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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de

Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
• Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação

hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão

ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a1

ele no dia em que nascemos, e ele regula nossa vida até o dia

em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de

rescindi-lo ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa4

comida, nossos empregos e nossos sonhos; ele decide onde

moramos, quem amamos e como morremos.

À primeira vista, a modernidade parece ser um7

contrato extremamente complicado, por isso poucos tentam

compreender no que exatamente se inscreveram. É como se

você tivesse baixado algum software e ele te solicitasse assinar10

um contrato com dezenas de páginas em “juridiquês”; você dá

uma olhada nele, passa imediatamente para a última página,

tica em “concordo” e esquece o assunto. Mas a modernidade,13

de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato

interno pode ser resumido em uma única frase: humanos

concordam em abrir mão de significado em troca de poder.16

Yuval Noah Harari. Homo Deus: uma breve história do amanhã.

São Paulo: Companhia das Letras, 2016 (com adaptações).

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do

texto precedente, julgue os itens a seguir.

1 No trecho “tica em ‘concordo’” (R.13), o verbo ticar é

sinônimo de clicar, mas difere deste por ser de uso informal.

2 As formas pronominais em “rescindi-lo” e “transcendê-lo”, na

linha 4, referem-se, respectivamente, a “contrato” (R.1) e a

“dia” (R.2).

3 O texto apresenta estratégia argumentativa que visa aproximar

o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor.

4 No trecho “poucos tentam compreender no que exatamente se

inscreveram” (R. 8 e 9), a substituição de “no que” por o que

comprometeria a correção gramatical do texto.

5 O termo ‘juridiquês’ (R.11) não faz parte do vocabulário oficial

da língua portuguesa, contudo seu emprego não compromete

a correção gramatical e está adequado ao nível de formalidade

do texto.

6 Infere-se do texto que a modernidade impele o ser humano a

tomar decisões com as quais ele não concorda.

7 A vírgula empregada na linha 2 tem a finalidade de demarcar

uma relação de oposição entre as orações “Todos nós aderimos

a ele no dia em que nascemos” (R. 1 e 2) e “e ele regula nossa

vida até o dia em que morremos” (R. 2 e 3).

Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na1

região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel

até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi.

Lembro-me do aboio do condutor, a pé, ao lado dos animais,4

com uma vara: “Xô, Marinheiro! Vâmu, Teimoso!”. Tenho

ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito, da

minha infância, às gargalhadas, vestindo um macacão que7

minha própria mãe costurava, com bastante capricho. Ela fazia

um para cada dia da semana, assim, eu podia me esbaldar e me

sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para10

usar no dia seguinte.

Jô Soares. O livro de Jô: uma autobiografia

desautorizada. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Com relação aos aspectos linguísticos desse texto, julgue os itens

a seguir.

8 A retirada da vírgula empregada na linha 1 alteraria os sentidos

originais do primeiro período do texto.

9 As formas ‘Xô’ e ‘Vâmu’, na linha 5, são marcas de oralidade

e reproduzem a informalidade da fala do condutor do carro de

boi.

10 A retirada do sinal indicativo de crase em “às gargalhadas”

(R.7) preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto.

11 A substituição do conectivo “porque” (R.10) por pois manteria

os sentidos originais do texto.

12 O texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças

acerca das viagens de férias que a personagem e sua família

faziam com frequência durante a sua infância.

13 A palavra “capricho” (R.8) está empregada no texto com o

mesmo sentido de zelo.

14 O termo “lá” (R.6) remete à fazenda da Jureia, onde a

personagem vivenciou as experiências relatadas no texto.

A respeito da organização administrativa da administração pública,

julgue os itens a seguir.

15 Desconcentração administrativa consiste na distribuição do

exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas

autônomas.

16 A administração pública direta reflete uma administração

centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma

administração descentralizada.
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Considerando a Lei Estadual n.º 6.123/1968, que instituiu o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco, julgue os itens seguintes.

17 O valor da retribuição de funções gratificadas será estabelecido
por decreto do Poder Executivo.

18 Desvio de função acarretará aumento do vencimento do
servidor e sua reclassificação.

19 Para o exercício de cargo de natureza científica, são exigidas,
concomitantemente, habilitação profissional e aplicação
indispensável de conhecimentos especializados no desempenho
de suas atribuições.

Acerca de contratos administrativos, julgue os itens subsecutivos.

20 A teoria do fato do príncipe permite que um Estado
contratante, mediante ato lícito, modifique as condições do
contrato, de modo a provocar prejuízo ao contratado.

21 A comutatividade representa a equivalência entre as obrigações
previamente ajustadas pelas partes contratantes.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os
itens que se seguem.

22 Tribunais de contas estaduais têm competência para julgar as
contas do governador do respectivo estado.

23 O controle judicial dos atos administrativos é restrito a
aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito
administrativo pelo Poder Judiciário.

Considerando a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei Estadual n.º 11.781/2000
— que trata de processo administrativo estadual —, julgue os
próximos itens, a respeito de improbidade administrativa.

24 Servidor público que aja negligentemente na fiscalização das
prestações de contas de parceria firmada pela administração
pública com entidade privada cometerá ato de improbidade
administrativa.

25 No âmbito da administração pública estadual, a edição de atos
de caráter normativo e a decisão de recursos poderão ser objeto
de delegação, desde que seja observada a forma prevista na lei.

No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue os itens a
seguir.

26 É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos
documentos já anexados ao procedimento investigatório,
mesmo que o inquérito policial esteja classificado como
sigiloso.

27 É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente
em elementos colhidos em inquérito policial.

28 A ausência de assistência técnica de advogado durante
processo administrativo disciplinar torna o processo nulo.

A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue os
itens seguintes.

29 A adoção do modelo proporcional em eleições de deputados
fere o princípio da eleição direta, pois a eleição de um
deputado não deve depender dos votos recebidos por outros
candidatos do partido ou por sua legenda.

30 Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem
ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo
eletivo.

Acerca da organização político-administrativa do Brasil nos moldes
da Constituição Federal de 1988, julgue os itens subsecutivos.

31 Por gozar de autonomia, o Distrito Federal pode
auto-organizar-se por meio de lei orgânica própria.

32 Para garantir a execução de decisão judicial, o presidente da
República, de ofício, pode decretar intervenção federal.

Com relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue os
próximos itens.

33 O ministro corregedor do CNJ deve ser, necessariamente, um
ministro do STJ.

34 Compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dos juízes.

No que se refere ao Ministério Público, julgue os itens
subsequentes.

35 Procurador-geral de estado pode ser destituído por ato de
governador, conforme lei complementar.

36 O exercício da advocacia e de atividade político-partidária é
vedado aos membros do Ministério Público.

Considerando as Leis n.º 12.846/2013 e n.º 16.309/2018, que
tratam, respectivamente, de responsabilização de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública e do processo
administrativo de responsabilização (PAR), julgue os itens a seguir.

37 O PAR é um procedimento preliminar, de caráter sigiloso e
não punitivo, destinado a apurar os indícios de autoria e
materialidade de atos lesivos à administração pública.

38 A responsabilidade civil das pessoas jurídicas é subjetiva;
depende, portanto, da análise de dolo ou culpa na prática da
conduta lesiva.

39 A responsabilização por atos ilícitos apurados, cometidos por
pessoas naturais que exercem a administração de sociedades
empresárias, será aplicada conforme a culpabilidade da pessoa.

40 Para apurar ilícitos administrativos lesivos a licitações e
contratos públicos, admite-se ao Poder Executivo estadual
celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas que
tenham participado do certame, desde que a colaboração
dessas seja efetiva.

41 A responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa
afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera
judicial.

Acerca de improbidade administrativa, julgue os itens subsecutivos.

42 Comete ato de improbidade administrativa o agente público
que, em razão do exercício de sua função, é beneficiado com
a aquisição de imóvel cujo valor seja desproporcionalmente
superior à evolução de sua renda ou patrimônio.

43 O agente público que nega publicidade de atos administrativos
oficiais comete ato ímprobo que atenta contra os princípios da
administração pública.

44 Terceiro não enquadrado ou não equiparado à definição de
agente público que obtiver vantagem decorrente de ato
ímprobo será responsabilizado culposamente, ainda que tenha
agido de boa-fé e sem ciência da origem ilícita do proveito
auferido.
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Como um país pode salvaguardar a sua memória? O museu
é o lugar onde se guardam coisas que são importantes para a
história de um país, de uma época e de um povo. O museu perpetua
um conhecimento adquirido através da pesquisa, preservação e a
divulgação de bens materiais e imateriais. Quando vamos a um
espaço como esse, o museu cumpre um papel social e educativo de
transmitir cultura para a sociedade. É um relicário de nossas
memórias enquanto humanidade e seu ambiente.

Internet: <https://vestibular.uol.com.br> (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a
seguir.

45 O trágico incêndio ocorrido no Museu Nacional em setembro
de 2018 chama a atenção para a necessidade de preservar e
proteger os bens históricos e culturais tanto por causa de seu
valor para a memória do país quanto para combater o tráfico
internacional desses bens.

A respeito da desigualdade social no Brasil contemporâneo, julgue
os próximos itens.

46 Sinais recentes de encolhimento do bônus demográfico —
período fundamental para o desenvolvimento econômico no
qual a população ativa se encontra na faixa etária de 15 anos a
64 anos de idade — são alerta para o Brasil, pois o país corre
o risco de se tornar envelhecido antes mesmo de superar
problemas relacionados à pobreza e à desigualdade social.

47 Ainda que a desigualdade social persista na realidade
brasileira, nos últimos dois anos, milhares de pessoas saíram da
linha de pobreza e, consecutivamente, o número de pessoas
pobres no país foi reduzido.

Os últimos dados do índice de desenvolvimento da
educação básica (IDEB) mostram que Pernambuco avançou mais
uma vez e obteve média 4,0 — superando a média nacional
de 3,5 — e atingiu a meta estabelecida pelo MEC. Vale ressaltar
que o estado registrou evolução no crescimento em todas as edições
desse índice e também atingiu a meta do MEC em todos os anos,
destacando-se mais uma vez nacionalmente no ensino médio.

Internet: <www.diariodepernambuco.com.br> (com adaptações).

Com referência ao assunto abordado no texto, julgue os itens que
se seguem.

48 Segundo a imprensa local, os índices alcançados pelo estado de
Pernambuco na educação básica estão associados, entre outros
fatores, à instituição, no estado, da maior rede de ensino
integral do país.

49 De acordo com dados oficiais, entre os fatores que
contribuíram para que o estado de Pernambuco alcançasse os
resultados mencionados no texto incluem-se a redução das
taxas de abandono escolar, das distorções de idade/ano escolar
bem como das diferenças de proficiência entre escolas de nível
socioeconômico alto e baixo.

Três anos após testemunhar o maior desastre
socioambiental do mundo em barragens de mineração, ocorrido na
cidade de Mariana – MG, o Brasil viu a história se repetir em outro
município mineiro, Brumadinho.

A respeito desses desastres ambientais, julgue o próximo item.

50 O enrijecimento da legislação é indispensável para prevenir
desastres como os de Mariana e de Brumadinho, já que as leis
brasileiras são brandas e impedem a atuação mais efetiva dos
órgãos de controle dessas barragens, os quais dispõem de
corpo técnico especializado suficiente para a fiscalização das
mineradoras.

Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito de estruturas organizacionais contemporâneas, julgue

os itens seguintes.

51 Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas

pela existência de vários níveis hierárquicos na organização.

52 Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços

desenvolvidos por uma organização, maior será a

heterogeneidade na estrutura dessa organização.

53 Nas organizações em que o nível de centralização é elevado,

a tomada de decisões fica concentrada no topo, ou seja,

no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação

de decisões a outros níveis.

54 Na determinação da estrutura departamental de uma

organização feita com base nos seus serviços prestados,

adota-se o critério de departamentalização funcional.

55 Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos,

deseje considerar a distribuição territorial de suas atividades,

ela deverá observar as técnicas de departamentalização

geográfica.

A respeito da administração pública brasileira, julgue os itens

a seguir.

56 A descentralização consiste na repartição de funções entre

mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja

quebra de hierarquia, e pode ocorrer por critério territorial.

57 A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo,

quando a administração pública, por meio de ato

administrativo, transfere a execução de um serviço a uma

pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço.

58 A administração pública direta inclui as autarquias, as

fundações públicas e as empresas públicas.

59 Autarquia pode ser criada por ato administrativo originário

de ministério.

60 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações integra a administração direta, enquanto a

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), agência sob a

supervisão desse ministério, integra a administração indireta.

Acerca de gestão de processos e contratos, julgue os próximos

itens.

61 Na hierarquia dos processos de uma organização pública,

são considerados processos centrais aqueles que se referem

a limpeza e manutenção do escritório.

62 Independentemente da natureza e do ramo de organizações

distintas, seus processos centrais são idênticos, uma vez que

se referem sempre ao atendimento ao cliente.

63 Ao firmar contrato administrativo em nome da administração

pública, é lícito que o gestor público o faça de forma oral, pois

o ato do agente público é suficiente para validar o contrato.

64 Por razões de interesse público, um contrato administrativo

pode ser rescindido unilateralmente pela administração

pública.

Julgue os itens subsequentes, relativos a processos licitatórios.

65 Na contratação direta por dispensa de licitação, pode-se

ter competição entre os licitantes.

66 A contratação direta por notória especialização é caso

especial de inexigibilidade de licitação.

67 A modalidade licitatória de concorrência admite que se

estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes

interessados.

68 Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica

ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o convite.

O orçamento público, um instrumento fundamental de governo,

constitui o principal documento de políticas públicas. A respeito

desse assunto, julgue os seguintes itens.

69 Com base no orçamento público, os governantes selecionam as

prioridades e decidem como empregar os recursos extraídos da

sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais,

conforme o peso ou a força política desses grupos.

70 O ciclo orçamentário, período de tempo em que se processam

as atividades típicas do orçamento público, é constituído

das seguintes fases: planejamento, elaboração e aprovação.

71 Os princípios orçamentários constituem as regras básicas

a serem seguidas por todo orçamento público e se destinam

a padronizar e garantir que o dinheiro público seja usado

de maneira correta.

72 O processo orçamentário brasileiro está baseado em

instrumentos de curto prazo — a lei orçamentária anual (LOA)

e a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) — e em instrumento

de médio prazo — o plano plurianual (PPA) —; todos

perfeitamente integrados entre si.

O orçamento público é um instrumento de planejamento e de

execução das finanças públicas. No Brasil, a iniciativa de propor as

leis orçamentárias é do chefe do Poder Executivo. Com referência

a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

73 Conforme prevê a legislação aplicável, entre as finalidades

do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal inclui-se

a de formular o Plano Nacional de Educação.

74 Sendo necessária para combater os efeitos decorrentes de

calamidade pública, uma despesa pública que tenha sido

realizada por meio de crédito adicional ao orçamento

originalmente aprovado será classificada como crédito

adicional especial.

75 Segundo a classificação relativa aos aspectos de regularidade,

a receita orçamentária é desdobrada em receitas de

competências federal, estadual e municipal.

76 De acordo com a atual estrutura programática, fundamentada

no modelo de gerenciamento de programas adotado no último

PPA (2016/2019), os programas finalísticos correspondem

àqueles que resultam em bens ou serviços ofertados

diretamente à sociedade.
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Para limitar os gastos do governo, um dos mecanismos utilizados

é a publicação de decreto que disponha sobre a programação

orçamentária e financeira bem como o cronograma mensal de

desembolso. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.

77 Atualmente, no estado de Pernambuco, a programação e a

execução orçamentária e financeira se dão por meio do Sistema

Integrado de Administração Financeira do Estado e Municípios

(SIAFEM/PE).

78 Alterações orçamentárias, que se dividem em créditos

adicionais e outras alterações orçamentárias, constituem

formas de modificar a lei orçamentária originalmente

aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução.

79 A autorização orçamentária deve preceder a execução

financeira da despesa pública.

80 O ato pelo qual determinada unidade orçamentária

ou administrativa transfere a outras unidades orçamentárias

ou administrativas o poder de utilizar créditos que lhes tenham

sido dotados caracteriza o que se denomina descentralização

de créditos.

Em sentido amplo, receita pública consiste no recolhimento

de bens aos cofres públicos. No que se refere à receita pública,

julgue os itens subsecutivos.

81 O pagamento pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade

de veículos automotores (IPVA) corresponde ao estágio de

lançamento da receita orçamentária classificada na espécie

receita tributária.

82 Os débitos oriundos de imposto sobre a propriedade

de veículos automotores (IPVA), exigíveis pelo transcurso

do prazo regular para pagamento, serão inscritos pela

fazenda pública estadual como dívida ativa não tributária.

83 A receita pública origina-se tanto da exploração do patrimônio

público — bens e direitos colocados à disposição da sociedade

mediante pagamento — quanto do poder do Estado de exigir

prestações pecuniárias dos cidadãos.

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes

públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade

ou para a realização de investimentos. A respeito de despesa

pública, julgue os próximos itens.

84 Segundo a categoria econômica, as despesas públicas são

classificadas em despesas correntes e despesas de capital.

85 De acordo com a legislação vigente, para que determinado ente

público efetue o pagamento a fornecedores de material

de consumo, basta que, no processo de execução orçamentária,

a despesa a que se refira o pagamento tenha sido empenhada.

A procuradoria-geral de determinado estado da Federação

adquiriu um computador, tendo o processamento dessa despesa

ocorrido da seguinte forma: empenho: 9/12/2018; recebimento

do computador: 29/12/2018; pagamento da despesa: 19/1/2019.

Nesse caso, de acordo com as normas previstas na

Lei n.º 4.320/1964, o registro dessa despesa em 31/12/2018

estaria correto caso tivesse sido feito como

86 dívida ativa. 

87 restos a pagar processados.

88 dívida flutuante. 

A respeito de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens

a seguir.

89 A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão

público é resultado da aplicação do princípio da proveniência.

90 A manutenção do arranjo original dos documentos de arquivo

público é determinada pelo princípio da pertinência.

91 O vínculo arquivístico, um dos elementos principais

para a distinção entre arquivo, biblioteca e museu, é o

inter-relacionamento existente entre os documentos

acumulados pela mesma atividade da organização.

92 Documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo

permanente.

93 O arquivo intermediário armazena, por determinado intervalo

de tempo, documentos que ainda podem ser solicitados pelas

unidades organizacionais que os acumularem.

Com relação às disposições da legislação arquivística, julgue os

itens seguintes.

94 Os documentos públicos são identificados como correntes,

intermediários ou permanentes.

95 A eliminação de documentos acumulados por instituições

públicas deverá ser realizada mediante autorização da

secretaria de justiça, no âmbito federal, ou de seu similar,

nos estados.

96 O indivíduo que destruir documento público ficará sujeito

à responsabilidade penal, civil e administrativa.

Acerca da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem.

97 Nas instituições públicas, as atividades de protocolo, que

são supervisionadas por arquivista do órgão, são realizadas

no arquivo intermediário.

98 Quando do recebimento de documentos no setor de protocolo,

deve-se separar as correspondências oficiais de caráter

ostensivo das de caráter sigiloso.

99 Os procedimentos para organização dos documentos devem

obedecer à seguinte sequência: primeiro faz-se a ordenação

dos documentos e, em seguida, faz-se a classificação dos

documentos de arquivo.

100 Plano de destinação é a denominação do instrumento utilizado

na classificação de documentos no arquivo corrente.

101 Arquivamento de documento consiste no processo de colocar

o documento classificado e ordenado em uma unidade

de acondicionamento.

102 O prazo de prescrição é estabelecido na tabela de

temporalidade e é fundamentado em estimativas de uso.
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A respeito dos processos de acondicionamento, armazenamento

e manutenção de documentos de arquivos, julgue os itens

subsequentes.

103 O processo de embalar documentos em pastas ou caixas

é denominado acondicionamento; a colocação dessas pastas

ou caixas em um mobiliário é denominada armazenamento.

104 A retirada de poeira de documentos em suporte papel deve

ser feita com pano levemente úmido.

As lojas A e B, pertencentes a uma mesma rede,

estão localizadas em cidades de um mesmo estado. Na loja A,

situada na capital do estado, as mercadorias armazenadas

permanecem por pouco tempo no almoxarifado, por isso

a quantidade do estoque é menor do que a da loja B. Na loja B,

que fica no interior, são crescentes as reclamações de clientes

sobre a falta de mercadorias, razão pela qual o proprietário

planeja aumentar o nível de serviço. As duas lojas possuem

o mesmo volume e perfil de vendas.

Considerando essas informações e os múltiplos aspectos

relacionados à gestão de estoques, julgue os itens a seguir.

105 O lucro da loja A tende a ser maior que o da loja B.

106 A utilização do sistema just in time não constitui opção a ser

considerada para a loja B reduzir custos de armazenagem e

atender às demandas dos clientes.

107 Ao adotar o sistema de reposições periódicas, o proprietário da

loja B deverá calcular o ponto de pedido de cada item para

providências de reabastecimento.

108 O planejamento do dimensionamento dos estoques pode ser

alterado pelo cálculo do retorno do capital para o equilíbrio da

capacidade de fornecimento das lojas com seu lucro e sua

liquidez.

A respeito do cadastro de fornecedores de matéria-prima para

determinada empresa, julgue o próximo item.

109 A empresa que tenha como política conservar registro de

fontes alternativas de suprimentos, que poderão ser utilizadas

no futuro, manterá um cadastro de fornecedores ativos.

No que se refere à conferência no recebimento de materiais e

armazenagem, julgue os itens seguintes.

110 Balanças contadoras pesadoras conferem maior precisão à

verificação quantitativa de insumos que envolvam grande

quantidade de pequenas peças como parafusos.

111 Situação hipotética: Depois de determinada empresa

manter estoque médio de todos os itens de matérias-primas por

4 meses, ela decidiu reduzir esse tempo para 2 meses.

Assertiva: No que tange aos itens da curva ABC, exatamente

aqueles que permitem a maior redução possível nos valores

financeiros dos estoques são os itens do grupo C.

112 O estoque total de materiais de determinado fabricante de

eletrodomésticos consiste no somatório de matérias-primas,

materiais semiacabados e componentes.

Com relação a critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens

subsequentes.

113 A finalidade da marcação dos símbolos de segurança em caixas

é indicar cuidados a serem tomados exclusivamente quando da

estocagem de produtos acabados.

114 No caso de as caixas dos produtos acabados serem cúbicas, o

dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é

o palete.

Considerando que o governo federal pretenda adquirir material

escolar para distribuição a estudantes de todas as escolas públicas

do território nacional, julgue os itens a seguir.

115 Para a referida compra, é obrigatório o uso da modalidade

pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica.

116 O conjunto de elementos necessários e suficientes para

caracterizar o objeto de licitação deve constar do projeto

básico, que consiste de documento não integrante do edital.

117 Para a referida aquisição, é possível adotar o sistema de

registro de preços.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão patrimonial.

118 Situação hipotética: Em janeiro de 2016, uma empresa

adquiriu por R$ 1 milhão determinado equipamento, que

tem tempo de vida útil de 5 anos, período após o qual não

haverá valor residual. Assertiva: Nesse caso, a depreciação

acumulada do referido bem até janeiro de 2019 é de

R$ 600 mil.

119 Situação hipotética: A biblioteca de uma universidade federal

recebeu, em doação, uma coleção de 20 obras de Machado de

Assis, que foi registrada pelo conjunto. Após um alagamento,

parte desse acervo foi perdida. Assertiva: Nesse caso, a

biblioteca deverá alienar os volumes restantes.

120 Nos órgãos da administração direta do governo federal, os

inventários físicos eventuais de bens patrimoniais são aqueles

que podem ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do órgão

fiscalizador ou do dirigente da unidade gestora.


