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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta
correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

9

9 de outubro

35 questões

14 às 18h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Aspectos históricos e geográficos

5 questões

1. Segundo o IBGE, o IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) de Lages, em 2010, era:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

0,226.
0,559.
0,770.
1,943.
2,432.

2. A população atual do Estado de Santa Catarina,
segundo projeção do IBGE, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Inferior a 5 milhões de habitantes.
Superior a 6 milhões e 500 mil habitantes.
Aproximadamente 11 milhões de habitantes.
Aproximadamente 5 milhões de habitantes.
Cerca de 19 milhões de habitantes.

3. Leia a chamada da reportagem publicada na
revista Veja em 16 de setembro de 2015:
“Quase 800 mil famílias já foram cortadas, neste ano, da
lista do principal programa social do governo. Junto
com os sem casa e os sem Pronatec, elas formam um
novo contingente de desvalidos: o daqueles de quem
o Estado, silenciosamente, começa a tirar o que deu”.

(15 questões)
4. Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por
sua atuação na Operação Lava Jato.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Celso de Mello
Eduardo Cunha
Gilmar Mendes
Sergio Moro
Rodrigo Janot

5. Setenta e três por cento dos brasileiros que
possuem celular não saem de casa sem o aparelho.
Vivemos a “Era Virtual”, em que as chamadas “Redes
Sociais” adquiriram extrema importância.
Assinale a alternativa em que todas as expressões são
denominações de redes sociais.
a. ( X ) Badoo • Facebook • Instagram • Twitter • Hello
b. ( ) Linkedin • Facebook • Instagram • Twitter •
Microsoft
c. ( ) My Space • Badoo • Apple • Facebook •
Instagram
d. ( ) Flickr • Associated Press • Linkedin • Facebook •
Microsoft
e. ( ) Foursquare • Google+ • Windows • Yahoo •
OS X • Badoo

O programa a que se refere o texto é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pronatec.
Cad único.
Minha casa, minha vida.
Seguro defeso.
Bolsa-família.
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Legislação municipal

5 questões

6. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de
Lages, é correto afirmar:
a. ( ) Cabe à Câmara municipal, com a sanção do
Prefeito, elaborar o seu regimento interno.
b. ( ) Compete à Câmara, privativamente, independentemente de sanção do Prefeito, autorizar a
alienação de bens móveis e imóveis.
c. ( X ) O Vereador poderá licenciar-se por moléstia, devidamente comprovada, ou em
licença-gestante.
d. ( ) Perderá o mandato o Vereador investido no
cargo de secretário municipal ou estadual, ou
cargo equivalente.
e. ( ) O Vereador não poderá, desde a expedição
do diploma, ser titular de mais de um cargo
ou mandato eletivo federal, estadual ou
municipal.

7. A Lei Orgânica do Município de Lages poderá sofrer
emendas, mediante proposta:

8. De acordo com a Lei Complementar no 293, de 6
de setembro de 2007, que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Lages, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

9. Conforme disposto na Lei Complementar
no 293/2007, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Lages, são deveres do servidor:
1. frequentar cursos planejados pela administração municipal destinados a sua formação,
atualização ou aperfeiçoamento.
2. tratar com urbanidade as pessoas.
3. ser assíduo e pontual ao serviço.
4. representar contra legalidade, moralidade,
exercício regular do direito.

1. do Prefeito.
2. de dois terços, no mínimo, dos membros da
Câmara municipal.
3. de cinco por cento do eleitorado do
Município.
4. de metade da Mesa da Câmara Municipal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) A gratificação natalina será paga até o dia 15
do mês de dezembro de cada ano.
( ) A gratificação pelo exercício de função de
direção, chefia ou assessoramento incorpora-se ao vencimento do servidor.
( ) O serviço extraordinário será remunerado
com acréscimo de 75% em relação à hora
normal de trabalho.
( X ) Considera-se serviço noturno aquele prestado
em horário compreendido entre 22 horas de
um dia e 5 horas do dia seguinte.
( ) Mediante solicitação, será pago ao servidor,
por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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10. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Lages, a pena de demissão ao servidor
será aplicada no seguinte caso:

12. Analise as afirmativas feitas sobre o texto.
1. O texto ressalta a identificação do personagem com o mundo animal.
2. Há presente no texto palavras que atestam a
rudeza do personagem no aspecto físico.
3. A última frase do texto mostra que o personagem tem receio da cultura e valores do mundo
cultural e, assim, não quer aprendê-la. A expressão “em vão” é que traz ao leitor esse sentido.
4. As duas expressões sublinhadas no texto têm
a mesma classificação: adjunto adverbial.
5. Por falar uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, o personagem cometia vícios
de linguagem.

a. ( ) Recusa de fé a documentos públicos.
b. ( ) Coação de subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical.
c. ( ) Oposição de resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução
de serviço.
d. ( ) Retirada, sem prévia autorização, de qualquer
documento ou objeto da repartição.
e. ( X ) Inassiduidade habitual.

Português

5 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta pontuação
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ele andava a cavalo; ela, de bicicleta.
Cada qual, tem a vida, que lhe parece.
Tinha, pés duros e mão calejadas, o coitado!
Ainda não sei, quando, ele chegará à cidade.
Andava tão grudado, ao cavalo, que em dias
de chuva pareciam uma só figura.

Leia o texto.
Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais.
Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam
a quentura da terra. Montado, confundia-se com o
cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem
cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro
entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para
um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes
utilizava, na relação com as pessoas, a mesma língua
com que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava
reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram
inúteis e talvez perigosas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

13. Analise a frase retirada do texto.
“Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam
a quentura da terra.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) A primeira oração possui sujeito composto.
) Os verbos das orações, quanto à predicação,
são intransitivos.
c. ( ) A palavra “espinho” é sujeito da segunda
oração.
d. ( X ) É um período composto por coordenação.
A segunda oração é coordenada sindética
aditiva.
e. ( ) O termo sublinhado exerce a função sintática
de complemento nominal, já que deriva do
adjetivo “quente”.

Graciliano Ramos – Vidas Secas – excerto
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14. Identifique abaixo as afirmativas corretas ( C ) e as
erradas ( E ).
( ) A frase: “O personagem interviu na fala
do companheiro” apresenta um vício de
linguagem.
( ) Em: “Prefiro isso àquilo” temos um desvio da
norma culta no uso da crase.
( ) Polissemia consiste em agrupar em uma palavras sensações vindas dos vários órgãos do
sentido, como em “O sol de outono caía com
uma luz pálida e macia”.
( ) Há a presença de parônimos na frase: “O cumprimento foi dado ao rapaz que tinha o comprimento exato daquelas paragens”.
( ) Na redação oficial, os pronomes de tratamento requerem o verbo na terceira pessoa
do plural. Assim, está certa a seguinte oração:
“Aguardamos que Vossa Senhoria se manifeste
a respeito do nosso pedido”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

C•C•E•C•E
C•E•C•E•E
C•E•E•C•C
E•C•E•E•C
E•E•C•C•C

15. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “Sua cara está pintada de verde amarelo”,
temos linguagem conotativa.
b. ( ) Está correto o uso da crase em: “Remetemos à
Vossa Senhoria o resultado da pesquisa realizada com os professores”.
c. ( ) No período “Meu desejo é que você seja
aprovado” a oração sublinhada é subordinada
objetiva direta e pode ser reescrita assim:
“sua aprovação”.
d. ( ) De acordo com as novas regras de acentuação,
está correta a frase: “Os ítens do programa não
foram avaliados, fique tranqüilo”.
e. ( X ) Em “Custa-me crer que ele foi o campeão
naquela modalidade”, não há problemas de
regência verbal.
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em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. A respeito dos princípios administrativos, analise
as afirmativas abaixo:
1. Toda e qualquer atividade administrativa deve
ser autorizada por lei; não o sendo, a atividade
é ilícita.
2. A impessoalidade objetiva a efetivação da
igualdade de tratamento que a Administração
Pública deve dispensar a todos os cidadãos
que se encontrem na mesma situação jurídica.
3. A prática de nepotismo é condenável pela
perspectiva da moralidade na Administração,
impedindo cônjuges ou parentes próximos
dos agentes públicos a ocuparem cargos efetivos mediante aprovação em concurso público.
4. O princípio da publicidade pode ser concretizado por diversos instrumentos jurídicos,
entre eles o direito fundamental de petição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. O posicionamento consagrado em Direito
Administrativo de que é defeso ao Poder Judiciário
apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe examiná-lo apenas sob o aspecto da legalidade,
decorre do princípio da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

impessoalidade.
proporcionalidade.
supremacia do interesse público.
separação de poderes.
indisponibilidade.

(20 questões)

18. Analise as afirmativas abaixo:
1. O poder regulamentar da Administração
Pública é exercido independentemente da
preexistência de lei, emanando diretamente
da Constituição.
2. Incorre em arbitrariedade o agente público
que atua dentro da margem de liberdade
conferida pela lei, pautado em critérios de
conveniência e oportunidade.
3. Poder disciplinar é a prerrogativa do Poder
Público que autoriza a Administração a restringir o exercício de atividades individuais
em razão de interesse da coletividade.
4. Diz-se que há excesso de poder quando o
agente público atua fora dos limites de sua
competência.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

19. Assinale a alternativa correta a respeito dos atos
Administrativos.
a. (

b.
c.

d.
e.

) Atos compostos são aqueles cuja vontade
final da Administração exige a intervenção
autônoma de diversos agentes ou órgãos.
( ) O objeto do ato administrativo é o meio pelo
qual se exterioriza a vontade.
( ) São enunciativos os atos que alteram uma
relação jurídica, criando, modificando ou
extinguindo direitos.
( ) Motivo do ato administrativo é a alteração no
mundo jurídico que se pretende processar.
( X ) A regra no direito público é a solenidade das
formas.
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20. A respeito dos contratos administrativos, analise
as afirmativas abaixo:
1. Os contratos poderão ser alterados unilateralmente pela Administração quando conveniente a substituição da garantia de execução.
2. Constitui cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça os casos de rescisão.
3. Caberá à Administração definir a modalidade
de garantia contratual.
4. É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

22. Joaquim da Silva, servidor público da administração direta federal, concorreu em disputa eleitoral e acabou investido no mandato de Prefeito do
Município X.
Diante dessa situação, Joaquim da Silva será:
a. ( X ) afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
b. ( ) mantido do cargo, sendo-lhe assegurado a
percepção de sua remuneração.
c. ( ) afastado do cargo, sendo-lhe vedado optar
pela sua remuneração.
d. ( ) afastado do cargo, acumulando as duas
remunerações.
e. ( ) mantido do cargo, acumulando as duas
remunerações.

23. De acordo com o Constituição Federal de 1988,
analise as afirmativas abaixo:
1. os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
2. o prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
3. é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical.
4. os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

21. A aposentadoria voluntária de servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, sendo mulheres, será devida
quando cumprido o tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, e
observadas as seguintes condições:
    anos de idade e     de contribuição, com
proventos integrais; e     anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

55 • 25 • 60
55 • 30 • 60
60 • 30 • 55
60 • 35 • 65
70 • 35 • 60
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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24. A modalidade de controle pela qual a própria
Administração Pública, no regular exercício de suas
funções, atua na fiscalização e revisão da atividade
administrativa, independentemente da deflagração
por terceiros:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Controle de mérito.
Controle provocado.
Controle concomitante.
Controle discricionário.
Controle de ofício.

25. Assinale a alternativa correta.

O princípio da função administrativa que exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento da comunidade e seus membros é o
princípio da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Impessoalidade
Publicidade
Motivação
Legalidade
Eficiência

a. (

b.

c.

d.

e.

) O Brasil é uma República porque o Chefe
de Estado é eleito pelo povo, por período
de tempo determinado. É Parlamentarista
porque o presidente da República é Chefe
de Estado e também Chefe de governo. É
Federativa porque os Estados não têm autonomia política.
( ) A União está divida em três poderes, dependentes e harmônicos entre si: o Legislativo,
que elabora leis; o Executivo, que atua na
execução de programas ou prestação de
serviço público; e o Poder Judiciário, que cujo
objetivo é legislar.
( ) O Brasil tem um sistema bipartidário, ou seja,
admite a formação legal de dois partidos
políticos. O partido político é uma associação
voluntária de pessoas que decidem entre
esquerda e direita, que tem como objetivo
influenciar e fazer parte do poder político.
( X ) O Brasil é uma República Federativa
Presidencialista, formada pela União, Estados,
Distrito Federal e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e
independentes, submetidos a um sistema de
controle para garantir o cumprimento das leis
e da Constituição.
( ) O Brasil é uma República Federativa
Parlamentarista, formada pela União, Estados,
Distrito Federal e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e
independentes, submetidos a um sistema de
controle para garantir o cumprimento das leis
e da Constituição.

26. Um dos deveres da Administração Pública, o
que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento
funcional.

27. Analise o texto abaixo:
                  , prescreve
que a relação entre os membros da organização
e entre a organização e o ambiente externo está
baseada em funções e linhas de autoridade claras. O
chefe ou diretor de um setor ou departamento tem a
autoridade e responsabilidade para decidir e comunicar sua decisão. O chefe ou diretor é a pessoa que
formalmente representa a organização. Implica que as
posições hierárquicas pertencem à organização, e não
às pessoas que a estão ocupando. Isso ajuda a evitar
a apropriação individual do poder, prestígio, e outros
tipos de benefícios, a partir do momento que o indivíduo deixa sua função ou a organização.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A meritocracia, uma das características principais da nova gestão pública
( X ) A impessoalidade, uma das características
principais do modelo burocrático
( ) O perfil carismático, uma das características
principais do modelo burocrático
( ) O perfil carismático, uma das características
principais da nova gestão pública
( ) A tradição, uma das características principais
da nova gestão púbica
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28. A administração pública gerencial é um modelo
normativo para a estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

30. É vedada a celebração de contrato de parceria
público-privada:
1. Cujo valor do contrato seja inferior a
R$ 20.000.000,00.
2. Cujo período de prestação do serviço seja
superior a 5 anos.
3. Que tenha como objeto único o fornecimento
de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de
obra pública.

eficiência, eficácia e competitividade.
impessoalidade, formalismo e burocracia.
tradição, eficácia e obediência às normas.
hierarquia, centralização e impessoalidade.
flexibilidade, corporativismo e monopólio.

29. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A lei orçamentária anual compreenderá o Plano
Plurianual realizado pela União a cada bimestre,
que precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo
até o término da primeira sessão legislativa.
b. ( ) Os projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, ao plano plurianual e aos créditos adicionais serão apreciados pelo Poder Judiciário e pelo Senado
Nacional, na forma do regimento comum.
c. ( ) O Plano Plurianual consiste em um plano de
curto prazo, que estabelece as diretrizes, os
objetivos, as metas e as prioridades a serem
seguidos pelo Governo Federal, Estadual,
Distrital ou Municipal ao longo de um período
de até dois anos.
d. ( X ) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.
e. ( ) A lei orçamentária anual compreenderá as
metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subsequente, orientará
a elaboração do plano plurianual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

31. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As instituições hospitalares privadas são
Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público devido a sua função social.
( ) Sindicatos e associações de classe são um
exemplo de Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, desde que não tenham
fins lucrativos.
( ) A qualificação como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público somente
será conferida às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos
sociais tenham como finalidade a promoção
da cultura.
( ) A qualificação como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público somente
será conferida a autarquias voltadas à
educação.
( X ) Entidades que comercializam planos de
saúde não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público.
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32. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) é um exemplo de agência executiva.
b. ( X ) As agências reguladoras foram criadas para
disciplinar e controlar atividades determinadas.
c. ( ) As agências reguladoras e as agências executivas caracterizam-se como pessoas jurídicas de
direito privado.
d. ( ) As agências executivas e as agências
reguladoras são frutos da centralização
governamental.
e. ( ) Tendo em vista a independência dos poderes, nenhum ato praticado pelas agências
reguladoras poderá ser apreciado pelo Poder
Judiciário.

33. De acordo com a Lei 8666, que regulamenta o
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, as compras, sempre
que possível, deverão:
1. Atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas,
quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.
2. Ser processadas por meio de sistema de registro de preços.
3. Submeter-se às condições de aquisição e
pagamento diferentes das do setor privado.
4. Evitar ao máximo o parcelamento.
5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração
Pública.

34. Considerando a Lei 8666, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação dispensam o atendimento aos termos do ato que os autorizou,
assim como da respectiva proposta.
( ) O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado, publicados na imprensa
oficial, obrigando assim a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
( ) Deve ser publicado semanalmente, em órgão
de divulgação oficial ou em quadro de avisos
de amplo acesso público, a relação de todas
as compras feitas pela Administração Direta
ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado.
( X ) A lentidão do cumprimento do contrato,
levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados, constitui um dos motivos para rescisão
do contrato.
( ) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, podendo
onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações.

35. Compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica corretamente o sistema descrito.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

(X)
( )
( )
( )
( )

Governança no setor público
Gerencialismo
Populismo
Administração patrimonialista
Administração pública burocrática
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