
concurso público 

001. Prova objetiva

ANALISTA TécNIco cIeNTífIco
(AdmINISTrAdor)

 Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

 Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

 Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

 A duração das provas objetiva e dissertativa é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 
respostas e para a transcrição do texto definitivo.

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 
prova, assinando termo respectivo.

 Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

10.02.2019

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Progresso, enfim

Em atraso nas grandes reformas da Previdência Social e 
do sistema de impostos, o Brasil tem obtido avanços em uma 
agenda que, tomada em seu conjunto, mostra-se igualmente 
essencial – a da melhora do ambiente de negócios.

Trata-se de objetivos tão diferentes quanto facilitar a cria-
ção de empresas, reduzir o custo de licenças ou ampliar o 
acesso ao crédito. Grande parte dessas providências não 
depende de votações no Congresso, mas sim do combate 
persistente a empecilhos burocráticos e ineficiências do setor 
público.

A boa notícia é que o país subiu 16 posições no mais 
conhecido ranking dessa modalidade, divulgado a cada ano 
pelo Banco Mundial. A má é que a 109a colocação, num total 
de 190 nações consideradas, permanece vergonhosa.

O progresso ocorreu, basicamente, em quatro indicado-
res – fornecimento de energia elétrica, prazo para abertura 
de empresa com registro eletrônico, acesso à informação de 
crédito e certificação eletrônica de origem para importações.

Pela primeira vez em 16 anos de publicação do relatório, 
o desempenho brasileiro se destacou na América Latina. Os 
países mais bem posicionados da região, casos de México 
(54o lugar), Chile (56o) e Colômbia (65o), apresentaram 
pouca ou nenhuma melhora.

Numa perspectiva mais ampla, o ambiente de negócios 
vai se tornando mais amigável na maior parte do mundo. A 
edição mais recente do ranking catalogou número recorde de 
314 reformas realizadas em 128 economias desenvolvidas e 
emergentes no período 2017/2018.

Fica claro, no documento, que o maior atraso relativo do 
Brasil se dá no pagamento de impostos, dados a carga ele-
vada e o emaranhado de regras dos tributos incidentes sobre 
o consumo. Nesse quesito em particular, o país ocupa um 
trágico 184o lugar no ranking.

O caminho óbvio a seguir nesse caso é uma reforma am-
biciosa, que racionalize essa modalidade de taxação. Mesmo 
que não seja possível abrir mão de receitas, a simplificação 
já traria ganhos substanciais em eficiência ao setor produtivo.

(Editorial, Folha de S.Paulo, 06.11.2018. Adaptado)

01. As informações do editorial indicam que o Brasil

(A) conseguiu um tímido desempenho no ambiente 
de negócios, que só não foi melhor porque muitas 
providências estavam atreladas a votações no Con-
gresso.

(B) obteve um progresso considerável no ranking do 
Banco Mundial, o que fez o país aproximar-se de 
seus vizinhos com bom desempenho na América 
Latina.

(C) contrariou o ambiente de negócios que vem se de-
senhando na maior parte do mundo, pois, assim 
como outros países da América Latina, não apre-
sentou nenhuma melhora.

(D) manteve uma colocação desonrosa no ranking do 
Banco Mundial, considerando-se que no país não 
foram registradas reformas que melhorassem seu 
desempenho.

(E) está em uma colocação vexatória no ranking do 
Banco Mundial, apesar de o país ter subido 16 po-
sições e se destacado na América Latina pelo seu 
desempenho.

02. Considere as passagens:

•   ...  combate persistente a empecilhos burocráticos e 
ineficiências do setor público. (2o parágrafo)

•   Numa perspectiva mais  ampla,  o  ambiente de negó-
cios vai se tornando mais amigável na maior parte do 
mundo. (6o parágrafo)

•   ... dados a carga elevada e o emaranhado de regras 
dos tributos incidentes sobre o consumo. (7o pará-
grafo)

Conforme o contexto em que ocorrem, as expressões em 
destaque significam, correta e respectivamente:

(A) intermitente; justo; grupo restrito; que têm efeitos.

(B) fortuito; amistoso; conjunto ordenado; que se refle-
tem.

(C) continuado; favorável; mistura confusa; que recaem.

(D) ocasional; sentimental; ajuntamento incoerente; que 
amenizam.

(E) frequente; harmonioso; compilação minuciosa; que 
se revertem.
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06. Assinale a alternativa em que a reescrita de passagem do 
texto está correta quanto à norma-padrão de pontuação.

(A) O Brasil, segundo a boa notícia, subiu 16 posições 
no ranking do Banco Mundial; se bem que, ainda 
está na 109a colocação, num total de 190 nações 
consideradas.

(B) Quanto ao pagamento de impostos em particular, 
o Brasil, conforme o documento do Banco Mundial, 
ocupa o 184o lugar no ranking, que abrange 190 
 nações.

(C) México, Chile e Colômbia, apresentaram pouca ou 
nenhuma melhora mas são os países mais bem po-
sicionados da América Latina.

(D) Considerando-se: a carga elevada e o emaranhado 
de regras dos tributos incidentes sobre o consumo; 
o ranking do Banco Mundial deixa claro, que o maior 
atraso relativo do Brasil se dá no pagamento de im-
postos.

(E) O progresso brasileiro ocorreu, em quatro indica-
dores; fornecimento de energia elétrica, prazo para 
abertura de empresa com registro eletrônico, acesso 
à informação de crédito e certificação eletrônica de 
origem para importações.

07. Assinale a alternativa correta quanto à colocação prono-
minal, de acordo com a norma-padrão.

(A) Se vê, pelos dados do ranking do Banco Mundial, 
que o Brasil destacou-se basicamente em quatro in-
dicadores.

(B) O ambiente de negócios atualmente tem tornado-
-se mais amigável, o que vê-se pelas reformas 
 realizadas.

(C) Ainda que se tenha destacado o desempenho do 
Brasil no relatório do Banco Mundial, sabe-se que o 
país precisa avançar nos negócios.

(D) Deve racionalizar-se quanto aos pagamentos de  
impostos para que não condenem-se os países a um 
retrocesso econômico.

(E) Quando analisa-se o ranking do Banco Mundial, se 
constata que alguns países da América Latina apre-
sentaram pouca ou nenhuma melhora.

03. Mantendo-se o sentido original e em conformidade com 
a norma-padrão, a frase final do texto – Mesmo que não 
seja possível abrir mão de receitas, a simplificação já traria 
ganhos substanciais em eficiência ao setor produtivo. –  
está corretamente reescrita em:

(A) Por mais que não se possa dispensar receitas, uma 
decorrência natural da simplificação seria ganhos 
substanciais em eficiência ao setor produtivo.

(B) Conquanto seja impossível desistir de receitas, já 
haveria ganhos substanciais em eficiência ao setor 
produtivo com a simplificação.

(C) Como não é possível dispensar receitas, é com a 
simplificação que se trará ganhos substanciais em 
eficiência ao setor produtivo.

(D) Enquanto não for possível limitar receitas, a simplifi-
cação já trará ganhos substanciais em eficiência ao 
setor produtivo.

(E) Não obstante a impossibilidade de abandonar recei-
tas, já ocorreria ganhos substanciais em eficiência 
no setor produtivo, se houvesse a simplificação.

04. Assinale a alternativa em que as formas destacadas ex-
pressam, correta e respectivamente, ideia de progressão 
e de hipótese.

(A) ... o ambiente de negócios vai se tornando mais 
amigável na maior parte do mundo. / ... a simplifica-
ção já traria ganhos substanciais em eficiência ao 
setor produtivo.

(B) O caminho óbvio a seguir nesse caso é uma refor-
ma ambiciosa... / Os países mais bem posicionados 
da região [...] apresentaram pouca ou nenhuma 
 melhora.

(C) ... o Brasil tem obtido avanços em uma agenda 
que... / Trata-se de objetivos tão diferentes quanto 
facilitar a criação de empresas...

(D) O progresso ocorreu, basicamente, em quatro indi-
cadores... / ... o maior atraso relativo do Brasil se dá 
no pagamento de impostos...

(E) Nesse quesito em particular, o país ocupa um trági-
co 184o lugar no ranking. / Grande parte dessas pro-
vidências não depende de votações no Congresso...

05. Há termo empregado em sentido figurado na passagem:

(A) ... mostra-se igualmente essencial – a da melhora do 
ambiente de negócios.

(B) A edição mais recente do ranking catalogou número 
recorde de 314 reformas...

(C) ... o maior atraso relativo do Brasil se dá no paga-
mento de impostos...

(D) Nesse quesito em particular, o país ocupa um trágico 
184o lugar no ranking.

(E) ... a simplificação já traria ganhos substanciais em 
eficiência ao setor produtivo.
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09. Analisando as informações textuais, é correto afirmar que

(A) o uso do sinal grave para indicar a crase, que gera 
dúvidas até para bons conhecedores da língua, ocor-
re em um contexto marcado pela presença obrigató-
ria de preposição e artigo definido.

(B) o conhecimento para usar ou não o acento grave, 
que indica a crase, está mais relacionado à percep-
ção subjetiva dos encantos desse sinal do que à pró-
pria sintaxe da língua.

(C) o emprego do sinal grave decorre de um aprendi-
zado pelo avesso, ou seja, que ocorre quando se 
aprendem as situações em que há a presença obri-
gatória de artigo definido e preposição.

(D) o fato de muitas pessoas com bons conhecimentos 
da língua ficarem constrangidas em algumas situa-
ções devido ao mau emprego do sinal grave tem fei-
to com que ele seja abolido.

(E) a utilização do sinal grave é marcada por determina-
das construções reguladas pelos encantos do sinal, 
e isso comprova que, em mais da metade dos usos, 
esse acento é facultativo.

10. Considere o trecho final do texto:

Por exemplo, o artigo definido feminino “a” não pode ser 
usado em determinadas situações, o que, por exclusão, 
nos leva ao raciocínio de que o “a” da construção é ape-
nas a preposição “a”.

Assinale a alternativa em que a primeira frase confirma 
e a segunda frase nega o contido na passagem final do 
texto.

(A) Quando cheguei à repartição, percebi que ali foram 
feitas algumas mudanças. / A nova funcionária foi 
encaminhada à direção do setor.

(B) Durante a reunião do departamento, lemos, com 
atenção, a ata da anterior. / Emprestei o livro impor-
tado a quem não deveria.

(C) Oferecemos a todos os participantes do evento um 
exemplar do livro. / Na reunião, eles se referiram a 
essa nova lei.

(D) Analisando a documentação, conclui-se que está 
tudo em ordem. / Pedimos atenção à nova legislação 
do condomínio.

(E) Encontrei o autor a cujo livro nos referimos na última 
bienal. / A foto do acidente à qual tive acesso me 
deixou chocada.

08. Muitas das vezes, os investidores vão à procura de opi-
niões que corroborem     sua, quando o que deviam 
era procurar, sobretudo, opiniões contrárias. Quando en-
contram opiniões que divergem     sua, os investido-
res tendem a descredibilizá-las ou a lê-las na diagonal, 
processo exatamente oposto     que ocorre quando 
descobrem opiniões coincidentes     deles, que leem 
com muita atenção, veneração, quase que procurando 
um reforço positivo que lhes dê o empurrão que faltava 
para validar a sua posição.

(www.jornaldenegocios.pt. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do 
enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, 
com:

(A) na ... à ... à ... às

(B) com a ... da ... a ... à

(C) na ... com a ... o ... das

(D) a ... da ... ao ... com as

(E) com a ... com a ... com o ... com as

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

É muito comum o brasileiro sofrer com o acento gra-
ve, sinal que serve para indicar crase, ou seja, a fusão de 
“a + a”. Ele é apenas um sinalzinho com inclinação à 
esquerda, tem seus encantos, porém deixa muita gente boa 
em situação delicada.

Quando alguém me pergunta como faz para aprender a 
“crasear”, digo para começar pelo avesso: primeiro aprenda 
a não colocar o acento em lugar proibido. Há certas constru-
ções em que ele não cabe, pois falta metade: um dos “a + a” 
não comparece. Por exemplo, o artigo definido feminino “a” 
não pode ser usado em determinadas situações, o que, por 
exclusão, nos leva ao raciocínio de que o “a” da construção é 
apenas a preposição “a”.

(Dica do professor João Bolognesi, texto editado por Talita Abrantes. 
Em: https://exame.abril.com.br)
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R A S C u N H OMateMática

11. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimentos 
(Conab), a saca de 60 kg do arroz longo fino, em casca, foi 
comercializada, no Estado de São Paulo, ao preço médio 
de R$ 50,05, no mês de janeiro de 2018, e ao preço médio  
de R$ 47,75, no mês de fevereiro de 2018. Isso significa 
que, de janeiro para fevereiro de 2018, o preço médio de 
comercialização do referido produto teve uma variação 
 negativa que ficou entre:

(A) 4,4% e 4,5%

(B) 4,5% e 4,6%

(C) 4,7% e 4,8%

(D) 4,8% e 4,9%

(E) 4,9% e 5,0%

12. Propor ações civis públicas é uma das funções dos Ministé-
rios Públicos. No ano de 2010, de acordo com informações 
disponibilizadas no site do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MP-SP), o número de ações públicas, propos-
tas pelo referido Ministério, que foram julgadas com senten-
ças procedentes ou parcialmente procedentes superou em 
181 o quádruplo do número de ações julgadas com senten-
ças improcedentes. Sabendo-se que, se forem adicionadas 
41 ações àquelas que foram julgadas com sentenças pro-
cedentes ou parcialmente procedentes, o número dessas 
seria igual ao quíntuplo do número de ações julgadas com 
sentenças improcedentes; então, é correto afirmar que o 
número total de processos julgados naquele ano, propostos 
pelo MP-SP, foi igual a

(A) 1 291.

(B) 1 296.

(C) 1 301.

(D) 1 306.

(E) 1 311.
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R A S C u N H O13. Suponha que um grande pedaço de terra tenha sido adqui-
rido por um município, pelo valor total de R$ 655 milhões, 
e, com indícios de possível superfaturamento do valor de 
compra, o Ministério Público Estadual (MP) foi acionado 
para estudar a possível abertura de um processo contra 
esse município. Suponha, também, que, ao estudar o caso, 
um analista técnico tenha identificado que o valor justo pelo 
metro quadrado da terra adquirida era de R$ 40,00, e que 
a figura a seguir tenha sido utilizada pelo MP, como a que 
melhor apresentava as informações para determinar a área 
total da terra adquirida.

Nesse caso, após o suposto estudo, o analista técnico 
concluiria, corretamente, que o valor pago pela prefeitura 
estaria

(A) mais de R$ 10 milhões acima do valor considerado 
justo.

(B) menos de R$ 10 milhões acima do valor considerado 
justo.

(C) igual ao valor considerado justo.

(D) menos de R$ 10 milhões abaixo do valor considera-
do justo.

(E) mais de R$ 10 milhões abaixo do valor considerado 
justo.
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R A S C u N H O14. O gráfico a seguir, disponível no site do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MP-SP), faz parte do Relatório-
-Diagnóstico 2002-2010 e identifica a relação entre as 
despesas de pessoal e os valores totais executados pelo 
MP-SP, no período em questão.

(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/banco_imagens/ 
flash/RelatorioDiagnostico2011/rdmp12.pdf)

Com base nas informações apresentadas no gráfico, 
 assinale a alternativa que contém uma afirmação neces-
sariamente verdadeira.

(A) De 2004 a 2008, as despesas de pessoal diminuí-
ram, ano a ano.

(B) De 2004 a 2008, os valores totais executados 
 aumentaram, ano a ano.

(C) De 2004 a 2008, ano a ano, as diferenças entre os 
valores totais executados e as despesas de pessoal 
foram diminuindo.

(D) De 2004 a 2008, ocorreram, ano a ano, reduções 
nas razões entre as despesas de pessoal e os valo-
res totais executados.

(E) De 2004 a 2008, ocorreram, ano a ano, reduções 
nas razões entre os valores totais executados e as 
despesas de pessoal.
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15. A tabela a seguir, que consta do Boletim Regional – julho de 2018, do Banco Central do Brasil, apresenta informações 
sobre a evolução do emprego formal no Estado de São Paulo.

Novos postos de trabalho
Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2017 2018
Mai Ago Nov Fev Mai

Total 37,8 40,1 –6,5 –66,1 84,0

Indústria de transformação 10,1 –3,9 –8,6 –6,2 20,1

Comércio –8,7 17,5 25,9 –23,2 –2,2

Serviços 13,5 15,5 3,4 –3,4 58,3

Construção civil –9,9 –6,8 –10,8 –4,8 2,9

Agropecuária 29,4 18,3 –14,3 –22,9 1,9

Sev. Industr. de utilidade púbica –0,5 –0,8 –0,6 0,1 1,0
Outros2/ 3,8 0,3 –1,4 –5,6 2,1

Fonte: Ministério do Trabalho
1/ Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado.
2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outros.

(https://www.bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/2018/07/br201807c4p.pdf)

Considerando o ano completo encerrado em maio de 2018 e, apenas, os setores de Comércio e Serviços, o número de 
novos postos de trabalho criados no Comércio corresponde, do número total de novos postos de trabalho criados nesses 
dois setores, a, aproximadamente,

(A) 10%

(B) 12,5%

(C) 15%

(D) 17,5%

(E) 20%

R A S C u N H O
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R A S C u N H O16. Uma pessoa tem o propósito de efetuar, mensalmente, 
aportes em um investimento, iniciando em janeiro de 
2020 e terminando em abril do mesmo ano. Para tanto, 
pensa em, a partir do aporte de fevereiro, sempre investir 

um capital maior em  em relação ao capital investido 

no mês anterior. Supondo que o primeiro aporte seja de 
R$ 2.000,00, a média aritmética simples de todos os 
aportes mensais que essa pessoa terá investido será 
igual a

(A) R$ 2.150,00.

(B) R$ 2.320,50.

(C) R$ 2.640,00.

(D) R$ 2.890,50.

(E) R$ 3.094,00.

17. Três máquinas idênticas e com a mesma força de produ-
ção, trabalhando juntas, embalam uma quantidade X de 
saquinhos do tipo A, contendo 50 parafusos cada um, em 
5 horas e 40 minutos de trabalho ininterrupto. Sabendo-
-se que para a embalagem dos mesmos parafusos, com 
cada saquinho do tipo B contendo apenas 30 unidades, 
essas máquinas realizam o trabalho da mesma quantida-
de X em um tempo 10% menor que o tempo necessário 
para embalar os saquinhos do tipo A, o tempo mínimo 
esperado para que apenas duas dessas máquinas emba-
lem a terça parte de X saquinhos do tipo B, nas mesmas 
condições de trabalho, é de

(A) 2 horas e 19 minutos.

(B) 2 horas e 26 minutos.

(C) 2 horas e 33 minutos.

(D) 2 horas e 40 minutos.

(E) 2 horas e 47 minutos.

18. Ana e Flávio são analistas e trabalham de segunda a 
sexta-feira. A cada 3 dias efetivamente trabalhados, Ana 
participa um dia de um curso de formação em serviço e, 
a cada 4 dias efetivamente trabalhados, Flávio também 
participa um dia desse curso. Considere que, na segun-
da-feira, dia 04.02.2019, ambos participaram do curso de 
formação em serviço. Sabendo-se que o mês de  janeiro 
tem 31 dias, e considerando-se que, na cidade em que 
Ana e Flávio trabalham não houve feriado municipal em 
2019, até 04.02, a vez imediatamente anterior em que 
ambos participaram do referido curso foi no dia

(A) 03.01.2019.

(B) 07.01.2019.

(C) 15.01.2019.

(D) 17.01.2019.

(E) 23.01.2016.
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R A S C u N H O19. Uma verba total de R$ 4,9 milhões deverá ser dividida em 
três partes, A, B e C, de modo que B deverá ser R$ 100 mil 
menor que a oitava parte de A, e C deverá ser R$ 200 mil 
maior que o quádruplo de B. Das partes A, B e C, a maior 
parte deverá ser no valor de

(A) R$ 2,8 milhões.

(B) R$ 2,9 milhões.

(C) R$ 3,0 milhões.

(D) R$ 3,1 milhões.

(E) R$ 3,2 milhões.

20. No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), há um link que leva o internauta a uma página 
contendo um contador que faz a projeção da população 
brasileira. No dia 13.11.2018, às 21h 21min 52s, horário 
de Brasília, o contador estava em 209 100 580 habitantes, 
e o tempo médio para o aumento de 1 habitante na popu-
lação era de 19 segundos, levando-se em consideração as 
estatísticas de natalidade e mortalidade brasileiras. Man-
tidos esses parâmetros, no final daquele dia, ou seja, às 
24h 00min 00s, a projeção para o número de brasileiros no 
referido site era de, aproximadamente,

(A) 209 100 900 habitantes.

(B) 209 100 990 habitantes.

(C) 209 101 080 habitantes.

(D) 209 101 170 habitantes.

(E) 209 101 260 habitantes.
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noções de inforMática

21. Considere a pasta Ministério Público criada na biblioteca Documentos em um computador com MS-Windows 7, em sua 
configuração original, exibida a seguir.

Utilizando o WordPad do Windows, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no formato original do aplicativo, mas com 
o nome Descrição. Assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa ação.

(A) Uma mensagem de erro vai sugerir que o documento seja salvo com o nome Descrição – Cópia.

(B) Uma mensagem de erro não permitirá que o documento seja salvo com o nome Descrição.

(C) O documento será salvo normalmente com o nome Descrição.

(D) O documento será salvo com o nome Descrição – Cópia.

(E) O documento será salvo com o nome Descrição – Cópia (3).

22. Assinale a alternativa que contém a quantidade máxima de itens que podem ser armazenados na área de transferência do 
MS-Windows 7 e no MS-Office 2010, ambos em sua configuração original, correta e respectivamente.

(A) 1 e 8.

(B) 1 e 24.

(C) 8 e 24.

(D) 24 e 1.

(E) 24 e 8.

23. Observe as palavras digitadas e formatadas no MS-Word 2010, na sua configuração padrão.

BALANÇO
ativos

passivos

PATRIMÔNIO

Após selecionar a palavra BALANÇO, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a 
execução das ações a seguir:

I. Clique em 
II. Seleção das palavras ativos e passivos simultaneamente
III. Seleção da palavra PATRIMÔNIO

(A) ativos; passivos; PATRIMÔNIO.

(B) ativos; passivos; PATRIMÔNIO.

(C) ATIVOS; PASSIVOS; PATRIMÔNIO.

(D) ATIVOS; PASSIVOS; PATRIMÔNIO.

(E) ativos; passivos; PATRIMÔNIO.
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24. Observe o texto e as respectivas marcas de parágrafos e formatações presentes em um documento do MS-Word 2010, 
em sua configuração original.

Após selecionar todo o texto, o usuário executou o comando de conversão de texto em tabela. Assinale a alternativa que 
contém as palavras que permanecerão juntas em uma mesma célula na nova tabela.

(A) impostos a recuperar.

(B) fornecedores obrigações.

(C) acordos comerciais.

(D) financiamentos estoques.

(E) recebíveis fornecedores.

Observe o balanço da empresa Exemplo, que foi feito no MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, e está apresentado 
parcialmente na figura, e responda às questões de números 25 e 26.

Note que alguns valores foram ocultados propositalmente.

25. Os valores do bloco de ativos circulantes foram obtidos da planilha Ativos, existente na mesma pasta de trabalho do ba-
lanço apresentado:

O valor 743 atribuído a Inventários, célula B7 da planilha Balanço, foi obtido com a fórmula:

(A) =PROCV(B7;Ativos!A:B;2;FALSO)

(B) =PROCV(Balanço!C7;A:B;2;FALSO)

(C) =PROCH(Balanço!B;Ativos!A:B;2;FALSO)

(D) =PROCV(B7;A1:B6;2;VERDADEIRO)

(E) =PROCH(B7;A1:B6;2;VERDADEIRO)
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26. Assinale a alternativa que contém a alíquota utilizada para calcular o imposto de renda a pagar, célula F6 da planilha 
B alanço, cuja fórmula está descrita a seguir.

=SE(C10>1000;SE(C10>3000;SE(C10>5000;C10*0,0612);C10*0,0825);C10*0,105)

(A) 0,0612%

(B) 0,0825%

(C) 6,12%

(D) 8,25%

(E) 10,5%

27. Observe a pasta de trabalho do MS-Excel 2010, na sua configuração padrão.

Considerando os parâmetros de impressão aplicados em toda a pasta de trabalho, assinale a alternativa que contém a 
quantidade de folhas que serão impressas, assumindo que o conteúdo de cada planilha cabe em uma página e que a 
impressora está alimentada com papel Ofício.

(A) 1

(B) 2

(C) 9

(D) 14

(E) 18
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28. Considere a planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração original, exibida na figura a seguir.

Com todas as linhas selecionadas, foi aplicada a seguinte classificação:

Após a classificação, Despesas Gerais e Administrativas aparecerá na linha:

(A) 22

(B) 21

(C) 20

(D) 19

(E) 18

29. Considere a mensagem de correio eletrônico digitada no MS-Outlook 2010, em sua configuração original, pronta para ser 
enviada.

Ao receber a mensagem, o analista pretende retransmití-la apenas para o fórum (forum@sp.gov.br), mantendo somente 
a petição como anexo. Para isso, é necessário seguir o seguinte procedimento a partir da mensagem originalmente rece-
bida: clicar na opção

(A) encaminhar, e inserir o e-mail forum@sp.gov.br no campo Para.

(B) encaminhar, inserir o e-mail forum@sp.gov.br no campo Para, e eliminar os demais destinatários preenchidos auto-
maticamente.

(C) responder, anexar o arquivo petição.docx a partir da mensagem original, e inserir o e-mail forum@sp.gov.br no campo 
Para.

(D) responder,  anexar o arquivo petição.docx a partir da mensagem original, inserir o e-mail forum@sp.gov.br  no campo 
Para, e excluir o destinatário preenchido automaticamente.

(E) responder a todos, e inserir o e-mail forum@sp.gov.br no campo Para.
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30. Considere os resultados apresentados pelo Google, conforme imagem a seguir.

O comando de pesquisa inserido antes do URL do Ministério Público       :www.mpsp.mp.br foi:

(A) info

(B) intitle

(C) inurl

(D) site

(E) related
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33. Leia atentamente o trecho a seguir e assinale a alterna-
tiva correta quanto à consecução dos objetivos e metas 
em organizações públicas.

As organizações demandam a presença de procedimen-
tos, diálogos e todo um arcabouço, institucional e inter-
pessoal, criados e administrados por pessoas, que gere 
seu contorno institucional e organizacional e, dessa for-
ma, responda às demandas que lhe cabem.

(A) A construção cooperativa de uma política pública, 
envolvendo outros órgãos e atores, é uma das estra-
tégias para melhor garantir sua institucionalização e 
atendimento às necessidades.

(B) As legislações garantem por si só a institucionaliza-
ção das políticas organizacionais, logo que repre-
sentam a formalização da decisão política na busca 
pela resolução dos problemas.

(C) A liderança organizacional exerce pouco poder sobre 
a manutenção dos objetivos, uma vez que represen-
tam os interesses do órgão, não do detentor do car-
go ou função.

(D) Em organizações públicas não é possível precisar e 
quantificar as metas, uma vez que as necessidades 
da sociedade são dinâmicas e alteram o escopo das 
organizações de tempos em tempos.

(E) A implementação do gerencialismo nas organiza-
ções públicas brasileiras permitiu a correta definição 
dos objetivos e metas, substituindo por completo o 
modelo patrimonialista e burocrático.

34. Leia o trecho a seguir sobre configurações organizacio-
nais e assinale a alternativa correta quanto à tipificação 
de uma organização híbrida.

Organizações híbridas configuram-se como estruturas 
que fogem ao enquadramento rígido − tais como organi-
zações públicas ou privadas − em um contexto de novas 
possibilidades e circunstâncias de atuação.

(A) O SENAI pode ser considerada uma organização 
híbrida, pois é uma organização privada financiada 
por recursos públicos compulsórios, estabelecidos e 
garantidos por lei.

(B) O CORREIOS pode ser considerada uma organiza-
ção híbrida, pois é uma organização pública que se-
gue a lógica de mercado.

(C) A VALE pode ser considerada uma organização hí-
brida, pois é financiada por recursos privados, mas 
atende aos interesses públicos.

(D) A INFRAERO pode ser considerada uma organiza-
ção híbrida, pois é uma organização pública financia-
da por recursos privados.

(E) A CVM pode ser considerada uma organização hí-
brida, pois é financiada por recursos públicos, mas 
funciona a partir das demandas do mercado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

funções adMinistrativas

31. As funções de planejamento, organização, direção e con-
trole sintetizam a essência das atribuições administrati-
vas de uma organização, e permitem compreender como 
se desenvolvem as suas atividades. Relacionando essas 
funções às características do Ministério Público, é correto 
afirmar que

(A) a função de planejamento está subordinada ao Po-
der Judiciário, que deve autorizar os planos de ação 
do Ministério Público.

(B) a autonomia das funções administrativas é assegu-
rada constitucionalmente ao Ministério Público.

(C) a função de direção do Ministério Público fica a car-
go do Superior Tribunal de Justiça, que organiza e 
orienta as ações e tarefas do órgão.

(D) o Poder Legislativo coordena a aplicabilidade dos 
recursos públicos do Ministério Público, exercendo 
parte da função de organização.

(E) os indicadores de desempenho do Ministério Públi-
co, que são utilizados na função de controle, são de-
finidos pelo Poder Executivo.

32. Conforme o Planejamento Estratégico 2017/2023, do Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo, sua visão é:

“Aproximar-se do cidadão por meio de trabalho eficiente 
e resolutivo” (MPSP, 2018).

Diante do exposto, assinale dentre as ações institucio-
nais listadas a seguir a que apresenta um procedimento 
cujos resultados coadunam com a visão do órgão.

(A) O insulamento burocrático do órgão, blindando os 
servidores das múltiplas demandas sociais.

(B) O fortalecimento dos instrumentos burocráticos de 
controle, de modo que as ações dos ministérios pú-
blicos estaduais dependam de autorização do Minis-
tério Público Federal.

(C) O investimento em infraestrutura tecnológica, em 
busca de um contato exclusivamente virtual entre 
sociedade e Ministério Público.

(D) O aumento da transparência, criando mecanismos 
de responsabilização e controle sobre as ações de-
sempenhadas.

(E) A orientação para o paradigma repreensivo ante ao 
preventivo, como forma de efetivamente punir infra-
tores legais.
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37. Leia o trecho a seguir e responda à questão:

Fusão do Itaú Unibanco é marco no
processo de consolidação do mercado

O processo de concentração bancária pelo qual o 
Brasil passou na última década poderia inviabilizar hoje 
uma fusão da magnitude da travada entre Itaú e Uniban-
co em 2008 e que levou à criação do maior banco privado 
do país. (...) “Não sei se hoje o Cade aprovaria a fusão 
[entre Itaú e Unibanco]. De lá para cá a concorrência do 
sistema financeiro, principalmente de grandes bancos, 
caiu muito”, diz Furlan. O negócio entre Itaú e Unibanco 
foi aprovado no Cade em 2010 por unanimidade. Antes, 
passou pela Seae (Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda), foi acompanhada pela 
SDE (Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça) e recebeu o “sim” do Banco Central. 

(Folha de S.Paulo, 05 de novembro de 2018)

A atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica em processos de fusão entre empresas, como no 
caso mencionado, revela uma atuação do Estado corres-
pondente a qual alternativa a seguir?

(A) Executor, interferindo na iniciativa privada e partici-
pando do mercado.

(B) Intervencionista, atuando como um ator de mercado, 
quando conveniente para o desenvolvimento.

(C) Regulador, editando normas e interferindo na inicia-
tiva privada.

(D) Liberal, interferindo na concorrência apenas em situ-
ações específicas.

(E) Monopolista, privilegiando a concentração de merca-
do e manutenção do status quo.

38. Na última terça-feira (23/10), a sede do Ministério Públi-
co de São Paulo foi palco de um encontro no âmbito do 
termo de cooperação assinado pelo procurador-geral de 
Justiça, Gianpaolo Smanio, e o diretor superintendente 
do Sebrae-SP, Bruno Caetano. O acordo tem como obje-
tivo auxiliar mulheres cadastradas por agentes de saúde 
a gerar a própria renda. Essas mulheres apresentam vul-
nerabilidade em relação a episódios de violência domés-
tica. (...) Toda a rede protetiva das mulheres em situação 
de risco esteve no encontro. Havia representantes das 
secretarias da Saúde, dos Direitos Humanos e da Assis-
tência do Desenvolvimento Social. (MPSP, 2018)

A interação entre o Ministério Público de São Paulo, o Se-
brae-SP e representantes de secretarias governamentais 
na busca por soluções de um problema público, configura 
uma ação conjunta que se refere ao seguinte termo:

(A) Publicização.

(B) Rede de políticas públicas.

(C) Parceria Público-Privada.

(D) Concertação Social.

(E) Empowerment.

35. Os arranjos institucionais caracterizam-se como novas 
formas das organizações buscarem êxito em suas ações, 
haja vista a percepção de que existem problemas que 
podem ser melhor resolvidos a partir da colaboração mú-
tua e gestão compartilhada de esforços. Nesse sentido, 
assinale a alternativa correta em relação aos arranjos 
institucionais.

(A) A execução de uma política pública via arranjo insti-
tucional só é possível se os atores forem do mesmo 
nível de governo.

(B) As organizações que se arranjam em torno de uma 
política dependem de autorização legislativa para 
efetivar suas ações.

(C) A partir da desconcentração de poder via arranjos 
há maiores possibilidades de se obter sucesso na 
capacidade de resolução de problemas.

(D) A capacidade técnica deve sobrepor-se à capacida-
de política dos atores para o alcance dos resultados 
esperados por todos os stakeholders.

(E) No atual contexto político-institucional, essa forma 
de organização é desaconselhável por conta das de-
cisões do judiciário.

36. No modelo estrutural de gerência pública, instituído no 
período pós-reforma de 95, novos formatos organizacio-
nais são indicados tornando as formas de propriedade 
e as atividades distintas dos modelos adotados anterior-
mente. A partir dessa nova composição, é correto afirmar 
que

(A) somente as organizações estatais estão sujeitas ao 
controle governamental.

(B) as organizações públicas não-estatais ainda não são 
plenamente reconhecidas pelo Poder Público.

(C) no desenho institucional, a produção de bens e ser-
viços para o mercado deve ser, prioritariamente, de 
produção pública.

(D) as propriedades corporativas visam a defesa do in-
teresse público.

(E) a regulação é uma atividade exclusiva do Estado, 
com impactos direto para as atividades de proprie-
dade privada.
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42. Leia atentamente o trecho a seguir e assinale a alternati-
va que contém as características de um projeto no setor 
público.

(A) Projetos públicos não possuem a etapa de encerra-
mento, pois as necessidades dos stakeholders nun-
ca serão plenamente atendidas.

(B) O caráter temporário de um projeto permite maior 
flexibilidade nas contratações, sem as obrigatorieda-
des da Lei no 8.666/93.

(C) Os projetos devem ser alinhados com o PPA, e 
possuir data de início e fim equivalentes com o ano  
fiscal.

(D) A complexidade do ambiente tecnopolítico dos  
órgãos públicos torna a gestão de riscos inviável  
tecnicamente.

(E) Projetos públicos pressupõem a mobilização de vá-
rias áreas da organização, gerando disputa por re-
cursos e atenção gerencial.

43. Leia o trecho a seguir e responda à questão.

Os colaboradores de uma organização desempenham, 
cada vez mais, atividades de natureza mental, ao invés 
de atividades que exijam vigor físico. Nesse sentido, 
as organizações devem se adaptar para atrair, reter e  
recompensar esse novo perfil, com ações que remode-
lem seu ambiente organizacional.

Analise as ações descritas nas alternativas a seguir e 
assinale a que apresenta o correto alinhamento com o 
cenário do texto apresentado.

(A) Fortalecimento da competição para geração do ca-
pital organizacional e consequente desenvolvimento 
individual.

(B) Diminuição dos espaços de convívio, estimulando 
as atividades intelectuais voltadas às atividades da 
organização.

(C) Criação de programas institucionais de capacitação 
para desenvolvimento de competências individuais e 
organizacionais.

(D) Aumento do percentual de servidores comissionados 
nas organizações públicas como forma de meritocra-
cia reversa dos concursados.

(E) Estabelecimento de cadeias de comando como  
forma de melhor transmissão dos conhecimentos  
tácitos e explícitos.

39. O uso de indicadores para a tomada de decisão é funda-
mental em organizações contemporâneas, e permite ao 
gestor público o conhecimento sobre a eficiência, eficácia 
e efetividade dos bens e serviços relacionados ao seu es-
copo de atividades. Indique qual das alternativas a seguir 
sinaliza corretamente à qual modelo organizacional e a 
qual processo se refere a prática descrita.

(A) Gerencialismo e gestão por desempenho.

(B) Governança e gestão participativa.

(C) Burocrático e gestão por resultados.

(D) Empresarial e gestão de parâmetros.

(E) Novo Serviço Público e gestão da qualidade.

40. A melhoria na entrega de serviços públicos ao cidadão 
tem como uma de suas soluções a melhoria dos proces-
sos dos órgãos da administração pública, e exige, assim, 
a readequação da máquina pública com vistas ao alcan-
ce da eficiência desejada. Dentre as alternativas listadas 
a seguir, assinale a que contém uma afirmação correta 
relacionada à gestão de processos no setor público.

(A) As metodologias de gestão de processos existentes 
não se aplicam ao setor público, pois tratam a orga-
nização pela ótica empresarial.

(B) Seja qual for a metodologia utilizada, nela deve con-
ter o uso de indicadores para o monitoramento das 
atividades e metas estabelecidas.

(C) Independentemente da metodologia, a modelagem 
de novos processos deve ocorrer a partir do zero, 
desconsiderando os antigos processos.

(D) A melhoria contínua dos processos exige, neces-
sariamente, um alto investimento em tecnologia da 
informação, inviabilizando ações em determinados 
órgãos.

(E) A gestão de processos orientada aos resultados é 
fruto do gerencialismo dos anos 1990, já em desuso 
na era da governança.

41. Assinale a alternativa que apresenta uma definição cor-
reta sobre o termo relacionado à gestão de processos.

(A) Tarefa: decomposição de atividades em um conjunto 
de ações.

(B) Processo: conjunto de atividades relacionadas aos 
objetivos operacionais da organização.

(C) Atividade: conjunto de funções especializadas para 
entrega dos produtos e/ou serviços.

(D) Subprocesso: decomposição do processo por ativi-
dades e tarefas.

(E) Macroprocesso: conjunto de processos relacionados 
aos objetivos táticos da organização.
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46. Em um contexto de constantes mudanças, seja por conta 
das alterações internas ou externas do ambiente institucio-
nal, há a necessidade da implementação de políticas de 
treinamento e desenvolvimento de pessoal, promovendo a 
institucionalização de ações voltadas à educação profissio-
nal dos colaboradores da organização. O Ministério Público 
de São Paulo, por exemplo, conta com a Escola Superior 
do Ministério Público para desenvolver ações desse tipo, 
configurando a chamada “educação corporativa”. Dentre os 
benefícios e os riscos nesse modelo de treinamento e de-
senvolvimento institucional, é correto assinalar:

(A) O benefício do uso de novas tecnologias e o risco de 
mudanças na cultura organizacional.

(B) O benefício da superespecialização e o risco das es-
pecificidades estarem voltadas somente à organização.

(C) O benefício da redução dos custos de treinamento e 
consequentemente risco da diminuição da produtivi-
dade da equipe.

(D) O benefício de oferecer treinamentos logo que a 
demanda é identificada e o risco das ações serem 
sempre reativas. 

(E) O benefício do alinhamento estratégico com outras 
áreas e o risco da visão de longo prazo.

47. Em julho de 2017 o MPSP criou a Coordenadoria-Geral 
de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar, com vis-
tas a implementar e coordenar o trabalho de descentra-
lização do sistema de avaliação, desempenho e capa-
citação dos servidores da instituição. Em entrevista, o 
responsável pela área fez o seguinte apontamento:
(...) atualmente a avaliação é feita tão somente com base 
em um único critério e instrumento de avaliação, que são 
as considerações feitas pelo superior hierárquico do ser-
vidor. Essa avaliação continuará existindo, porém outros 
critérios e instrumentos poderão ser utilizados, como as 
visitas. Fora isso tem também a análise e avaliação de 
relatórios periódicos de atividades e também a apresen-
tação de comprovantes de participação em palestras e 
cursos. Há ainda a própria frequência e aproveitamento 
em cursos de capacitação que a Coordenadoria poderá 
e deverá promover junto com a Escola Superior do Minis-
tério Público. Tudo isso comporá a avaliação do servidor. 
O que hoje é feito por um único instrumento será feito por 
um conjunto de instrumentos. (MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018)
Sobre os métodos para avaliação de desempenho, assi-
nale a alternativa correta.

(A) A sobreposição de iniciativas de avaliação de de-
sempenho é desaconselhável, pois inviabiliza o 
aprofundamento da análise.

(B) A avaliação feita pelo superior hierárquico deve ser 
evitada, pois contraria o princípio da impessoalidade.

(C) Fatores exógenos que influenciam o desempenho 
devem ser considerados apenas nos instrumentos 
de avaliação institucional.

(D) A multiplicidade de cargos e funções nos órgãos pú-
blicos torna os métodos adotados pela administra-
ção inviáveis para análises abrangentes.

(E) A utilização de procedimentos de medição de per-
formance inadequados pode comprometer o plane-
jamento estratégico da organização.

44. Assinale a alternativa que apresenta um problema re-
corrente na gestão de recursos humanos nos órgãos da 
administração pública brasileira, sobretudo nos entes 
subnacionais.

(A) A dificuldade no cumprimento dos limites fiscais para 
pagamento da folha de pagamento de pessoal.

(B) A multiplicidade de carreiras estratégicas de gesto-
res em distintas áreas governamentais.

(C) A regulamentação proibitiva sobre a remuneração 
variável a partir do desempenho individual.

(D) A proibição da nomeação de servidores em cargos 
de livre provimento para condução de projetos plu-
rianuais.

(E) A falta de amparo legal para abertura de sindicância 
e processo administrativo disciplinar.

45. O modelo de gestão por competências é uma das formas 
da organização realizar a gestão de pessoas, uma vez 
que direciona esforços para que haja um alinhamento 
entre as competências necessárias e os alcances dos  
objetivos estratégicos. Nesse sentido, esse modelo en-
volve não apenas a definição das competências alme-
jadas, mas pressupõe também a atenção para pontos 
como: estratégia organizacional, missão, visão, indicado-
res de desempenho, política de remuneração, dentre ou-
tros elementos que se integram neste modelo de gestão.

Considerando o impacto da adoção do modelo de gestão 
por competências em uma organização pública, é correto 
afirmar que

(A) nas instituições públicas, as competências organiza-
cionais referem-se tão somente à legislação que as 
criam.

(B) o envolvimento da alta direção é fundamental, como 
forma de garantir a sustentabilidade das mudanças 
organizacionais.

(C) os elementos constitutivos da competência (conheci-
mento, habilidades e atitudes) são imensuráveis no 
nível individual, dificultando a aplicação do modelo.

(D) a definição de indicadores de desempenho pode 
trazer desconforto aos servidores, sendo desacon-
selhável sua implementação no primeiro ano do mo-
delo.

(E) a sensibilização dos atores de nível gerencial é fun-
damental para a implementação do modelo, pois es-
tes definem a estratégia organizacional.
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50. O Decreto Federal no 9.203/2017 dispõe sobre a políti-
ca de governança da administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional. Logo no segundo artigo, é 
apresentada a seguinte definição:

IV – gestão de riscos – processo de natureza permanen-
te, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta ad-
ministração, que contempla as atividades de identificar, 
avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar 
a organização, destinado a fornecer segurança razoável 
quanto à realização de seus objetivos.

Sobre a mitigação de riscos no setor público, assinale a 
alternativa correta.

(A) É função exclusiva da alta direção, mantendo o con-
trole das ações que podem alterar o curso do plane-
jamento já realizado.

(B) A existência de riscos deve ser impeditiva para o 
prosseguimento de qualquer ação.

(C) Sob a existência de riscos, as ações devem ser ana-
lisadas e aprovadas pelo poder legislativo.

(D) É um dos papéis da controladoria do setor público, a 
partir do planejamento e controle orçamentário.

(E) É de competência do setor jurídico dos órgãos, por 
meio do controle de legalidade.

51. A autonomia funcional e administrativa preconizada ao 
Ministério Público no art. 127 da Constituição Fede-
ral não significa total discricionariedade para o órgão 
utilizar seus recursos orçamentários. De tal modo, a  
LC no 101/00 estabelece que a despesa total com pes-
soal do Ministério Público dos estados, já consideran-
do a repartição do limite global de 60% da RCL para os  
estados:

(A) Deve ser computada juntamente com as despesas 
com pessoal do Judiciário, e não exceder o percen-
tual de 6%.

(B) Deve ser observada de maneira separada para o ór-
gão, e não deve exceder o percentual de 2%.

(C) Está embutida no orçamento do Poder Legislativo, e 
não deve exceder o percentual de 3%.

(D) É variável, uma vez que o Ministério Público e o Tri-
bunal de Contas são casos atípicos, cabendo altera-
ções nos percentuais a cada nova LOA.

(E) Deve ser computada juntamente com as despesas 
com pessoal do Executivo, e não exceder o percen-
tual de 49%.

48. Desde o final da década de 1980, com a criação do SIA-
FI, o Estado brasileiro tem se modernizado com vistas a 
melhorar a eficiência de seu sistema de gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial, integrando ações e permi-
tindo a maior controle e transparência dos atos do poder 
público. A mudança de processos na gestão de recursos 
públicos, como no caso do SIAFI, impacta diretamente 
na dinâmica das organizações públicas, exigindo ade-
quações em diversas áreas. Nesse sentido, dentre a sé-
rie de elementos motivadores em relação às mudanças 
dos processos na gestão de recursos públicos, é correto 
apontar:

(A) A influência do modelo gerencialista e a adoção pelo 
governo brasileiro pelo padrão Seis Sigma.

(B) A demanda por mudanças visando não apenas as-
pectos econômicos, financeiros ou administrativos, 
mas também o relacionamento com o cidadão.

(C) A necessidade do fortalecimento burocrático do Estado, 
com a diminuição do caráter sociopolítico da gestão.

(D) A exigência por maior governança, com ampliação 
dos procedimentos formais de controle.

(E) A expectativa de automação dos processos e a con-
sequente redução do elemento político como influen-
ciador na gestão dos recursos.

49. Leia o trecho a seguir e responda à questão.

Blumenau segue sugestões do MPSC e cria 
Controladoria-Geral do município

O Município de Blumenau passou a contar com uma 
Controladoria-Geral nos moldes defendidos pelo Ministério 
Público de Santa Catarina (MPSC), por meio do Programa 
Unindo Forças: com autonomia e dotada dos instrumentos 
para dar eficiência à prevenção, à apuração e à punição 
de desvios administrativos. A Controladoria-Geral do Mu-
nicípio de Blumenau foi criada pela Lei Complementar nº 
1.186, publicada dia 19 de abril deste ano. No início do mês 
de abril, o Município de Blumenau encaminhou expediente 
ao Ministério Público manifestando seu desejo de aderir 
às propostas do Programa Unindo Forças e solicitando as 
informações necessárias para a confecção da lei de for-
ma que estivesse adequada ao proposto pelo Ministério 
Público. O Programa Unindo Forças é desenvolvido pelo 
Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa 
(CMA) do MPSC e visa fortalecer as Unidades de Controle 
Interno (UCIs) e impulsionar a atuação administrativa na 
prevenção e repressão aos ilícitos (MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DE SANTA CATARINA, 2018).

A criação de controladorias, tal como preconizado na ma-
téria ilustrativa, para além do combate às irregularidades, 
auxilia na gestão estratégica das políticas públicas e na 
eficácia da governança. Nesse sentido, assinale a alter-
nativa que apresenta uma ação inovadora típica desses 
novos órgãos.

(A) O controle burocrático-legal das ações governamentais.

(B) O controle prévio da legalidade nas licitações públicas.

(C) O incentivo à transparência dos atos administrativos.

(D) A responsabilização pela lógica de resultados.

(E) A implementação da competição administrada.
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54. As Leis no 4.320/64 e no 101/00 dispõem sobre uma série 
de normas que impactam diretamente sobre a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da ad-
ministração pública. Considerando as peculiaridades no 
tratamento dos recursos financeiros nessas entidades, 
assinale a alternativa correta.

(A) Venda de títulos públicos provocam efeito positivo 
sobre o Patrimônio Líquido.

(B) Patrimônio Líquido corresponde ao somatório de to-
das as receitas arrecadadas.

(C) Taxas de serviço público recebida provocam efeito 
positivo sobre o Patrimônio Líquido.

(D) Para gastos com pessoal, os entes municipais não 
podem gastar mais que 60% das receitas constituti-
vas do Patrimônio Líquido.

(E) Todo aumento de Patrimônio Público constitui au-
mento no Patrimônio Líquido.

55. Uma prefeitura municipal deve a um fornecedor uma 
série de 2 pagamentos iguais, mensais e consecutivos, 
que somados totalizam R$ 165.057,50, pelos serviços de 
manutenção de equipamentos públicos. Sabendo que o 
valor do serviço à vista seria de R$ 160.250,00, calcule a 
taxa de juros aplicada ao contrato.

(A) 2,90% a.m.

(B) 1,14%a.m.

(C) 2,12%a.m.

(D) 0,82% a.m.

(E) 1,49% a.m.

56. Um investidor iniciante realizou sua primeira operação. 
Ele investiu R$ 1.000,00 na compra de um título prefixa-
do, com a taxa de rendimento de 10,48% a.a. Desconsi-
derando a taxa de administração do banco e os demais 
descontos sobre o montante, o investidor poderá resga-
tar após 2 anos o valor bruto de:

(A) R$ 1.220,58.

(B) R$ 1.104,80.

(C) R$ 1.152,47.

(D) R$ 1.016,80.

(E) R$ 1.490,50.

52. Em meados de junho de 2018, um decreto presidencial 
corrigiu os valores para as licitações realizadas pelos 
órgãos da administração pública. Pelos novos percentu-
ais, as modalidades de convite, tomada de preços e con-
corrência foram alteradas; consequentemente, também 
sofreu alterações o teto para dispensa de licitações.

Sobre as alterações promovidas pelo decreto, é correto 
afirmar que

(A) está em consonância com as medidas anti-corrup-
ção, aumentando o valor de contratação para mini-
mizar os riscos de fraudes contratuais.

(B) incorre em ilegalidade por desconsiderar a ne-
cessidade de novo projeto de lei para alterar a  
Lei no 8.666/93, que regulamenta um artigo consti-
tucional.

(C) ocorre em meio ao processo de extinção da atual 
legislação, que será substituída pelo novo governo 
pelo modelo americano.

(D) reajusta os valores que não eram atualizados desde 
1998, tornando-os compatíveis com o cenário atual.

(E) no período de adequação, permitiu a atualização de 
contratos recentes e a inscrição dos saldos em res-
tos a pagar.

53. O gestor de licitações de uma prefeitura municipal está 
realizando um processo para compra de um veículo au-
tomotor, tipo sedan, zero km, para uso na Secretaria de 
Saúde. Já foi realizada a publicação em Diário Oficial do 
edital na modalidade pregão, mas, cinco dias após a pu-
blicação, constatou-se que o edital deveria ser modifica-
do, afetando assim a formulação das propostas.

Assinale a seguir o que o gestor deve realizar diante des-
sa situação.

(A) Nenhum procedimento, pois é de responsabilidade 
dos licitantes atentarem-se para alterações no edital 
até a data do certame.

(B) Notificar os licitantes via carta registrada e correspon-
dência eletrônica, garantindo a lisura do processo.

(C) Divulgar as modificações em Diário Oficial e reabrir 
os prazos do certame, não contando os cinco dias 
passados.

(D) Por se tratar de uma aquisição para a saúde, com 
priorização na aquisição, os prazos devem ser man-
tidos e as modificações relatadas ao vencedor do 
certame

(E) Divulgar as modificações em Diário Oficial, manten-
do os prazos originalmente estabelecidos.
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R A S C u N H Oraciocínio Lógico e estatística

57. Uma empresa distribui títulos de cobrança para quatro 
agências de cobrança: A, B, C e D em quantidades iguais 
de títulos. A agência A é a mais produtiva, consegue cobrar 
80% dos títulos, a agência B cobra 60%, a C e a D cobram 
30% cada uma. A empresa deseja fazer com que as agên-
cias sejam mais competitivas e planeja distribuir os títulos 
de forma proporcional aos números que elas estão produ-
zindo, ou seja, proporcional aos números 80, 60, 30 e 30. 
Então, a agência A receberá a porcentagem de títulos para 
cobrança de:

(A) 80%

(B) 60%

(C) 50%

(D) 40%

(E) 25%

58. Em um sistema de placas de automóvel com quatro núme-
ros, em que se pode repetir algarismos, o número possível 
de placas diferentes é:

(A) 10.000.

(B) 6.561.

(C) 5.040.

(D) 3.024.

(E) 1.000.

59. Uma urna A contém 2 bolas brancas, 3 vermelhas e 5 ama-
relas. A urna B contém 2 bolas vermelhas e 3 pretas. Reti-
ra-se uma bola de cada urna, ao acaso. Então, a probabi-
lidade de que ambas as bolas sejam da mesma cor é de:

(A) 9/50

(B) 3/25

(C) 1/25

(D) 1/50

(E) 1/20

60. Considere o seguinte conjunto de dados numéricos para 
estatística.

8 30 5 6 4 8 12 6 13 8

Então, a soma da moda com a mediana e a média é igual a:

(A) 22.

(B) 24.

(C) 26.

(D) 28.

(E) 30.




