens de

menor valor são classificados na classe A e os de maior valor,

na classe C.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q147.

Decisões a respeito de estoques devem ser tomadas com cautela.

Ao mesmo tempo que pontos positivos relacionados à utilização

de estoques proporcionam bom nível de serviço ao cliente,

pontos negativos podem comprometer a viabilidade econômica da

manutenção de estoques, podendo reter capital que seria utilizado

de forma mais rentável se destinado a incrementar a produtividade

e a competitividade.

Considerando essas informações, julgue

os itens subsequentes, a respeito da tomada de decisão na gestão

de estoques.

O método de ressuprimento de estoques do tipo revisão

periódica sugere pedidos a intervalos de tempo regulares

e fixos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q148.

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

O setor de compras é um subsistema orientado para fora da

empresa, com interação junto aos fornecedores externos e

também junto a vários órgãos internos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q149.

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos

fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação

de o quê, de quando e de quanto comprar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador



Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q150.

A respeito da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

Uma empilhadeira frontal, que se move sobre rodas

pneumáticas ou de borracha maciça, possui colunas que são

constituídas por um ou mais estágios, para elevação de cargas

até 15 m de altura, e que se inclinam para frente ou para trás,

para depositar ou apanhar cargas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q151.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q152.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Apenas os fornecedores de determinado produto constantes

de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de

eventual fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q153.

Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das

licitações e contratações da administração pública, julgue os itens

que se seguem.

Cabe à administração pública federal, visando promover o 

desenvolvimento nacional sustentável, observar, nas



contratações realizadas, o menor impacto sobre recursos 

naturais e utilizar inovações que reduzam a pressão sobre esses 

recursos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q154.

Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q155.

Acerca de recebimento, estocagem, distribuição, registro e

inventariação de matérias-primas e mercadorias, julgue os itens

subsequentes.

A efetividade da atividade de recebimento, intermediária às

atividades de compra e de pagamento aos fornecedores,

implica a realização de adequados procedimentos de

conferência da quantidade de bens recebidos, entre os quais se

inclui a conferência por acusação, técnica que permite ao

conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base

nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q156.

A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,

julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da

entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas

fiscais estão de acordo com os pedidos bem como avaliar se os

lançamentos contábeis foram feitos corretamente.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q157.

No que se refere ao gerenciamento de estoque e às formas de

avaliação da qualidade dos materiais recebidos, julgue os próximos

itens.

O estudo de estoques é realizado com base na previsão do

consumo, que pode ser estimado pelo método da média

aritmética, cuja principal vantagem é a inexistência de

diferentes pesos entre os valores mais antigos e os valores mais

recentes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q158.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

Documentos sigilosos produzidos por órgãos públicos

requerem uma armazenagem complexa, devido à

confidencialidade das informações neles presentes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q159.

O leiaute dos depósitos de mercadorias (armazéns) depende

essencialmente dos produtos a serem armazenados.

Com relação

à armazenagem e à dinâmica de armazenamento de produtos, julgue

os próximos itens.

Se, em um armazém, o número de cargas fracionadas escoadas

for bem maior que o número de cargas agregadas que chegam,

então a despesa com a mão de obra para separar as

mercadorias pode ser maior que a necessária para estocá-las.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte



Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q160.

Com relação às modalidades de transporte, julgue os itens

subsecutivos.

O transporte ferroviário, ideal para o transporte de cargas de

grandes volumes e de baixo valor agregado, possui custos

variáveis altos e custos fixos baixos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q161.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.

A distribuição física de produtos acabados proporciona

subsídios para a utilização da ferramenta roteirização, a qual

fornece à organização dados para a escolha do melhor trajeto

(origem/destino) para entrega do produto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q162.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

É vedada, em qualquer hipótese, a saída do país de uma obra

de arte tombada e incorporada ao patrimônio histórico de um

museu nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q163.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q164.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q165.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta

entre entidades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q166.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A transferência gratuita de posse de um bem de uma instituição

pública para outra inviabiliza a baixa patrimonial do bem

cedido.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ouvidoria / Atendimento ao cidadão

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q167.

Com relação à comunicabilidade no atendimento ao público, julgue

os itens a seguir.

A maioria dos conflitos relacionados às falhas de comunicação 

entre uma organização e seu público é provocada pela pouca



ou total ausência de informações: quanto maior for a 

quantidade de informações, melhor será a comunicação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ouvidoria / Lei de Acesso à Informação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q168.

A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação,

julgue os itens a seguir.

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a

dados contidos em documento classificado como reservado

poderá ser restringido por até cinco anos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q98.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q99.
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Administração Geral / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q100.
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q101.
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q102.
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2000 
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2000 
	Administração Geral / Gestão de processos / Processos e certificação ISO 9000:2000 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q103.
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Administração Geral / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q104.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Administração direta, indireta, e fundacional 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q105.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Atos administrativos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q106.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Requisição 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE




	Q107.
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria 
	Administração Geral / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q108.
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades, dispensa e inexigibilidade 
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades, dispensa e inexigibilidade 
	Administração Geral / Licitação pública / Modalidades, dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q109.
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Administração Geral / Licitação pública / Pregão 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q110.
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Administração Geral / Licitação pública / Contratos e compras 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q111.
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Administração Geral / Licitação pública / Convênios e termos similares 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q112.
	Administração Geral / Ética no serviço público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994) 
	Administração Geral / Ética no serviço público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994) 
	Administração Geral / Ética no serviço público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q113.
	Administração Geral / Ética no serviço público / Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço 
	Administração Geral / Ética no serviço público / Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço 
	Administração Geral / Ética no serviço público / Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q114.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Formas e dimensões da intervenção da administração na economia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q115.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Funções do orçamento público 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Funções do orçamento público 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas / Funções do orçamento público 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q116.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Conceito 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Conceito 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Conceito 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q117.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Técnicas orçamentárias 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q118.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Princípios orçamentários 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q119.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo e processo orçamentário 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo e processo orçamentário 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público / Ciclo e processo orçamentário 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q120.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE




	Q121.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q122.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q123.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q124.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Classificações orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Classificações orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Classificações orçamentárias 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q125.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q126.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q127.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q128.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q129.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de informações 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q130.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações orçamentárias 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações orçamentárias 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q131.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações, estágios e fontes 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações, estágios e fontes 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Conceito e classificações, estágios e fontes 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q132.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q133.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações, estágios 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações, estágios 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Conceito e classificações, estágios 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q134.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q135.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q136.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q137.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q138.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q139.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q140.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q141.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q142.
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização 
	Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q143.
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q144.
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q145.
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q146.
	Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q147.
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q148.
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q149.
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q150.
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q151.
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
	Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores 
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