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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 respostas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

Texto CB2A1-I 

  Assim como cidadania e cultura formam um par integrado 
de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, 
sinônimos. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do 
grupo com o universo, é herança, mas também um reaprendizado 
das relações profundas entre o ser humano e o seu meio, um 
resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. 
Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o 
que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o 
cimento. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, 
roubando-lhe parte do ser, obrigando-o a uma nova e dura 
adaptação em seu novo lugar. Desterritorialização é 
frequentemente outra palavra para significar alienação, 
estranhamento, que são, também, desculturização. 
  Esse processo é, também, o que comanda as migrações, 
que são, por si sós, processos de desterritorialização e, 
paralelamente, processos de desculturização. O novo ambiente 
opera como uma espécie de denotador. Sua relação com o novo 
morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e 
cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando 
paralelamente territorialidade e cultura, e mudando o ser humano. 

Milton Santos. O espaço do Cidadão. 7.ª ed. São Paulo:  

Editora da Universidade de São Paulo, 2020, p. 81-83 (com adaptações). 

Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do 
texto CB2A1-I, julgue os seguintes itens. 

1 A relação da cultura com a cidadania e a territorialidade 
constitui a ideia central do texto, que é predominantemente 
argumentativo. 

2 O segundo período do primeiro parágrafo apresenta um 
argumento a favor da afirmação de que cultura e 
territorialidade são sinônimos. 

3 Os sentidos do segundo período do primeiro parágrafo 
seriam alterados, embora sua correção gramatical fosse 
mantida, caso o segmento “forma de comunicação do 
indivíduo e do grupo com o universo” fosse deslocado para o 
início do período, reescrevendo-se o trecho “A cultura, 
forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o 
universo, é herança” da seguinte maneira: Forma de 
comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, a 
cultura é herança. 

4 Os sentidos do texto permitem afirmar que o termo 
“desculturização” foi empregado com o sentido de 
aculturação. 

5 O emprego da expressão “É (...) que”, no quarto período do 
primeiro parágrafo, enfatiza que as migrações agridem o 
indivíduo pelas razões expressas no segundo e no terceiro 
período desse mesmo parágrafo, e não por outras quaisquer. 

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1-I, julgue 
os itens que se seguem. 

6 Seria mantida a coerência do texto se a oração “Incluindo o 
processo produtivo e as práticas sociais” (terceiro período do 
primeiro parágrafo) fosse substituída tanto por Por incluir o 

processo produtivo e as práticas sociais quanto por Como 

inclui o processo produtivo e as práticas sociais. 
7 Em “roubando-lhe parte do ser” (quarto período do primeiro 

parágrafo), a forma pronominal “lhe” transmite ideia de 
posse, indicando que as migrações roubam parte do ser dos 
indivíduos. 

8 Em “a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um 
grupo, do qual é o cimento” (terceiro período do primeiro 
parágrafo), a substituição de “do qual” por de que 
prejudicaria a correção gramatical do texto. 

9 A oração “o que comanda as migrações” (segundo 
parágrafo) está empregada entre vírgulas porque tem caráter 
explicativo. 

10 A inserção de uma vírgula logo após “Assim”, no início do 
primeiro parágrafo, manteria a correção gramatical e a 
coerência do texto. 

No que se refere à tecnologia da informação, julgue os próximos 
itens. 

11 Bancos de dados do modelo NoSQL são considerados 
orientados a objetos, pois armazenam os dados em formatos 
distintos dos utilizados em bancos de dados relacionais. 

12 O Microsoft Office 365 utiliza IaaS (infrastructure as a 

service), apresentando ao usuário uma interface web sem lhe 
mostrar a infraestrutura utilizada. 

13 Em uma planilha Excel, a divisão de qualquer número por 
ZERO apresentará o erro #VALOR!, o que indica que um dos 
operandos está inválido. 

14 Dado com identificação genética ou biométrica de pessoas 
naturais é definido como dado pessoal sensível pela Lei n.º 
13.709/2018. 

15 Segundo a Lei n.º 12.527/2011, pedido de acesso a 
informações de órgãos e entidades públicos deve ser 
acompanhado do motivo que levou à solicitação. 

A respeito da competência constitucional dos entes federativos, 
julgue os itens a seguir.  

16 Em razão da essencialidade do direito ambiental, compete 
privativamente à União fiscalizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos minerais nos estados-
membros. 

17 Mediante lei ordinária federal, poderão ser fixadas normas 
para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios com o objetivo de promover o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
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Acerca da responsabilidade por dano ambiental, julgue os itens 
subsequentes. 

18 Diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é de 
natureza objetiva, a responsabilidade administrativa 
ambiental demanda a demonstração de dolo ou culpa do 
agente poluidor. 

19 De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, havendo comprovado dano ambiental por falha de 
fiscalização, a administração pública responderá, 
solidariamente com o agente poluidor, na execução do dever 
de indenizar e de reparar o dano, uma vez que a 
responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva. 

A respeito dos princípios fundamentais do direito ambiental 
previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. 

20 A participação dos cidadãos na elaboração de normas do 
direito ambiental e na execução de políticas ambientais é 
mecanismo de participação direta da sociedade na busca do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que se 
respalda no princípio democrático. 

Acerca do meio ambiente e dos direitos das populações 
indígenas, julgue o próximo item. 

21 O aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra 
de riquezas mineiras em terras indígenas só podem ser 
efetivados mediante autorização do Senado Federal, ouvidas 
as comunidades afetadas. 

Com relação à administração pública e sua organização, julgue os 
itens a seguir. 

22 O IBAMA é uma fundação pública, serviço autônomo criado 
por lei, e tem personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios para executar atividades típicas da administração 
pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 

23 Os serviços econômicos são aqueles que, embora 
classificados como serviços públicos, rendem ensejo a que o 
prestador aufira lucros oriundos de sua execução, tendo esse 
tipo de atividade fisionomia similar à daquelas de caráter 
tipicamente empresarial. 

24 Quando da apuração de responsabilidade por infração 
ambiental administrativa, estará configurada a infração 
administrativa se a conduta (ação ou omissão) for 
considerada ilícita, por sua própria natureza, ou gerar um 
resultado considerado ilícito pela legislação ambiental, ainda 
que o agente não o tenha visado deliberadamente. 

25 Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA 
pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo 
competitivo, realizando, nessa hipótese, diálogos com os 
licitantes previamente selecionados mediante critérios 
objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais 
alternativas capazes de atender às suas necessidades, 
devendo os licitantes apresentar proposta final após o 
encerramento dos diálogos. 

26 O IBAMA tem a prerrogativa legal de disponibilizar 
consulta pública acerca da abertura de bases de dados abertos 
do IBAMA, com o objetivo de priorizar os dados mais 
relevantes para os cidadãos — informações essas produzidas 
ou acumuladas pelo IBAMA sem vedação expressa de 
acesso. 

A respeito da Política Nacional do Meio Ambiente, dos crimes 
ambientais, das competências ambientais, da proteção da 
vegetação nativa, do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza, do Conselho Nacional da Amazônia 
Legal e do especialista em meio ambiente, julgue os itens a 
seguir. 

27 A assessoria ao presidente da República nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente será prestada pelo 
Conselho de Governo, órgão superior do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente. 

28 O fato de o agente de crime ambiental comunicar 
previamente ao órgão competente o perigo iminente de 
degradação ambiental enseja atenuação da pena. 

29 É legalmente previsto que qualquer pessoa, ao constatar 
infração ambiental decorrente de empreendimento 
potencialmente poluidor, possa dirigir representação, 
inclusive de forma anônima, ao órgão responsável pelo 
licenciamento. 

30 Embora os pantanais sejam áreas de uso restrito, é permitida 
a sua exploração ecologicamente sustentável. 

31 Desde que não sejam impostas restrições ao uso, é permitida 
a constituição de área de relevante interesse ecológico em 
propriedade privada. 

32 O Conselho Nacional da Amazônia Legal, cujas 
competências incluem coordenar e integrar as ações 
governamentais relacionadas à Amazônia Legal, é presidido 
pelo presidente da República. 

33 O ordenamento dos recursos florestais é uma das atribuições 
do analista ambiental. 

A respeito do meio ambiente, dos princípios do direito ambiental 
e do dano ambiental, julgue os itens subsequentes. 

34 Como meio de assegurar a efetividade do direito de todos ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição 
Federal de 1988 determina prestações materiais e atuação 
legislativa pelos três entes federativos. 

35 O dano moral coletivo ambiental, embora atinja direitos da 
personalidade de um grupo determinado, depende, para fins 
de indenização, da demonstração de que resultou em dor ou 
indignação à coletividade. 

36 A alteração ou supressão dos espaços territoriais 
especialmente protegidos somente poderá ser permitida por 
ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

37 Embora não tenha status constitucional, o estudo de impacto 
ambiental é importante instrumento quando se trata do 
desempenho de atividades potencialmente causadoras de 
significativa degradação ambiental. 

38 Pelo princípio do poluidor pagador, aquele que poluir deverá 
responder pelo prejuízo que causar ao meio ambiente, de 
forma pecuniária ou mediante a prática de atos. 

39 O princípio da prevenção é adotado pela Política Nacional do 
Meio Ambiente como um dos seus objetivos. 

40 Aquele a quem se impute um dano ambiental potencial 
deverá arcar com o ônus de provar que sua atividade não 
configura nenhum tipo de risco ambiental. 
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Cada um dos itens que se seguem apresenta uma situação 
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca da 
atuação regulatória do Estado. 

41 Em 2022, determinado programa de controle da poluição do 
ar entrará em uma fase que prevê novos parâmetros para 
medir emissões de hidrocarbonetos e emissões evaporativas. 
Nessa situação, a regulação de padrões de emissão de 
poluentes por veículos automotores promoverá o aumento da 
concorrência no mercado e a mitigação de barreiras à entrada 
no mercado, beneficiando o consumidor final ao 
proporcionar-lhe variada concorrência, preços reduzidos e 
produtos mais eficientes. 

42 Foi aberta consulta pública para decisão acerca da alocação 
de recursos do Estado para investimento ou em um parque 
nacional, ou em novos equipamentos para as Forças 
Armadas. Nessa situação hipotética, a realização de uma 
consulta pública revela, de maneira eficiente, a preferência 
de consumo da população. 

43 O poder público pretende estabelecer a cobrança de tarifa de 
usuários de determinado parque nacional cuja administração 
foi concedida à iniciativa privada. A intenção é definir uma 
tarifa módica, fixada no menor patamar possível, tanto para 
democratizar o acesso ao parque quanto para viabilizar a 
continuidade da exploração do serviço com determinado 
nível de qualidade. O poder público decidiu, então, definir a 
tarifa em função do custo do serviço, de forma a garantir a 
recuperação dos custos totais e assegurar uma margem de 
lucro que assegure a viabilidade da exploração do serviço 
pelo ente privado. Nessa situação hipotética, basta ao Estado 
definir a tarifa em função do custo marginal do serviço, para 
garantir a mesma eficiência que seria observada na fixação 
de preço de mercado. 

44 A partir de 2019, passou a ser cobrada uma taxa de entrada 
dos turistas que visitam certo parque nacional, visando-se à 
remuneração dos investimentos em infraestrutura feitos pela 
concessionária que administra o parque. Nesse caso, com o 
início da cobrança da taxa de acesso, o parque nacional 
deixou de ser um bem público — no sentido econômico — e 
se tornou um bem quase público, em decorrência da 
possibilidade de exclusão de usuários que não possam pagar 
a taxa de acesso, apesar de ainda se caracterizar pela não 
rivalidade no consumo. 

45 Determinado projeto de lei propõe que veículos elétricos ou 
híbridos sejam isentos do imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), bem como que sejam reduzidas a zero 
as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
venda de carros elétricos. Nessa situação, se aprovado o 
projeto de lei, a concessão de benefícios fiscais a veículos 
automotores que não emitem poluentes atmosféricos 
promoverá, segundo a teoria econômica da regulação, 
internalização de benefícios econômico-sociais decorrentes 
da diminuição da poluição atmosférica em centros urbanos, 
com reflexo na saúde pública da população e no custo 
privado da produção e comercialização desses veículos. 

Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, 
determinado servidor público tenha utilizado, para fins de 
interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, 
julgue os itens seguintes. 

46 A atuação do superior hierárquico, nesse caso, constitui ato 
de improbidade administrativa que importa lesão ao erário. 

47 Tal conduta do superior hierárquico é expressamente vedada 
pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal. 

48 Tal conduta do superior hierárquico configurará ato de 
improbidade administrativa apenas se tiver sido praticada de 
forma dolosa. 

Considerando a situação hipotética de que determinado servidor 
público, sem prévia autorização da chefia imediata, tenha-se 
ausentado do serviço durante o expediente, para comprar 
presentes para sua família, julgue os itens a seguir, com base na 
Lei n.º 8.112/1990. 

49 Tal conduta poderá acarretar penalidade de demissão ao 
servidor. 

50 Trata-se de conduta expressamente proibida pela referida lei. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Acerca de administração e processo administrativo, julgue os 

itens a seguir. 

51 Comunicações formalizadas e admissão por competência 

profissional são dimensões da escola burocrática de Weber. 

52 No modelo administrativo adotado pelo Brasil a partir de 

1967, é prevista a descentralização das atividades da 

administração federal para a esfera privada. 

53 Para que seja eficaz, o processo administrativo deve ser 

assumido por cada gestor da instituição, de forma isolada. 

54 Além da razão de ser da organização, a missão deve 

contemplar a natureza de seu negócio. 

55 A superespecialização é uma limitação comum na 

departamentalização funcional. 

56 A análise organizacional interna é uma das etapas do 

planejamento tático. 

Julgue os itens seguintes, que se referem à administração geral. 

57 A atuação em rede é um dos fundamentos do modelo de 

excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade. 

58 Os métodos ágeis na gestão de projetos referem-se à 

capacidade de responder às mudanças que ocorrem durante o 

desenvolvimento dos projetos. 

59 Segundo a norma ISO 9000:2000, na avaliação dos sistemas 

de gestão da qualidade, os processos são verificados quanto à 

sua eficiência ao alcançarem os resultados requeridos. 

60 A abordagem de Deming acerca da gestão da qualidade total 

é baseada no seguinte tripé: planejamento, controle e 

melhoria da qualidade. 

61 No balanced scorecard, aspectos como liderança e capital da 

informação são tratados na perspectiva de aprendizado e 

crescimento. 

No que diz respeito à administração pública, julgue os itens que 

se seguem. 

62 Considere que, após licitação devidamente homologada, um 

contrato de prestação de serviço de natureza continuada 

celebrado entre a administração pública e uma empresa tenha 

sido rescindido unilateralmente depois de decorridos cinco 

meses do início da sua operação. Nesse caso, é 

imprescindível a contratação emergencial de nova empresa. 

63 A reintegração de servidor público cujo cargo foi extinto não 

é possível, mesmo que determinada judicialmente. 

64 Suponha que determinado servidor responsável por um 

suprimento de fundos ainda não tenha efetuado a prestação 

de contas de sua aplicação, embora o prazo para fazê-lo 

tenha expirado. Nesse caso, não poderá ser concedido novo 

suprimento de fundos ao servidor. 

65 A modalidade de licitação denominada concorrência ocorre 

entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

Julgue os próximos itens, quanto à reforma do aparelho do 

Estado, ao Estado regulador, aos conselhos de gestão, à 

transparência da administração pública e à gestão por 

competências. 

66 A reforma do aparelho do Estado teve um viés financeiro 

retratado pela busca do equilíbrio das contas públicas, da 

redução do desperdício e do resgate da imagem do servidor 

público perante a sociedade. 

67 Na perspectiva da gestão por competências, as competências 

individuais devem ser definidas em observância aos 

diferentes níveis de funções ocupadas, e o desenvolvimento 

ou aprimoramento dessas competências possibilita que o 

empregado assuma atribuições mais complexas. 

68 O processo de desestatização faz que o Estado perca força na 

sua função de Estado regulador. 

69 Os conselhos de promoção de direitos da criança e do 

adolescente possuem natureza consultiva, propositiva e 

educativa e, por conduzirem ações inerentes à área de 

atuação do governo e terem poder de decisão, são 

considerados conselhos gestores. 

70 A sociedade pode acompanhar o uso dos recursos públicos 

por meio das informações disponíveis no Portal da 

Transparência, o qual engloba, entre outras, informações 

sobre despesas realizadas pela Câmara dos Deputados, por 

exemplo. 

No que se refere à gestão de redes organizacionais, ao Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), ao 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

(SIASG), à intermediação de interesses e a organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue os itens que 

se seguem. 

71 As redes organizacionais devem ser compostas por 

indivíduos em busca de interesses coletivos, que 

desenvolvam uma confiança mútua e estejam predispostos à 

cooperação para solução de problemas. 

72 No SIAPE, o acesso de nível órgão possibilita o acesso a 

informações de servidores de diferentes órgãos, por isso 

deve haver respaldo legal para a sua concessão. 

73 Para promover a divulgação eletrônica de compras, 

englobando o cadastramento dos processos de compras e 

contratações da administração pública, o SIASG possui um 

módulo específico, denominado Subsistema de Gestão de 

Contratos (SICON). 

74 Uma fundação pública que possua a finalidade de promover 

assistência social em regiões de difícil acesso pode ser 

qualificada como OSCIP. 

75 A intermediação de interesses caracterizada pela coerção, ou 

seja, obrigações mútuas mediante consentimento individual e 

sem regulamentação formal, é típica do corporativismo. 
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No que diz respeito a políticas públicas, julgue os itens seguintes. 

76 Os objetivos e a decisão quanto aos modelos a serem 

adotados em uma política pública são definidos na fase de 

implementação. 

77 A avaliação executiva de uma política pública fornece 

subsídios aos gestores para que possam promover o 

aprimoramento e redirecionamento de ações, caso 

necessário. 

78 A participação social nas políticas públicas do Brasil permite 

maior visibilidade das demandas sociais, promove avanços 

quanto à igualdade e equidade nas políticas implementadas e 

amplia a defesa pelos direitos sociais. 

79 No que se refere aos aspectos orçamentários e financeiros, 

para que uma política pública seja implementada, devem ser 

respeitados os procedimentos disciplinados nos principais 

instrumentos orçamentários, quais sejam: plano plurianual, 

lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 

80 Um programa para atendimento de uma política pública deve 

ter um objetivo compreensível, conciso e essencial, e o 

conjunto de objetivos das ações que compõem o programa 

deve ser tratado de maneira hierarquizada, em função da 

essencialidade. 

  Os seguintes dados referem-se a contas extraídas do 

balanço financeiro de um hipotético ente público no ano de 2020. 

referência valor (em R$) 

serviço da dívida (juros e encargos) 100.000,00 

empréstimos de curto prazo com o Banco 

do Brasil e com a Caixa Econômica Federal 

2.000.000,00 

empréstimos de longo prazo com o Banco 

Mundial 

3.000.000,00 

empréstimos de longo prazo com o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) 

4.000.000,00 

restos a pagar 1.000.000,00 

TOTAL 10.100.000,00 

Com relação à classificação da dívida pública nessa situação 

hipotética, julgue os próximos itens. 

81 A dívida flutuante desse ente público, no período 

mencionado, era de R$ 2.100.000,00. 

82 A dívida fundada desse ente público, no período 

mencionado, era de R$ 7.000.000,00. 

Com relação às receitas públicas, julgue os itens a seguir. 

83 A dívida ativa não se confunde com a dívida pública, uma 

vez que é um direito do ente público, devendo ser 

reconhecida contabilmente no ativo. 

84 De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, as receitas públicas 

classificam-se nas categorias econômicas de receitas 

dinâmicas e receitas estáticas. 

Considerando o Sistema Tributário Nacional, julgue o próximo 

item. 

85 A atividade administrativa de lançamento deve ser balizada 

pelo juízo de conveniência e oportunidade da autoridade 

fiscal competente. 

A respeito do processo administrativo fiscal, julgue o seguinte 

item. 

86 Tal processo deve ser pautado nos princípios da economia 

processual, da impessoalidade e da verdade formal. 

  Uma entidade pública realizou regular licitação para a 

compra de computadores. A entrega dos computadores foi 

efetivada e devidamente atestada pelo órgão público em 

31/12/2020. Contudo, em virtude de burocracia interna da 

entidade, o pagamento só foi realizado trinta dias após a entrega 

dos computadores. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens 

que se seguem. 

87 Para o correto lançamento, a despesa empenhada relativa à 

compra dos computadores deve ter sido registrada 

contabilmente, em 2020, como restos a pagar não 

processados. 

88 Em 2020, o órgão em questão efetivou os estágios de 

empenho e liquidação da despesa relativa à aquisição dos 

computadores. 

  O governo federal pretende criar, mediante projeto de lei, 

o Programa Federal de Auxílio ao Primeiro Emprego. Trata-se de 

despesa continuada (com execução superior a dois exercícios) 

que objetiva ajudar os jovens a conseguir o primeiro emprego. O 

auxílio oferecido pelo programa consistirá de 1 salário mínimo 

mensal por empregado, para cada empresa. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

89 De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse 

programa poderá ser viabilizado, desde que o respectivo 

projeto contenha estimativa do seu impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que ele entrar em vigor, bem 

como declaração do ordenador da despesa de que o aumento 

terá adequação orçamentária e financeira em relação à lei 

orçamentária anual (LOA). 

Com relação ao plano plurianual, julgue o próximo item. 

90 O plano plurianual deverá conter o anexo de metas fiscais. 

Quanto ao reconhecimento das variações patrimoniais 

diminutivas (VPD) e das variações patrimoniais aumentativas 

(VPA) no âmbito do setor público, julgue os itens a seguir. 

91 Não é possível reconhecer uma VPD após a liquidação da 

despesa orçamentária. 

92 Uma VPA é realizada no caso do recebimento efetivo de 

uma doação. 

Com relação ao processo de mensuração de ativos intangíveis e à 

depreciação do ativo imobilizado, julgue os itens seguintes. 

93 Em razão de sua natureza, os bens que tenham sido usados 

anteriormente à sua posse pela administração pública 

submetem-se aos mesmos prazos de vida útil definidos para 

os bens novos. 

94 Um ativo intangível adquirido por meio de transação sem 

contraprestação deve ser mensurado inicialmente pelo seu 

custo histórico. 
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Julgue os itens subsequentes, relativos à estrutura do Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e à natureza da 

informação contábil. 

95 Os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a 

composição do patrimônio público e suas variações 

qualitativas e quantitativas devem ser registrados em contas 

de natureza de informação patrimonial. 

96 A utilização do PCASP é obrigatória para todos os órgãos e 

entidades da administração direta e da administração indireta 

dos entes da Federação, sendo facultativa para as demais 

entidades. 

Considerando as regras relacionadas à consolidação das 

demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, julgue os 

próximos itens. 

97 A consolidação nacional das contas é de competência da 

Secretaria do Tesouro Nacional e abrange todas as esferas de 

governo (União, estados, Distrito Federal e municípios). 

98 A consolidação das demonstrações contábeis pode ser feita 

tanto no âmbito intragovernamental (em cada ente da 

Federação) quanto em âmbito intergovernamental 

(consolidação nacional). 

Julgue os itens subsequentes, relativos à estrutura da codificação 

definida para as fontes ou destinações de recursos e sua utilização 

na previsão e execução orçamentárias. 

99 Há a necessidade de identificação do exercício ao qual se 

referem os valores extraorçamentários, a exemplo do que 

acontece com os demais recursos financeiros. 

100 Caso estabeleçam detalhamentos adicionais aos códigos 

padronizados, os entes federados locais deverão enviar tais 

detalhamentos à Secretaria do Tesouro Nacional. 

Considerando os diversos aspectos do comportamento 

organizacional e da gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. 

101 Uma forma eficaz de resolver a iniquidade negativa no local 

de trabalho é criar meios para promoções e progressões na 

carreira. 

102 Na atualidade, desenvolver tecnologias para a gestão de 

pessoas é uma das atribuições básicas dos órgãos de recursos 

humanos. 

103 Os principais desafios dos órgãos de recursos humanos 

envolvem a adoção de inovações tecnológicas, a gestão de 

mudanças, a gestão dos talentos e a capacidade de resposta 

ao contexto externo. 

104 Um líder que influencia seus seguidores a buscarem os 

objetivos organizacionais em detrimento dos próprios 

interesses é considerado um líder transacional. 

105 A resolução alternativa de conflitos no trabalho, seja por 

meio de soluções informais, seja por mediação ou 

arbitragem, evita processos onerosos. 

No tocante às políticas e práticas de gestão de pessoas, julgue os 
itens que se seguem. 

106 Entrevistas situacionais, quando utilizadas em processos de 
seleção de pessoal, constituem-se de perguntas padronizadas 
associadas a respostas preestabelecidas. 

107 Segundo a perspectiva francesa, as competências não devem 
estar circunscritas a um trabalho prescrito, mas, sim, aos 
desafios inerentes à atuação profissional. 

108 A abordagem sistêmica de treinamento é utilizada quando se 
busca avaliar o impacto que os investimentos em 
treinamento e desenvolvimento causam no desempenho 
individual e organizacional. 

109 Ao avaliar o desempenho de seu subordinado baseando-se 
nos comportamentos mais recentes dele em vez de observar 
seu comportamento ao longo do tempo, o gestor comete o 
erro de tendência central. 

110 Trabalho híbrido (presencial e remoto), horários flexíveis e 
semana condensada são exemplos de tendências da gestão de 
pessoas no setor público brasileiro. 

Assumindo 2 como valor aproximado de 1,17, julgue os itens a 
seguir, relacionados aos sistemas de amortização.  

111 Para um empréstimo de R$ 270.000,00 realizado no sistema 
de amortização misto, com taxa de juros de 10% ao ano e 
que será pago em 9 parcelas anuais, a quinta prestação é 
superior a R$ 45.000,00. 

112 Para um empréstimo de R$ 100.000,00 no sistema de 
amortização francês, com taxa de juros de 10% ao semestre e 
a ser pago em 7 prestações, com carência de 2 semestres 
contada a partir do final do primeiro semestre, se houver 
capitalização dos juros durante o período de carência, a 
parcela desse empréstimo será inferior a R$ 23.500,00. 

113 No sistema de amortização constante, os juros de cada 
parcela decrescem com o tempo e a diferença dos juros entre 
duas parcelas consecutivos é sempre constante.  

A respeito de conceitos de matemática financeira, julgue os itens 
a seguir. 

114 Se a taxa efetiva de um contrato é de 44% ao ano 
capitalizado semestralmente, então a taxa nominal é de 40% 
ao ano. 

115 Se para o valor de R$ 4.200,00, investido hoje, obtém-se, 
após três anos, o valor de R$ 5.590,20, então a taxa de juros 
desse investimento é de 10% ao ano. 

116 Considere que, em uma população de pássaros, após o 
nascimento de dois machos e seis fêmeas, a porcentagem de 
machos na população passou a corresponder a 30% da 
população total. Considere, ainda, que, no momento anterior 
ao nascimento, o número de machos era o dobro do número 
de fêmeas. Nesse caso, após os nascimentos, há exatamente 
9 machos e 21 fêmeas na população. 

117 Se, em uma fazenda, 6 macacos consomem 45 kg de frutas 
em 5 dias, cada um deles consumindo a mesma quantidade, 
então 14 macacos consumirão 189 kg de frutas em 9 dias. 

Em relação a assuntos relacionados ao cálculo financeiro e 
avaliação econômica de projetos, julgue os próximos itens. 

118 Considere que, para um investimento de R$ 72.000,00 se 
esperam retornos anuais de R$ 36.000,00 e R$ 45.000,00, no 
primeiro e no segundo ano, respectivamente. Nesse caso, se 
20% for a taxa de desconto que será aplicada aos fluxos de 
caixa do investimento, então esse investimento fornecerá 
rentabilidade superior à taxa de 20% ao ano fixada. 

119 Considere que, ao final de cada ano e durante 3 anos, uma 
pessoa deposita R$ 5.000,00 em um banco de investimento 
que paga juros de 20% ao ano. Nesse caso, ao final do 
terceiro ano, imediatamente após o terceiro depósito, a 
pessoa terá R$ 19.550,00 na conta. 
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120 Um investimento de R$ 5.000,00 aplicado a uma taxa de juros anual de 30% ao longo de 3 anos pagará anualmente para o 
investidor um valor inferior a R$ 2.700,00. 

Espaço livre 


