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� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 100 questões objetivas.
�	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 azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	5	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridas	2	horas	e	30	minutos	do	início	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	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.

03.02.2019



2TJSP1802/001-AdministradorJudiciário

LÍNgUA PORTUgUESA

Leia o texto e responda às questões de números 01 a 09.

Assassinos culturais

Sou um assassino cultural, e você também é. Sei que é 
romântico chorar quando uma livraria fecha as portas. Mas 
convém não abusar do romantismo – e da hipocrisia. Fomos 
nós que matamos aquela livraria e o crime não nos pesa mui-
to na consciência.

Falo por mim. Os livros físicos que entram lá em casa são 
cada vez mais ofertas – de amigos ou editoras.

Aos 20, quando viajava por territórios estranhos, entrava 
nas livrarias locais como um faminto na capoeira. Comprava 
tanto e carregava tanto que desconfio que o meu problema 
de ciática é, na sua essência, um problema livresco.

Hoje? Gosto da flânerie*. Mas depois, fotografo as capas 
com o meu celular antes de regressar para o psicanalista – o 
famoso dr. Kindle. Culpado? Um pouco. E em minha defesa 
só posso afirmar que pago pelos meus vícios.

E quem fala em livrarias, fala em todo o resto. Eu também 
ajudei a matar a Tower Records e a Virgin Megastore. Havia 
lá dentro uma bizarria chamada CD – você se lembra?

Hoje, com alguns aplicativos, tenho uma espécie de dis-
coteca de Alexandria onde, a meu bel-prazer, escuto meus 
clássicos e descubro novos.

Se juntarmos ao pacote o iTunes e a Netflix, você per-
cebe por que eu também tenho o sangue dos cinemas e dos 
blockbusters nas mãos.

Eis a realidade: vivemos a desmaterialização da cultura. 
Mas não é apenas a cultura que se desmaterializa e tem dei-
xado as nossas salas e estantes mais vazias. É a nossa re-
lação com ela. Não somos mais proprietários de “coisas”; so-
mos apenas consumidores e, palavra importante, assinantes.

O livro “Subscribed”, de Tien Tzuo, analisa a situação. 
É uma reflexão sobre a “economia de assinaturas” que con-
quista a economia global. Conta o autor que mais de metade 
das empresas da famosa lista da “Fortune” já não existiam 
em 2017. O que tinham em comum? O objetivo meritório 
de vender “coisas” – muitas coisas, para muita gente, como 
sempre aconteceu desde os primórdios do capitalismo.

Já as empresas que sobreviveram e as novas que entra-
ram na lista souberam se adaptar à economia digital, venden-
do serviços (ou, de forma mais precisa, acessos).

Claro que na mudança algo se perde. O desaparecimen-
to das livrarias não acredito que seja total no futuro (e ainda 
bem). Além disso, ler no papel não é o mesmo que ler na tela.

Mas o interesse do livro de Tzuo não está apenas nos 
números; está no retrato de uma nova geração para quem a 
experiência cultural é mais importante do que a mera posse 
de objetos.

Há quem veja aqui um retrocesso, mas também é possí-
vel ver um avanço – ou, para sermos bem filosóficos, o triunfo 
do espírito sobre a matéria. E não será essa, no fim das con-
tas, a vocação mais autêntica da cultura?

(João Pereira Coutinho. Folha de S.Paulo, 28.08.2018. Adaptado)

* Flânerie: ato de passear, de caminhar sem compromisso.

01. De acordo com o texto, entre outros fatores, a desmate-
rialização da cultura é decorrente

(A) da oposição de vários países à economia capitalista, 
caracterizada pelo incentivo ao consumo permanente.

(B) da atual conjuntura socioeconômica responsável por 
transformar os jovens em indivíduos que menospre-
zam a cultura.

(C) dos consumidores que priorizam a experiência pessoal 
em detrimento da aquisição de bens materiais.

(D) do aumento significativo do preço dos bens durá-
veis, o que obrigou as pessoas a alterar os hábitos 
de compra.

(E) da incorporação de empresas pouco lucrativas por 
multinacionais que atuam em diferentes mercados.

02. Na frase do terceiro parágrafo – Comprava tanto e carre-
gava tanto que desconfio que o meu problema de ciática 
é, na sua essência, um problema livresco. –, o autor

(A) faz uma suposição e cita uma consequência.

(B) expressa uma crítica e analisa uma contradição.

(C) expõe uma convicção e faz uma reiteração.

(D) levanta uma hipótese e ressalta uma concessão.

(E) desfaz um equívoco e apresenta uma conclusão.

03. No texto, é correto afirmar que o autor

(A) dirige-se aos interlocutores para envolvê-los nas  
reflexões acerca da desmaterialização da cultura.

(B) limita-se a descrever a própria experiência como 
consumidor, não dando voz a pareceres alheios.

(C) emprega linguagem sentimentalista e prolixa para 
justificar seu papel de assassino cultural.

(D) recorre a informações acadêmicas para comprovar o 
avanço do materialismo em nossa sociedade.

(E) formula uma série de questionamentos para os quais 
ainda não encontrou qualquer explicação plausível.

04. Considere os trechos do texto.

Mas convém não abusar do romantismo... (1o parágrafo)

... vendendo serviços (ou, de forma mais precisa, aces-
sos). (10o parágrafo)

... não está apenas nos números; está no retrato de uma 
nova geração... (12o parágrafo)

... o triunfo do espírito sobre a matéria. (último parágrafo)

Sem alteração do sentido do texto, as expressões desta-
cadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

(A) do padecimento; chula; na síntese; a conquista.

(B) da compaixão; delicada; na condenação; a vitória.

(C) do narcisismo; exata; na exaltação; o malogro.

(D) da emotividade; indevida; na crítica; a imposição.

(E) do sentimentalismo; acurada; na descrição; o êxito.
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08. De acordo com a norma-padrão, a expressão destacada 
no trecho do texto está corretamente substituída pela  
expressão entre parênteses na alternativa:

(A) ... que se desmaterializa e tem deixado as nossas 
salas e estantes mais vazias. (tem deixado-as)

(B) É uma reflexão sobre a “economia de assinaturas” 
que conquista a economia global. (a conquista)

(C) E em minha defesa só posso afirmar que pago pelos 
meus vícios. (pago-os)

(D) Mas depois, fotografo as capas com o meu celular 
antes de regressar para o psicanalista... (lhes foto-
grafo)

(E) O objetivo meritório de vender “coisas” – muitas 
coisas... (vender-lhes)

09. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a 
norma-padrão de concordância.

(A) As empresas que, hoje, em lugar de coisas vende 
serviços, moldaram-se à economia digital.

(B) Presenteado, em sua maioria, são os livros que hoje 
fazem parte da biblioteca do escritor.

(C) Não faz tantos anos que redes de lojas como Tower 
Records e Virgin Megastore eram referência no  
mercado musical.

(D) O autor tem registrada, em seu celular, capas de  
livros que lhe interessam, os quais prefere ler em  
formato e-book.

(E) O livro de Tien Tzuo, além dos dados numéricos, 
expõem reflexões a respeito do comportamento das 
novas gerações.

05. Assinale o trecho do texto em que está presente a figura 
de linguagem chamada metáfora.

(A) Aos 20, quando viajava por territórios estranhos, 
entrava nas livrarias locais como um faminto na  
ca poeira.

(B) O desaparecimento das livrarias não acredito que 
seja total no futuro (e ainda bem).

(C) O livro “Subscribed”, de Tien Tzuo, analisa a situação.

(D) Há quem veja aqui um retrocesso, mas também é 
possível ver um avanço...

(E) Fomos nós que matamos aquela livraria e o crime 
não nos pesa muito na consciência.

06. Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada 
para separar a oração subordinada adverbial.

(A) Eis a realidade: vivemos a desmaterialização da  
cultura.

(B) Sou um assassino cultural, e você também é.

(C) Se juntarmos ao pacote o iTunes e a Netflix, você 
percebe por que eu também tenho o sangue dos  
cinemas e dos blockbusters nas mãos.

(D) Havia lá dentro uma bizarria chamada CD – você se 
lembra?

(E) E quem fala em livrarias, fala em todo o resto.

07. Considere os trechos do texto.

•   Culpado? Um pouco. (4o parágrafo)

•   ...  discoteca  de  Alexandria  onde,  a meu bel-prazer,  
escuto meus clássicos e descubro novos. (6o parágrafo)

As expressões destacadas apresentam, correta e  
respectivamente, as circunstâncias adverbiais de:

(A) Intensidade, como em: Provavelmente ele concor-
dará com a proposta.
Afirmação, como em: Disse que, de forma alguma, 
sairia daquela cidade.

(B) Modo, como em: Saiu às pressas para ir ao banco.
Intensidade: Percorreu a pé todo o calçadão da 
praia.

(C) Modo, como em: Viu-se muito requisitado pelos  
colegas.
Lugar, como em: Esperou por ele na entrada do  
restaurante.

(D) Intensidade, como em: Ela se sentiu bastante envai-
decida com o elogio.
Modo, como em: Agiu com astúcia ao expor seus 
planos.

(E) Afirmação, como em: Evidentemente o governo  
cederá.
Lugar, como em: Derrubou todos os papéis no chão.
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11. Analisando-se a organização do quinto parágrafo do  
texto, conclui-se que ele é:

(A) argumentativo-narrativo.

(B) estritamente argumentativo.

(C) descritivo-narrativo.

(D) estritamente descritivo.

(E) descritivo-argumentativo.

12. Considere os trechos do texto.

•   “...  o  estudante  que  se interesse pela área pode  
direcionar seu curso para questões de auditoria...”  
(4o parágrafo)

•   “É  fundamental  que  a  pessoa seja atenta aos deta-
lhes...” (5o parágrafo)

Atendendo à norma-padrão de regência, as expressões 
destacadas podem ser substituídas, respectivamente, 
por:

(A) queira se comprometer de trabalhar nessa área; se 
ocupe minuciosamente aos detalhes

(B) se sinta cativado por trabalhar nessa área; se apli-
que meticulosamente aos detalhes

(C) pretenda se conduzir a essa área; se empenhe de 
analisar os detalhes

(D) veja aptidão com essa área; passe em revista nos 
detalhes

(E) deseja progredir a essa área; dê preponderância aos 
detalhes

13. Assinale a alternativa que completa corretamente o  
trecho a seguir.

A recente onda de escândalos de corrupção levou as  
empresas...

(A) à alguns ajustes para a adaptação ao mercado atual.

(B) à acertadamente buscar maior transparência nas rela-
ções comerciais.

(C) à uma nova dinâmica de governança e gerenciamento 
de contratos.

(D) à incorporação de área técnica de responsabilidade 
do compliance.

(E) à projetos com órgãos públicos que envolvam com-
bate a fraudes.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 15.

Procuram-se especialistas em evitar fraudes

A recente onda de escândalos de corrupção levou as em-
presas brasileiras a investir em uma área ainda pouco conhe-
cida no mercado: o compliance.

O profissional que atua nesse setor é responsável por 
receber denúncias, combater fraudes, realizar investigações 
internas e garantir que a companhia cumpra leis, acordos e 
regulamentos da sua área de atuação. Ele tem o papel im-
portante de auxiliar a empresa a se proteger de eventuais 
problemas de corrupção.

“Nos últimos anos, a área de compliance assumiu prota-
gonismo nas empresas. É uma profissão com salários altos 
já que as pessoas com experiência ainda são escassas no 
mercado”, diz o advogado Thiago Jabor Pinheiro, 35.

“Como não existem cursos de graduação específicos de 
compliance, o estudante que se interesse pela área pode dire-
cionar seu curso para questões de auditoria, prevenção de frau-
de, direito administrativo e governança corporativa”, diz Pinheiro.

Apesar de sobrarem vagas nesse mercado, conseguir 
um emprego não é fácil. “É fundamental que a pessoa seja 
atenta aos detalhes, entenda como funciona uma organiza-
ção e tenha fluência em inglês porque as melhores práticas 
vêm de fora do país, sobretudo dos EUA e da Inglaterra”, diz 
o advogado.

Para Caroline Cadorin, diretora de uma consultoria, os 
candidatos precisam ter jogo de cintura para lidar com as 
mais diversas situações. “Estamos falando de profissionais 
com forte conduta ética, honestidade e que buscam a pro-
moção da transparência. Hoje as empresas estão cientes de 
seus papéis ativos no combate à corrupção, especialmente 
aquelas envolvidas em projetos de órgãos públicos. As com-
panhias que mantêm departamentos de compliance são vis-
tas como mais transparentes”, diz Cadorin.

(Larissa Teixeira. Folha de S.Paulo, 28.09.2017. Adaptado)

10. Assinale a alternativa que expõe corretamente as ideias 
presentes no texto.

(A) Ainda há poucas pessoas experientes na área de 
compliance, por conseguinte os salários são eleva-
dos; todavia conseguir um emprego é difícil visto que 
o profissional precisa atender a muitos requisitos.

(B) Ainda há poucas pessoas experientes na área de 
compliance, portanto os salários são elevados; en-
tretanto conseguir um emprego é difícil caso o profis-
sional precise atender a muitos requisitos.

(C) Ainda há poucas pessoas experientes na área de 
compliance, porém os salários são elevados; assim 
sendo, conseguir um emprego é difícil embora o pro-
fissional precise atender a muitos requisitos.

(D) Ainda há poucas pessoas experientes na área de 
compliance para que os salários sejam elevados; no 
entanto, conseguir um emprego é difícil ainda que o 
profissional precise atender a muitos requisitos.

(E) Ainda há poucas pessoas experientes na área de 
compliance porque os salários são elevados; assim, 
conseguir um emprego é difícil, pois o profissional 
precisa atender a muitos requisitos.
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cONHEcImENTOS ESPEcÍfIcOS

ADmInIstRAçãO

17. Ao se combinar a força competitiva de um produto/servi-
ço com o nível de atratividade de um mercado, utilizando-
-se da Matriz GE/McKinsey, e, sendo ambos de nível alto, 
que atitude deve ser tomada?

(A) Focar em investimento seletivo, especialização e 
foco em segmentos de mercado em crescimento.

(B) Investir para aumentar a participação no mercado e 
procurar segmentos em crescimento para chegar à 
liderança.

(C) Selecionar nichos de mercado com maior especia-
lização e expandir o negócio para reduzir a concor-
rência. 

(D) Maximizar investimentos, sendo seletivo em relação 
a eles, e proteger a posição de liderança.

(E) Procurar rentabilização para se ter maior fluxo de 
caixa e equilibrar os investimentos e ser seletivo em 
relação a eles.

18. Cada vez mais frequente em organizações contemporâ-
neas, especialmente as mais jovens e vinculadas a seto-
res mais dinâmicos da economia, em muitos casos com 
foco em inovação, as estruturas organizacionais têm se 
apresentado de variadas formas. Uma dessas formas 
combina duas ou mais variáveis, podendo ser áreas fun-
cionais e processos ou produtos, ou ainda projetos, deli-
neando múltiplas “linhas de autoridade” a serem atendi-
das. O nome dessa estrutura é

(A) matricial.

(B) por equipe.

(C) funcional.

(D) por projeto.

(E) vertical.

19. A empresa Fusão e Incorporação-F&I está implantando 
uma ferramenta de gestão, por indicadores, e começou 
por uma das dimensões dessa ferramenta. O diagnóstico 
dessa dimensão iniciou-se na F&I avaliando as reclama-
ções nos sites de proteção dos direitos dos consumido-
res, bem como nas redes sociais. A ferramenta de gestão 
por indicadores, bem como a dimensão escolhida, são, 
respectivamente:

(A) Business Process Management-BPM; dos Clientes.

(B) Balanced Scorecard-BSC; dos Processos Internos.

(C) 5Ws 1H; dos Clientes.

(D) Balanced Scorecard-BSC; Financeira.

(E) Prêmio Nacional da Qualidade-PNQ; dos Processos 
Internos.

14. O trecho destacado em – “Estamos falando de profis-
sionais com forte conduta ética…” (último parágrafo) 
– está reescrito em conformidade com a norma-padrão 
na alternativa:

(A) ... cuja conduta deve ser fortemente ética...

(B) ... a quem a conduta deve ser fortemente ética...

(C) ... onde a conduta deve ser fortemente ética...

(D) ... cujo o comportamento deve ser fortemente ético...

(E) ... com quem o comportamento deve ser fortemente 
ético...

15. No quinto parágrafo, em – Apesar de sobrarem vagas 
nesse mercado... –, o verbo sobrar tem a mesma predi-
cação do verbo destacado em:

(A) Ele tem o papel importante de auxiliar a empresa a 
se proteger...

(B) ... as pessoas com experiência ainda são escassas 
no mercado...

(C) ... porque as melhores práticas vêm de fora do país...

(D) ... garantir que a companhia cumpra leis, acordos...

(E) As companhias que mantêm departamentos de 
compliance...

16. Assinale a alternativa em que a acentuação e a grafia das 
palavras estão de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa.

(A) Pela fronteira, tem entrado no país muitos refugia-
dos, e é imprecindível acolhê-los adequadamente.

(B) Faltou ombridade aos dirigentes da empresa, pois 
eles omitiram dos sócios o récorde de vendas.

(C) À excessão dos quibes, os salgados servidos na 
cerimônia de inauguração estavam saborosos.

(D) A atendente da companhia aérea fez uma rúbrica na 
passagem para retificar o horário do voo.

(E) Atualmente, é mister acabar com privilégios concedi-
dos a clãs inescrupulosos.
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20. Em Gestão de Projetos, tem-se uma etapa fundamental 
que é o “Gerenciamento do Escopo do Projeto”. Assinale 
a alternativa que melhor define essa etapa.

(A) Assegura que as partes interessadas estejam alinha-
das sobre as necessidades e os objetivos do projeto.

(B) Garantia de procedimentos e ferramentas para defi-
nir, gerenciar e controlar os tempos de execução das 
atividades.

(C) Audita os padrões, requisitos e objetivos que o pro-
jeto precisaria ter atendido para garantir sua confor-
midade com as expectativas de alguns stakeholders 
envolvidos.

(D) Indica quais ferramentas e técnicas serão usadas 
para auditar a qualidade das entregas em cada fase.

(E) Garantia de que todas as entregas, os requisitos e 
objetivos do projeto tenham sido plenamente atendi-
dos por meio da organização das atividades neces-
sárias.

21. O século XXI tem trazido grandes desafios para as orga-
nizações, notadamente para suas áreas de Gestão de 
Pessoas. O conceito de Gestão Estratégica de Pessoas, 
utilizado de forma quase generalizada por organizações 
de diversos portes, traz, em si, comportamentos quase 
obrigatórios e que seriam inimagináveis em boa parte do 
século passado. Nas alternativas, há uma em que a atitu-
de quanto ao tratamento do ser humano organizacional é 
tipicamente do século XX. Assinale-a.

(A) Entender o fator humano como fator diferenciador.

(B) Garantir que o plano de gestão e desenvolvimento 
de pessoas seja parte integrante do plano de negó-
cios.

(C) Colocar como prerrogativa a eficiência e produtivi-
dade.

(D) Certificar-se de que a comunicação interna seja um 
elemento integrador e promotor de identidade.

(E) Assegurar que a missão e visão organizacional sejam 
incorporadas e praticadas por todos seus membros.

22. Uma das formas de liderança mais louvadas na atualida-
de, principalmente porque tem surgido em empresas de 
setores novos que englobam negócios totalmente inusi-
tados, formados por projetos, objetos, aplicativos, etc, se 
contrapõe aos objetivos de liderança no século passado 
que eram basicamente, e quase que exclusivamente,  
para a manutenção da estabilidade, do crescimento  
orgânico, da preservação dos lucros. O tipo de liderança 
desse novo líder, bastante desejável nesses setores di-
nâmicos e contemporâneos, é denominado

(A) inter-relacional.

(B) virtual.

(C) autônomo.

(D) transformacional.

(E) participativo.

23. O envolvimento e adesão de pessoas estratégicas da 
organização, e das pessoas que serão objeto da implan-
tação de modelo de gestão por competências, faz parte 
da fase de

(A) sensibilização. 

(B) diagnóstico de competências.

(C) definição de perfis.

(D) capacitação.

(E) definição de indicadores das competências.

24. Nonaka e Takeuchi (1997) têm sido os autores mais ci-
tados e referenciados quando se fala em Gestão do Co-
nhecimento. Eles dividem o conhecimento em tácito (im-
plícito) e formal (explícito). O tácito vem da experiência 
e, também, da experimentação. O formal é sistemático, 
e pode ser expresso por textos, apostilas, etc. Porém, 
eles não são excludentes e passa-se de um para ou-
tro em quatro quadrantes (socialização, externalização, 
combinação e internalização) de uma espécie de matriz, 
retornando sempre ao ponto de partida. O nome desse 
modelo é

(A) matriz de aprendizagem.

(B) espiral de aprendizado.

(C) matriz do conhecimento.

(D) curva de aprendizagem.

(E) espiral do conhecimento.

25. A descrição dos componentes básicos da operação numa 
organização e dos relacionamentos entre eles, demons-
trando como a organização concretiza seus objetivos e 
sua missão, permitindo ter uma visão sistêmica do negó-
cio, desde o nível macro até a descrição detalhada das 
atividades, é a definição de

(A) modelagem de processos.

(B) processos de apoio.

(C) cadeia de valor.

(D) estrutura organizacional.

(E) monitoramento de processos.

26. Fundamento para a implantação da Gestão pela Quali-
dade Total, o Programa 5S tem por objetivo a preparação 
do ambiente. Um dos “S” desse programa, Shitsuke, re-
presenta a manutenção das melhorias alcançadas com 
as práticas dos demais “S” e a garantia de que vai ser 
incorporado em todas as fases, dando sustentação à 
Qualidade Total. É traduzido por Senso de

(A) Organização.

(B) Utilização.

(C) Limpeza.

(D) Saúde.

(E) Autodisciplina.
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30. Segundo a Lei Federal no 4.320/64, as despesas de exer-
cícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 
consignava            , com saldo suficien-
te para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como             com 
prescrição interrompida e os compromissos reconheci-
dos após o encerramento do exercício correspondente, 
poderão ser pagas à conta de dotação específica con-
signada no orçamento,            , obede-
cida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Assinale a alternativa que preencha, correta e respecti-
vamente, o texto.

(A) restos a pagar ... os empenhos a classificar ... classi-
ficadas por rubrica

(B) crédito de terceiros ... os empenhos a classificar  
... incluídas em contas próprias

(C) débitos de credores ... as contas a pagar ... discrimi-
nadas por conta contábil e orçamentária

(D) crédito próprio ... os restos a pagar ... discriminadas 
por elemento

(E) contas a pagar ... as obrigações ... classificadas por 
prioridade

31. O suprimento de fundos é caracterizado por ser um 
adiantamento de valores a um servidor para futura pres-
tação de contas. Esse adiantamento constitui despesa 
orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao su-
prido é necessário percorrer os três estágios da despesa 
orçamentária. Nesse sentido, assinale a contabilização 
correta, de natureza da informação orçamentária, no mo-
mento do empenho da despesa.

(A) D 3.2.2.1.1.xx.xx Disponibilidades
C 6.2.2.1.3.01.xx DDR Comprometida por Empenho

(B) D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

(C) D 3.2.2.1.1.xx.xx Valor Disponível
C 5.2.2.1.3.01.xx Despesa Empenhada a Liquidar

(D) D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 
Recursos (DDR)
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

(E) D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a 
Pagar

32. No processo de avaliação, se ocorrerem mudanças, des-
de a data do relatório anterior, que justifiquem a remoção 
de elemento que tenha sido previamente reconhecido nas 
demonstrações contábeis, ocorrerá

(A) o critério de reconhecimento de uma provisão.

(B) o reconhecimento de um elemento do resultado 
abrangente.

(C) o desreconhecimento de um ativo.

(D) a metodologia de avaliação de um ativo.

(E) o ajuste de exercícios anteriores.

ADmInIstRAçãO FInAnCEIRA E ORçAmEntÁRIA

27. Em termos legais, conforme a Constituição Federal de 
1988, art. 165, os planos orçamentários serão estabe-
lecidos pelo Poder Executivo. Nesse sentido, a Lei que 
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 apli-
cação das agências financeiras oficiais de fomento, é a

(A) do Plano Plurianual.

(B) de Diretrizes Orçamentárias.

(C) de Responsabilidade Fiscal.

(D) do Orçamento Anual.

(E) do Plano de Diretrizes e Planejamento.

28. As receitas, cuja arrecadação ocorre dentro do exercí-
cio financeiro, contribuem para o aumento das disponibi-
lidades financeiras do Estado e constituem instrumento 
para financiar os objetivos definidos nos programas e nas 
ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades 
públicas, e provenientes de tributos, contribuições, explo-
ração do patrimônio, entre outras, são classificadas como

(A) correntes.

(B) de transferência.

(C) intraorçamentárias.

(D) financeiras.

(E) arrecadatórias.

29. Assinale a alternativa correta que indica a classificação 
responsável por segregar as dotações orçamentárias em 
funções e subfunções, buscando responder basicamen-
te à indagação “em que área” de ação governamental a 
despesa será realizada, a qual se trata de uma classifica-
ção, independentemente dos programas e de aplicação 
comum e obrigatória, no âmbito da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, o que permite a con-
solidação nacional dos gastos do setor público.

(A) Econômica.

(B) Orçamentária e financeira.

(C) Por estrutura programática.

(D) Funcional.

(E) Contingencial.
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36. Na medida que determinados custos independem do 
nível de atividade da empresa, ou seja, não se espera 
alteração dos valores de custos, quando o nível de ati-
vidade produtiva aumente ou reduza, tais custos serão 
classificados

(A) como fixos.

(B) por absorção.

(C) como indiretos.

(D) como variáveis.

(E) como padrão.

37. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os 
outros são particulares, seja qual for a pessoa a que per-
tencerem. De uma maneira geral, os bens públicos são 
inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação, ex-
ceto os bens, observadas as exigências da lei,

(A) disponíveis para investimento.

(B) de concessionárias públicas.

(C) das companhias mistas privadas.

(D) dominicais.

(E) em usucapião.

38. Os quadros – sumário geral da receita por fontes e da 
despesa por funções do Governo; demonstrativo da Re-
ceita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas; 
discriminativo da receita por fontes e respectiva legisla-
ção; e das dotações por órgãos do Governo e da Admi-
nistração – farão parte integrante

(A) da Lei de Orçamento.

(B) dos relatórios de transparência.

(C) do orçamento quadrimestral por poder federativo.

(D) da Lei de Diretrizes Financeiras e de Responsabili-
dade Fiscal.

(E) dos anexos do plano de resultado.

33. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, as 
receitas e despesas de capital serão objeto de um Qua-
dro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por 
decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo,

(A) um semestre.

(B) um biênio.

(C) o período de mandato do executivo.

(D) um ano.

(E) um triênio.

34. Determinado município, seguindo o limite que determina 
a Lei Complementar Federal no 101/2000, calculou, hipo-
teticamente, num determinado período de apuração, uma 
despesa total com pessoal da ordem de R$ 900.000,00. 
Sabendo que o valor total de despesa com pessoal está 
no limite estabelecido pela Lei Complementar, assinale a 
alternativa que contenha o valor total da receita corrente 
líquida, base para a referida apuração.

(A) R$ 1.500.000,00

(B) R$ 1.125.000,00

(C) R$ 1.800.000,00

(D) R$ 2.250.000,00

(E) R$ 3.000.000,00

35. Uma indústria metalúrgica apresentou a seguinte estrutu-
ra de custos fixos para o mês de janeiro de 2018:

•   Mão de Obra e Encargos – fixos                R$ 99.000,00
•   Depreciação – fixa                                        R$ 28.000,00
•   Materiais indiretos – fixos                              R$ 7.000,00
•   Outros Custos Fixos                                      R$ 92.000,00
•   Nesse mesmo mês, essa indústria produziu 1 000 peças 

de seu produto, sendo que seu custo unitário final foi de 
R$ 1.026,00.

•   No mês subsequente, foram produzidas 1 500 unidades 
dessa mesma peça.

•   Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura nos 
dois meses.

•   Os custos fixos aumentaram em R$ 2.000,00 nos ma-
teriais indiretos.

Baseado nessas premissas, é correto afirmar:

(A) a variação de 500 peças de janeiro para fevereiro 
impactou os custos fixos unitários em R$ 150,00.

(B) houve uma redução dos custos unitários totais de  
janeiro para fevereiro em R$ 74,00.

(C) os custos unitários fixos montam a R$ 800,00 e  
R$ 900,00, respectivamente, nos dois meses.

(D) os custos totais variáveis montam nos dois meses o 
valor de R$ 226.000,00.

(E) o valor do custo unitário total dessas peças no  
segundo mês monta a R$ 1.026,00.
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42. Em oposição à abordagem comum nas empresas de 
considerar o fornecedor como um adversário, e que re-
gularmente tinha o seu comportamento mal intenciona-
do, procurando lucrar sobre eventuais descuidos dos 
clientes, apresenta-se uma tendência em que cliente e 
fornecedor procuram desenvolver um clima de confiança 
mútua em que ambos saem ganhando, gerando, dessa 
maneira, uma parceria entre eles. Essa forma mais de-
senvolvida de relacionamento entre clientes e fornecedo-
res denomina-se

(A) global sourcing, que tem por objetivo promover uma 
terceirização estratégica que efetivamente amplia o 
escopo do processo de contratação para incluir as 
empresas que operam em outros países.

(B) programação de suprimentos, e seu objetivo é plane-
jar, administrar e controlar o fluxo de materiais desde 
o fornecedor de matérias-primas até o consumidor 
final eficientemente e o mais ágil possível, de forma 
que agregue valor a todos da cadeia.

(C) logística de suprimentos, que tem por objetivo pro-
mover uma terceirização estratégica que efetivamen-
te amplia o escopo do processo de contratação para 
incluir as empresas que operam em outros países.

(D) comakership, e seu objetivo é obter uma vantagem 
competitiva por meio de um fornecimento sincroniza-
do e qualidade assegurada.

(E) programação de suprimentos, e seu objetivo é “oti-
mizar” o investimento em estoques, aumentando o 
uso eficiente dos meios internos de uma empresa, 
e minimizar as necessidades de capital investido em 
estoque.

43. O instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 
e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reapro-
veitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada, e 
que permite o descarte apropriado de materiais e princi-
palmente a preservação ambiental, é

(A) logística reversa.

(B) monitoramento ambiental.

(C) monitoramento de desempenho ambiental.

(D) trade-off logístico.

(E) logística integrada.

LOgístICA

39. A metodologia que busca observar uma dada companhia 
como um conjunto de atividades inter-relacionadas, que 
buscam agregar valor específico ao cliente, indicando 
como um produto se movimenta desde a etapa da ma-
téria-prima até a sua chegada ao consumidor final, sen-
do que o objetivo por todo esse processo é adicionar o 
máximo de valor aos elos da cadeia de maneira menos 
dispendiosa possível, é denominada

(A) picking.

(B) custos de armazenagem.

(C) cadeia de valor.

(D) custos de transporte.

(E) valor do arranjo físico.

40. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, o conceito a seguir.

“A metodologia, também denominada       (separa-
ção e preparação de pedidos), é caracterizada como uma 
atividade, em que um pequeno número de       é 
retirado de um      , para satisfazer um certo nú-
mero de pedidos de clientes independentes. Seu concei-
to se resume basicamente a quatro etapas de aplicação, 
em sua ordem de ocorrência:      ,      ,  
      e      .”

(A) sistema de armazenagem ... produtos ... controle de 
almoxarifado ... recepção ... coleta ... movimentação 
... documentação do processo

(B) order picking ... produtos ... sistema de armazena-
gem ... localização do produto ... coleta ... movimen-
tação ... documentação do processo

(C) arranjo físico ... propostas de compras ... controle de 
almoxarifado ... documentação do processo ...  loca-
lização do produto ... coleta ... expedição

(D) expedição ... produtos ... sistema de armazenagem 
... documentação do processo ... localização do pro-
duto ... inventário ... coleta

(E) controle de almoxarifados ... propostas de compras 
... sistema de armazenagem ... recepção ... coleta  
... movimentação ... documentação do processo

41. Para a adequada aplicação de técnicas de previsões, é 
importante identificar a sua natureza. Quando são obser-
vados produtos que estão entrando ou saindo de uma 
linha de produção, que são procurados por poucos clien-
tes, divididos, entre um número excessivo de localiza-
ções de tal forma que a demanda em cada uma delas é 
baixa, sendo considerada intermitente. Essa natureza é 
classificada como demanda

(A) espacial.

(B) dependente.

(C) independente.

(D) temporal.

(E) irregular.
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mAtEmÁtICA FInAnCEIRA

45. Em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 fun-
cionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se 
que após 8 dias do início do trabalho apenas 30% da 
tarefa havia sido elaborada. Em função disto, mais 5 fun-
cionários foram incorporados ao grupo a partir do 9o dia, 
dando continuidade ao trabalho. Supondo que todos os 
funcionários apresentam desempenhos iguais e constan-
tes, tem-se que toda a tarefa, incluindo os 8 dias iniciais, 
será elaborada ao final de

(A) 28 dias.

(B) 24 dias.

(C) 20 dias.

(D) 16 dias.

(E) 22 dias.

46. Um investidor tem duas opções para aplicar um determi-
nado capital no mercado financeiro:
Primeira opção: aplicar todo o capital, durante 1 semes-
tre, a juros compostos, à taxa de 2% ao trimestre, e res-
gatar todo o montante, correspondente de R$ 13.005,00, 
no final do período de aplicação.
Segunda opção: aplicar todo o capital, durante 8 meses, 
a juros simples, à taxa de 8,4% ao ano.

O total de juros auferidos, caso decida escolher a segun-
da opção, é igual a

(A) R$ 728,00

(B) R$ 750,00

(C) R$ 700,00

(D) R$ 714,00

(E) R$ 672,00

47. O valor atual de um título descontado 3 meses antes de 
seu vencimento foi igual a R$ 19.100,00. A taxa de des-
conto utilizada foi de 18% ao ano, segundo uma opera-
ção de desconto comercial simples. Se a taxa de des-
conto tivesse sido de 14,4% ao ano, então o valor atual 
desse título seria de

(A) R$ 19.160,00

(B) R$ 19.250,00

(C) R$ 19.120,00

(D) R$ 19.280,00

(E) R$ 19.200,00

44. Considerando que uma determinada empresa trabalha 
com 14 produtos, com a seguinte distribuição de ven-
das mensais e percentagem cumulativa de total de itens, 
entende-se, a partir dos dados apresentados no gráfico, 
que a ela se aplica

(A) à curva 80-20, que serve para agrupar os produtos 
em um local de estocagem de acordo com um núme-
ro limitado de categorias e sendo gerenciados com 
diferentes níveis de disponibilidade de estoque.

(B) à normalização de códigos de barra, que represen-
ta um conjunto de métodos que são usados para 
proporcionar uma melhor integração e uma melhor 
gestão de todos os parâmetros da rede: transportes, 
estoques e custos.

(C) à cadeia de suprimentos, que representa um con-
junto de métodos que são usados para proporcionar 
uma melhor integração e uma melhor gestão de to-
dos os parâmetros da rede: transportes, estoques e 
custos.

(D) à logística integrada, que proporciona a integração 
de todo o processo logístico, da origem dos produtos 
às mãos do consumidor final.

(E) à cadeia de suprimentos inversa, que proporciona a 
integração de todo o processo logístico, da origem 
dos produtos às mãos do consumidor final.
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51. Considere o fluxo de caixa a seguir, correspondente 
ao projeto de investimento P, que apresenta uma taxa  
interna de retorno de 10% ao ano.

Dados: 1,12 = 1,21 e 1,13 = 1,331

A N O PROJETO P (R$)

0 - D

1 X

2 26.620,00

3 26.620,00

Se o valor do desembolso D, na época 0, for igual a  
R$ 53.000,00, então o valor de X (época 1) será igual a

(A) R$ 12.100,00

(B) R$ 11.000,00

(C) R$ 13.200,00

(D) R$ 13.310,00

(E) R$ 13.750,00

R A S c U N H O

48. Uma pessoa aplica junto a uma instituição financeira, du-
rante 2 anos, um capital no valor de R$ 25.000,00. Veri-
fica-se que, no final desses 2 anos, a taxa real de juros 
dessa aplicação foi igual a 3/10 da taxa aparente de ju-
ros desse período. Se a taxa de inflação correspondente 
nesses 2 anos foi de 25%, então a taxa real de juros no 
período de aplicação foi de

(A) 12,6%

(B) 14,4%

(C) 12,0%

(D) 15,0%

(E) 18,0%

49. Um plano de amortização corresponde a um empréstimo 
no valor de R$ 40.000,00 para ser liquidado por meio de 
96 prestações mensais, iguais e consecutivas, vencen-
do a primeira ao final do 1o mês. Considerou-se o sis-
tema francês (tabela Price) de amortização, à taxa de 
juros compostos de 1% ao mês, obtendo-se o valor de  
R$ 650,00 para cada prestação. 

Conforme essas informações, o saldo devedor da dívida, 
imediatamente após o pagamento da 2a prestação, é de

(A) R$ 39.295,50

(B) R$ 39.497,50

(C) R$ 39.209,00

(D) R$ 39.202,50

(E) R$ 39.500,00

50. De um plano de amortização em que foi considerado o 
Sistema de Amortização Constante (SAC), obtém-se que 
o valor da amortização incluído em cada prestação é 
igual a R$ 2.000,00. Este plano corresponde à liquidação 
de uma dívida em 30 prestações mensais e consecuti-
vas, à taxa de 2% ao mês, vencendo a primeira presta-
ção 1 mês após a data da contração da dívida. 

O valor da 10a prestação é igual a

(A) R$ 2.880,00

(B) R$ 2.760,00

(C) R$ 2.800,00

(D) R$ 2.920,00

(E) R$ 2.840,00
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nOçõEs DE EstAtístICA

52. Durante um período, decidiu-se analisar o comportamento do número de processos especiais autuados por dia em uma 
repartição pública. A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos, sendo k a quantidade de dias em que não foram 
autuados processos.

NÚMERO DE PROCESSOS 0 1 2 3 4 5 TOTAL
QUANTIDADE DE DIAS k 14 18 24 14 2 10k

Com relação a esta tabela, foram obtidos os respectivos valores da moda (Mo), mediana (Md) e média aritmética (Me), em 
número de processos por dia. Verifica-se então que (Mo + Md + Me) é igual a

(A) 6,80

(B) 7,35

(C) 6,85

(D) 7,85

(E) 6,30

R A S c U N H O53. Os salários de todos os 160 funcionários de uma determi-
nada carreira de nível médio em um órgão público apre-
sentam um coeficiente de variação igual a 20%. Sabe-
-se que a soma dos valores desses salários elevados ao 
quadrado é igual a 4.160x(R$ 1.000,00)2. 

O valor do respectivo desvio padrão é então igual a

(A) R$ 1.000,00

(B) R$ 1.200,00

(C) R$ 800,00

(D) R$ 720,00

(E) R$ 1.500,00

54. Em uma eleição, sabe-se que 40% dos eleitores são 
favoráveis ao candidato X e o restante ao candidato Y. 
Extraindo uma amostra aleatória, com reposição, de ta-
manho 3 da população de eleitores, obtém-se que a pro-
babilidade de que no máximo 1 eleitor da amostra seja 
favorável ao candidato X é igual a

(A) 35,2%

(B) 64,8%

(C) 36,0%

(D) 43,2%

(E) 78,4%
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55. Um intervalo com um nível de confiança de (1 – α) para 
a média µ de uma população, normalmente distribuída e 
de tamanho infinito, foi obtido considerando uma amostra 
aleatória da população de tamanho 100. Esse intervalo 
foi igual a [390,2 ; 409,8], sabendo-se que a variância 
populacional apresenta um valor igual a 2 500. Uma outra 
amostra aleatória, independente da primeira, de tamanho 
400 foi extraída da população apurando-se uma média 
amostral igual a 395,0.

O novo intervalo com um nível de confiança de (1 – α) 
para µ será então igual a

(A) [380,0 ; 410,0]

(B) [387,0 ; 403,0]

(C) [390,1 ; 399,9]

(D) [375,4 ; 414,6]

(E) [385,2 ; 404,8]

56. Um teste de hipóteses consistirá em testar, ao nível de 
significância de 5%, se a vida média µ das lâmpadas 
produzidas por uma indústria é igual a 2 000 horas, em 
face da hipótese alternativa de µ ser diferente de 2 000 
horas. A população das vidas das lâmpadas produzidas é 
normalmente distribuída, de tamanho infinito e variância 
conhecida. Com base em uma amostra aleatória de 100 
lâmpadas da população que apresentou uma vida média 
de 2 050 horas, foi realizado o teste. Seja z o valor do 
escore da distribuição normal padrão (Z) tal que a proba-
bilidade P(ǀ Z ǀ ≤ z) = 95%. O valor do escore reduzido en-
contrado, por meio dos dados da amostra, para comparar 
com o valor de z foi igual a 2,5. 

O desvio padrão populacional é de

(A) 500 horas.

(B) 400 horas.

(C) 280 horas.

(D) 100 horas.

(E) 200 horas.

R A S c U N H O
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R A S c U N H O57. No estudo da análise multivariada, existe uma técnica 
para análise de dados que tem como objetivo dividir os 
elementos da amostra, ou população, em grupos de for-
ma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo 
sejam similares entre si com respeito às variáveis que 
neles foram medidas, e os elementos em grupos diferen-
tes sejam heterogêneos com relação a essas mesmas 
características.

Essa técnica denomina-se análise

(A) de correlação canônica.

(B) fatorial.

(C) de componentes principais.

(D) de agrupamentos (cluster).

(E) discriminante.

58. Uma série de tempo consiste no consumo mensal, em 
unidades, de um produto no ano de 2017. Pelo método 
da regressão linear, usando os estimadores de mínimos 
quadrados, obteve-se a equação da tendência estimada 

, em que t é o tempo (mês). Essa equação foi 
encontrada com base nas observações do consumo dos 
12 meses de 2017, ou seja, janeiro é representado por t 
= 1, fevereiro por t = 2 e assim por diante até dezembro 
por t = 12. 

A média mensal do consumo, em unidades, desse produ-
to, no ano de 2017, foi então igual a

(A) 94

(B) 96

(C) 120

(D) 74

(E) 100
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61. Considerando o disposto na Lei de Processo Administra-
tivo, no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei 
Estadual no 10.177/1998), assinale a alternativa correta.

(A) O órgão colegiado pode delegar tanto suas funções 
quanto a execução material de suas deliberações.

(B) É delegável a competência para a edição de atos 
normativos que regulem direitos e deveres dos ad-
ministrados.

(C) O prazo máximo para decisão de requerimentos 
de qualquer espécie apresentados à Administração 
será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for 
legalmente estabelecido.

(D) Nos atos discricionários, será razão de invalidade 
a falta de correlação lógica entre o motivo e o con-
teúdo do ato, tendo em vista sua finalidade.

(E) São recorríveis, na esfera administrativa, os atos de 
mero expediente e os preparatórios de decisões.

62. De acordo com a Lei Complementar Estadual no 
1.111/2010, poderá participar da Promoção o servidor 
que tenha cumprido, no último grau do nível em que se 
encontrar, o interstício mínimo de

(A) 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

(B) 06 (seis) meses de efetivo exercício.

(C) 02 (dois) anos de efetivo exercício.

(D) 04 (quatro) anos de efetivo exercício.

(E) 01 (um) ano de efetivo exercício.

63. Considere que o Estado de São Paulo criou uma pessoa 
jurídica e a ela transferiu determinado serviço público. 
Nesse caso, é correto afirmar que houve

(A) terceirização administrativa.

(B) desconcentração administrativa.

(C) centralização administrativa.

(D) descentralização administrativa.

(E) avocação administrativa.

64. Com relação às garantias nos contratos administrativos, 
com base na Lei no 8.666/1993, é correto afirmar que

(A) a exigência de garantia dispensa a prévia previsão 
no instrumento convocatório.

(B) a fiança bancária é modalidade de garantia admitida 
pela legislação.

(C) a exigência de garantia contratual se encontra limita-
da a 2% do valor do contrato.

(D) cabe à Administração, dentre as hipóteses legalmen-
te admitidas, definir que modalidade de garantia de-
verá ser prestada pelo contratado.

(E) a garantia deverá ser progressivamente liberada ao 
longo da execução do contrato.

nOçõEs DE DIREItO ADmInIstRAtIvO

59. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei no 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

(A) O processo administrativo para apuração da respon-
sabilidade de pessoa jurídica será conduzido por 
comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

(B) No processo administrativo para apuração de res-
ponsabilidade, será concedido à pessoa jurídica pra-
zo de 15 (quinze) dias para defesa.

(C) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da 
obrigação de reparar integralmente o dano causado.

(D) Em caso de descumprimento do acordo de leniência, 
a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo 
acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do co-
nhecimento pela Administração Pública do referido 
descumprimento.

(E) A competência para a instauração e o julgamento do 
processo administrativo de apuração de responsabi-
lidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada.

60. João é servidor público do Estado de São Paulo e agiu 
negligentemente na análise das prestações de contas de 
parcerias firmadas pela Administração Pública com enti-
dades privadas.

Considerando a situação hipotética apresentada, o en-
tendimento do Superior Tribunal de Justiça e o disposto 
na Lei no 8.429/1992, assinale a alternativa correta.

(A) João cometeu ato de improbidade administrativa 
que importa em enriquecimento ilícito e está sujeito 
à perda da função pública e suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos.

(B) João não cometeu nenhum ato que esteja previsto na 
Lei de Improbidade Administrativa e eventual ação 
de improbidade administrativa proposta em face dele 
deverá ser liminarmente julgada improcedente.

(C) João cometeu ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da Administração Pública 
e está sujeito à perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos de oito a dez anos.

(D) João apenas terá cometido ato de improbidade ad-
ministrativa que causa prejuízo ao erário se tiver atu-
ado com dolo específico.

(E) Caso seja proposta ação de improbidade administra-
tiva em face de João e esteja em devida forma, o juiz 
mandará autuá-la e ordenará a notificação dele, para 
oferecer manifestação por escrito, dentro do prazo 
de quinze dias.
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69. Nos termos da Constituição Federal, a Administração  
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

Assim, é correto afirmar que

(A) os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, excetuados os estrangeiros.

(B) é vedada a vinculação de quaisquer espécies remu-
neratórias para o efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público, permitida a equiparação.

(C) o prazo de validade do concurso público será de até 
um ano, prorrogável uma vez, por igual período.

(D) os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.

(E) o prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, vedada a prorrogação por qualquer  
período.

70. Ao tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentá-
ria, a Constituição Federal estabelece que

(A) os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
nomeados dentre brasileiros com mais de vinte e cin-
co anos e menos de sessenta anos de idade.

(B) o Tribunal de Contas da União, integrado por nove 
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro pró-
prio de pessoal e jurisdição em todo o território na-
cional.

(C) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassa-
dos pela União, mediante convênio, excetuados os 
acordos e ajustes, aos Estados, Distrito Federal ou 
Municípios cabe ao Tribunal de Contas da União e 
dos Estados.

(D) compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as 
contas prestadas semestralmente pelo Presidente 
da República, mediante parecer prévio, que deverá 
ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebi-
mento.

(E) dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas se-
rão escolhidos pelo Presidente da República, com 
aprovação do Congresso Nacional.

65. Uma determinada empresa pública que desenvolve ativi-
dade econômica em sentido estrito praticou um ato que 
provocou danos. Via de regra, pode-se afirmar que a res-
ponsabilidade extracontratual da referida estatal será

(A) integral.

(B) subjetiva.

(C) objetiva, fundada na teoria da culpa anônima.

(D) imprescritível.

(E) objetiva, fundada na culpa do serviço.

66. O Estado de São Paulo enfrenta uma situação de grave 
e iminente risco à segurança pública e deseja reformar 
e aprimorar estabelecimentos penais. De acordo com a 
Lei no 8.666/1993, é correto afirmar que em tal caso a 
licitação é

(A) deserta.

(B) inexigível.

(C) imprescindível.

(D) dispensada.

(E) dispensável.

nOçõEs DE DIREItO COnstItUCIOnAL

67. A doutrina define normas programáticas como aquelas que

(A) dependem de regulamentação pelo legislador infra-
constitucional e também de condições materiais.

(B) instituem a possibilidade de que órgãos ou institui-
ções sejam criados por outra lei.

(C) permanecem aplicáveis enquanto não editada qual-
quer norma que restrinja a sua eficácia.

(D) podem ser reduzidas com base no princípio da pro-
porcionalidade.

(E) nascem plenas, completas, produzindo todos os 
efeitos desejados.

68. São brasileiros natos

(A) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residen-
tes na República Federativa do Brasil há mais de dez 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira.

(B) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa a residência por dois anos ininterruptos.

(C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil.

(D) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e de 
mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço 
da República Federativa do Brasil.

(E) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa a residência por seis meses ininterruptos.
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74. O servidor público que, por indulgência, deixar de res-
ponsabilizar o subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo, cometerá o crime de

(A) peculato mediante erro de outrem.

(B) prevaricação.

(C) condescendência criminosa.

(D) excesso de exação.

(E) emprego irregular de verbas públicas.

75. A conduta que se amolda ao crime de “inscrição de des-
pesas não empenhadas em restos a pagar” é

(A) deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 
cancelamento do montante de restos a pagar inscrito 
em valor superior ao permitido em lei.

(B) ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar 
de despesa que exceda o limite estabelecido em lei.

(C) ordenar, autorizar ou executar a inscrição em restos a 
pagar que acarrete aumento de despesa total com pes-
soal, nos sessenta dias anteriores ao final do mandato.

(D) ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, in-
terno ou externo, sem prévia autorização legislativa 
e inscrevê-la em restos a pagar.

(E) ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 
dois últimos quadrimestres do último ano do man-
dato ou legislatura, e inscrevê-la em restos a pagar.

nOçõEs DE DIREItO FInAnCEIRO E ORçAmEntÁRIO

76. A respeito das receitas públicas, assinale a alternativa 
correta.

(A) São receitas de transferências de capital as dota-
ções para contribuições e subvenções destinadas a 
atender à manutenção de outras entidades de direito 
público ou privado.

(B) Os tributos são considerados como receitas originá-
rias, por decorrerem da exploração do potencial de-
corrente do patrimônio estatal primário.

(C) São espécies de tributos as taxas, as multas de trân-
sito, os preços públicos, os impostos e as contribui-
ções de melhoria.

(D) São exemplos de receitas correntes as receitas tri-
butária, de contribuições, patrimonial, agropecuária 
e industrial.

(E) São inexistentes no Brasil as chamadas “receitas in-
flacionárias”.

71. A Constituição Federal determina que o Estatuto da Ma-
gistratura deverá observar, dentre outros, o seguinte prin-
cípio:

(A) as decisões administrativas dos tribunais serão mo-
tivadas e em sessão fechada, sendo as disciplinares 
tomadas pelo voto de um terço de seus membros.

(B) na apuração de antiguidade, o tribunal somente 
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto funda-
mentado de um terço de seus membros, conforme 
procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, 
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

(C) a promoção por merecimento pressupõe três anos 
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz 
a primeira metade da lista de antiguidade desta, sal-
vo se não houver com tais requisitos quem aceite o 
lugar vago.

(D) o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em 
decisão por voto de um terço do respectivo Tribu-
nal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada 
ampla defesa.

(E) aferição do merecimento conforme o desempenho e 
pelos critérios objetivos de produtividade e presteza 
no exercício da jurisdição e pela frequência e apro-
veitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento.

nOçõEs DE DIREItO PEnAL

72. Tirso de Arruda é servidor público e nas horas de folga 
auxilia seu irmão, Tássio, em uma pequena gráfica, sem 
qualquer remuneração. Aproveitando-se dos materiais ali 
existentes, imprimiu dez passes de transporte público muni-
cipal, para usar nos deslocamentos de casa para o trabalho 
e vice-versa. Ao agir dessa forma, Tirso cometeu o crime

(A) de falsificação de selo ou sinal público.

(B) de falsificação de papéis públicos.

(C) de emissão de título ao portador sem permissão legal.

(D) de falsificação de documento público.

(E) assimilado ao de moeda falsa.

73. A doutrina dominante define tipicidade como

(A) a adequação de um ato praticado pelo agente com 
as características que o enquadram à norma descrita 
na lei penal como crime.

(B) um juízo de valor negativo ou desvalor, indicando que 
a ação humana foi contrária às exigências do Direito.

(C) a voluntária omissão de diligência em calcular as con-
sequências possíveis e previsíveis do próprio fato.

(D) um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o 
autor do crime, que opta em praticar atos ou omis-
sões de forma contrária ao Direito.

(E) uma ação delitiva de maneira consciente e volun tária.
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79. Segundo a legislação vigente no Brasil, a concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributá-
ria da qual decorra renúncia de receitas deve atender ao 
seguinte pressuposto:

(A) quando dependa de medida de compensação, a re-
núncia de receitas vigorará sob condição resolutiva 
da entrada em vigor da medida em questão.

(B) deverá estar acompanhada de demonstração pelo 
proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária e de que 
não afetará as metas de resultados fiscais ou es-
tar acompanhada de medidas de compensação por 
meio do aumento de receita.

(C) deverá estar acompanhada de medidas de com-
pensação, no período de cinco anos, por meio do 
aumento de receita decorrente necessariamente de 
ampliação da base de cálculo.

(D) deverá estar acompanhada de estimativa do im-
pacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos cinco seguintes e es-
tar acompanhada de medidas de compensação por 
meio do aumento de receita.

(E) não poderá ocorrer com a finalidade de cancelamen-
to de débito cujo montante seja inferior ao dos res-
pectivos custos de cobrança e deverá estar acompa-
nhada de demonstração pelo proponente de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária.

tRAnsPARênCIA nA ADmInIstRAçãO PúbLICA

80. A respeito da transparência em matéria financeira e or-
çamentária, é correto afirmar que a Lei Complementar  
no 131/2009 introduziu na Lei de Responsabilidade Fis-
cal a afirmação de que a transparência será assegurada 
também mediante

(A) incentivo à participação popular, por meio de plebis-
citos e referendos durante os processos de elabo-
ração e discussão dos planos, lei de diretrizes orça-
mentárias e orçamentos.

(B) adoção de sistema integrado de administração fi-
nanceira e controle, que atenda a padrão mínimo 
de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo do 
ente federado.

(C) liberação ao pleno conhecimento e acompanhamen-
to da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

(D) legitimidade para denunciar ao respectivo Tribunal 
de Justiça e ao órgão competente do Poder Legislati-
vo o descumprimento das prescrições estabelecidas 
na Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais.

(E) disponibilização obrigatória via Application  
Programming Interface dos dados referentes ao nú-
mero do correspondente processo de despesa, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa físi-
ca ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando 
for o caso, ao procedimento licitatório realizado pelo 
ente público.

77. É correto afirmar que a atividade financeira do Estado 
deverá respeitar à seguinte regra no Brasil:

(A) é vedada a abertura de crédito suplementar ou espe-
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica-
ção dos recursos correspondentes.

(B) é vedada a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, res-
salvadas as autorizadas pelo Poder Legislativo por 
maioria simples.

(C) é facultado ao Poder Executivo a instituição de fun-
dos públicos especiais mediante decreto.

(D) é permitido o início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual, desde que cons-
tem do Plano Plurianual.

(E) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano setorial, sob pena de crime de res-
ponsabilidade.

78. A despesa pública deve atender a diversos estágios para 
se efetivar em conformidade com a lei no Brasil. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.

(A) O empenho de despesa é o ato emanado de autori-
dade competente que cria para o Estado obrigação 
de pagamento pendente de implemento de condição.

(B) A liquidação da despesa só será efetuada quando 
ordenada após seu regular pagamento.

(C) A ordem de pagamento só poderá ser exarada em 
documentos processados pelos serviços de asses-
soria jurídica do órgão.

(D) É vedada a realização de despesa sem prévia emis-
são de nota de empenho.

(E) A liquidação da despesa consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
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cONHEcImENTOS gERAIS

nOçõEs DE InFORmÁtICA

83. Um usuário do MS-Windows 10, em sua configuração pa-
drão, que precise organizar seus arquivos e pastas deve 
usar o aplicativo acessório padrão Explorador de Arqui-
vos, que pode ser aberto por meio do atalho por teclado, 
segurando-se a tecla Windows do teclado e, em seguida, 
clicando na letra

(A) T

(B) F

(C) R

(D) E

(E) A

84. A imagem a seguir foi retirada do MS-Word 2010, em 
sua configuração padrão, e mostra opções que po-
dem ser escolhidas relacionadas ao ícone de nome 
        .

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacu-
na do enunciado.

(A) Marcadores

(B) Espaçamento

(C) Recuo

(D) Alinhamento

(E) Numeração

81. A Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) re-
presentou importante passo no sentido de ampliar a 
transparência no setor público, colocando à disposição 
da população informações detidas por órgãos e entida-
des públicos. A respeito dessa lei, assinale a alternativa 
correta.

(A) Os órgãos e entidades públicas respondem direta-
mente pelos danos causados em decorrência da 
divulgação não autorizada ou utilização indevida de 
informações sigilosas ou informações pessoais.

(B) Aplicam-se as disposições dessa lei integralmente às 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, 
para realização de ações de interesse público ou pri-
vado, recursos públicos diretamente do orçamento.

(C) A edição de ato decisório justifica apenas a transpa-
rência do próprio ato e não a publicidade dos atos 
preparatórios que tenham sido utilizados como fun-
damento para a tomada de decisão.

(D) Considera-se “documento” a unidade de registro 
de informações, quando o seu suporte seja o papel 
em tamanho A4 ou Carta, mas não quando o supor-
te seja mídia eletrônica, por não deter, neste caso, 
existência física.

(E) É dever do cidadão garantir o direito de acesso do 
Estado às informações necessárias à segurança na-
cional, que será franqueado, mediante procedimen-
tos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 
em linguagem de fácil compreensão.

82. É diretriz para o acesso à informação, prevista na Lei  
no 12.527/2011:

(A) fomento ao desenvolvimento da cultura de eficiência 
e combate à corrupção.

(B) combate a todas as formas de discriminação e ao 
racismo.

(C) desenvolvimento do controle social da Administração 
Pública.

(D) observância da confidencialidade como preceito ge-
ral e da publicidade como exceção.

(E) divulgação de informações de interesse público 
apenas mediante solicitação identificada pelo inte-
ressado.
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RACIOCínIO LógICO E mAtEmÁtICA

87. Considere a seguinte afirmação:

Se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase 
do concurso, então elas têm chance de aprovação.

Assinale a alternativa que contém uma negação lógica 
para essa afirmação.

(A) Se Ana e Maria não foram classificadas para a se-
gunda fase do concurso, então elas não têm chance 
de aprovação.

(B) Ana ou Maria não têm chance de aprovação e não 
foram classificadas para a segunda fase do concurso.

(C) Se Ana ou Maria não têm chance de aprovação, en-
tão elas não foram classificadas para a segunda fase 
do concurso.

(D) Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase 
do concurso, mas elas não têm chance de aprovação.

(E) Se Ana ou se Maria, mas não ambas, não foi classifi-
cada para o concurso, então ela não tem chance de 
aprovação.

88. O irmão de Mário é administrador judiciário, mas o primo 
dele não. Sendo assim, é correto deduzir que

(A) Henrique é administrador judiciário e, portanto, não 
é primo de Mário.

(B) Se Ronaldo não é primo de Mário, então ele não é 
administrador judiciário.

(C) Se Gilmar não é administrador judiciário, então ele é 
primo de Mário.

(D) Se Sérgio é administrador judiciário, então ele é 
i rmão de Mário.

(E) Mário não é irmão de Cláudio e, portanto, Cláudio 
não é administrador judiciário.

89. Considere verdadeiras as seguintes informações:
I. Se Neusa é juíza, então Débora é advogada.
II. Se Edmilson é administrador judiciário, então Clarice 

é delegada.
III. Débora é advogada se, e somente se, Mauro for 

d esembargador.
IV. Todo administrador judiciário é formado em Adminis-

tração.

Sabendo-se que Mauro não é desembargador e que 
E dmilson não é formado em Administração, é correto 
afirmar que

(A) Clarice é delegada.

(B) Neusa é juíza.

(C) Clarice é delegada ou Neusa não é juíza.

(D) Neusa não é juíza se, e somente se, Clarice não for 
delegada.

(E) Neusa não é juíza e Clarice não é delegada.

85. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, por um 
usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas 
(coluna A) e seus respectivos valores (coluna B).

A fórmula usada para calcular o valor apresentado na cé-
lula B9, que corresponde ao maior valor de um item de 
despesa, deve ser:

(A) =MAIOR(B3;B7;1)

(B) =MAIOR(B3:B7;1)

(C) =MAIOR(1;B3:B7)

(D) =MAIOR(B3;B5;1)

(E) =MAIOR(1;B3;B5)

86. Um usuário precisa verificar os sites recentemente visi-
tados por meio do Microsoft Edge, em sua configuração 
padrão, para organizar um relatório contendo as fontes 
usadas para consultar normas de recursos humanos nos 
sites oficiais do governo. O atalho por teclado para abrir 
a janela de histórico é:

(A) Ctrl + J

(B) Ctrl + H

(C) Alt + F4

(D) Alt + F1

(E) Ctrl + F
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R A S c U N H O90. A cada 5 dias, independentemente de ser dia de sema-
na, final de semana, ou feriado, determinada tarefa é 
r ealizada por uma equipe da polícia civil de determinado 
estado. Considere que a realização dessa tarefa tenha 
que ocorrer no dia 03 de fevereiro de 2019. Sabendo que 
o mês de fevereiro de 2019 tem 28 dias, que os meses 
de março e maio de 2019 têm 31 dias, cada um, e que o 
mês de abril de 2019 tem 30 dias, o primeiro dia do mês 
de junho de 2019 em que essa tarefa também deverá ser 
realizada será o dia

(A) 2.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 3.

91. Se Milton ou Tomas, apenas um deles, é administra-
dor  judiciário, então Valéria é policial. Sabendo-se que 
 Valéria não é policial, conclui-se, corretamente, que

(A) Milton e Tomas não são administradores judiciários.

(B) Apenas Tomas não é administrador judiciário.

(C) Apenas Milton não é administrador judiciário.

(D) Milton é administrador judiciário se, e somente se, 
Tomas também for.

(E) Milton não é administrador judiciário se, e somente 
se, Tomas também não for.

92. Carlos, Denis, Elvis e Flávio têm 1, 2, 3 ou 4 netos, um 
veículo de marca diferente, sendo as marcas A, B, C ou 
D, e moram em cidades distintas, sendo Sorocaba, Itu, 
Valinhos, ou Araraquara, não necessariamente nessas 
ordens. Sabe-se que:

•   Carlos, que mora em Valinhos, tem mais netos do que 
Denis e do que quem tem o carro da marca A;

•   Denis tem o carro da marca D;
•   Quem mora em Sorocaba tem o carro da marca A;
•   O morador de Itu tem menos netos do que Elvis e do 

que quem tem o carro da marca C;
•   Quem mora em Araraquara  tem 2 netos e não  tem o 

carro da marca D;
•   Quem tem o carro da marca B tem 4 netos.

Com essas informações, assinale a alternativa que con-
tém uma associação correta.

(A) Quem mora em Valinhos tem o carro da marca C.

(B) Quem mora em Itu tem o carro da marca D.

(C) Flávio mora em Sorocaba.

(D) Elvis tem 4 netos.

(E) Flávio tem 3 netos.
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96. Duas máquinas idênticas e com a mesma capacidade de 
produção reciclam, trabalhando juntas e ao mesmo tem-
po, certo volume V de um mesmo material, em 5 horas 
e 10 minutos. Uma nova máquina, com tecnologia mais 
avançada, foi adquirida e colocada para fazer a recicla-
gem do referido material, juntamente com as outras duas 
máquinas. Sabendo-se que a nova máquina tem a ca-
pacidade de reciclagem 10% maior que as outras duas 
máquinas, é esperado que as três máquinas, trabalhando 
juntas e ao mesmo tempo, reciclem o dobro do volume V 
do material em questão em, no mínimo,

(A) 5 horas e 30 minutos.

(B) 5 horas e 57 minutos.

(C) 6 horas e 23 minutos.

(D) 7 horas e 07 minutos.

(E) 6 horas e 40 minutos.

R A S c U N H O

93. Sobre o preço P de venda de determinado produto, apli-
cou-se um aumento de 15% e, sobre o novo preço de ven-
da do produto, aplicou-se, dias depois, um desconto de 
10%. Após essas duas mudanças, comparado ao preço P, 
o preço final de venda do produto aumentou

(A) 3,5%

(B) 4,5%

(C) 4,0%

(D) 5,0%

(E) 3,0%

94. Em relação ao total de administradores judiciários em 
determinado estado, no ano de 2018, três décimos es-
tão prestes a se aposentar. Dos demais, sabe-se que 5% 
foram contratados em concursos públicos realizados na 
década de 2000, e um quinto do restante foi contratado 
em concursos públicos realizados nos últimos 5 anos. Do 
total de administradores judiciários no ano de 2018 nesse 
estado, os que foram contratados em concursos públicos 
dos últimos 5 anos correspondem

(A) de 1% a menos de 5%.

(B) de 9% a menos de 13%.

(C) de 5% a menos de 9%.

(D) de 13% a menos de 17%.

(E) a menos de 1%.

95. Em um concurso somente para os cargos A e B, a razão 
entre o número de candidatos inscritos para o cargo A e o 

número de candidatos inscritos para o cargo B era . No 

dia do concurso, 40 candidatos inscritos para o cargo A e 
120 candidatos inscritos para o cargo B não comparece-
ram, e a razão entre o número de candidatos que fizeram 
a prova para o cargo A e o número de candidatos que fi-
zeram a prova para o cargo B foi . Dessa forma, a dife-

rença entre o número de candidatos que fizeram a prova 
para o cargo B e o número de candidatos que fizeram a 
prova para o cargo A foi

(A) 140.

(B) 130.

(C) 150.

(D) 120.

(E) 160.
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99. Segundo o que estabelece a Lei no 13.146/2015, a pes-
soa com deficiência, em situação de curatela, que neces-
sitar se submeter à intervenção cirúrgica

(A) é considerada vulnerável e será submetida à cirur-
gia, sendo inexigível o seu consentimento ou de 
seu curador.

(B) poderá submeter-se à cirurgia com seu consenti-
mento suprido, na forma da lei.

(C) somente terá o direito de expressar seu consenti-
mento se estiver em situação de risco.

(D) tem dispensada por lei a sua participação na obten-
ção do consentimento para a intervenção.

(E) não poderá ser obrigada a se submeter à cirurgia, 
sem seu consentimento, e este não pode ser suprido.

100. Hermes é servidor público do Poder Judiciário com mo-
bilidade comprometida e, em seu local de trabalho, foi 
implementado o sistema home office. Nessa situação 
hipotética, a Resolução no 230/2016 do CNJ estabelece 
que Hermes

(A) deverá ser escolhido para exercer o home office, 
mesmo que não manifeste interesse no sistema.

(B) somente deverá ser escolhido para exercer o home 
office se a Administração comprovar elevado custo 
para promover a sua acessibilidade no local de 
trabalho.

(C) competirá pela vaga em igualdade de condições 
com os demais servidores da repartição que estejam 
interessados na utilização do sistema.

(D) poderá exercer o home office com prioridade sobre 
os demais servidores, mas terá que suportar os 
custos inerentes à sua adaptação ao sistema.

(E) terá prioridade para exercer o home office, desde 
que manifeste interesse na utilização desse sistema.

AtUALIDADEs E  
nOçõEs sObRE DIREItO DAs PEssOAs COm DEFICIênCIA

97. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumula 4,53% nos 12 meses terminados em se-
tembro, um pouco acima do centro da meta de inflação, 
que é de 4,5%. O índice foi o maior para meses de se-
tembro desde 2015.

No Relatório de Inflação divulgado no fim de setembro 
pelo Banco Central, a autoridade monetária estima que o 
IPCA encerrará 2018 em 4,4%. Os índices haviam volta-
do a cair no início deste ano, mas voltaram a subir.

(EBC, 31.10.2018. Disponível em <https://bit.ly/2qhW9SC>. 
Acesso em: 11.11.2018. Adaptado)

Esse aumento do IPCA resultou

(A) da valorização do dólar e da elevação dos preços 
dos combustíveis e de algumas tarifas públicas.

(B) da alta do deficit público e da queda das exportações 
de commodities e de produtos semimanufaturados.

(C) da elevação da taxa Selic e do desabastecimento 
após a greve nos setores de transporte público e de 
energia.

(D) da safra recorde de alimentos e da instabilidade e da 
especulação no mercado financeiro do país.

(E) da recessão da economia e de fatores climáticos 
como a estiagem no Sudeste e as chuvas no Centro-
-Oeste.

98. O médico congolês Denis Mukwege, 63, e a ativista ira-
quiana Nadia Murad, 25, levaram o Nobel da Paz de 2018, 
anunciou o comitê do prêmio, em Oslo, nesta sexta-feira 
[05.10].

A importância do trabalho de Mukwege já tinha sido reco-
nhecida, em 2014, pelo Parlamento Europeu, que conce-
deu a ele o prêmio Sakharov. Em 2016, Nadia foi nome-
ada Embaixadora da Boa Vontade de um escritório das 
Nações Unidas.

(Uol, 05.10.2018. Disponível em <https://bit.ly/2E2ru5l>.  
Acesso em: 11.11.2018. Adaptado)

A concessão desse prêmio foi um reconhecimento

(A) pela mobilização política em favor da educação femi-
nina em países islâmicos.

(B) pela fundação de entidades de ajuda humanitária a 
refugiados.

(C) pelos esforços na luta contra o uso da violência 
 sexual como arma de guerra.

(D) pelas campanhas de combate à subnutrição e à mor-
talidade infantil.

(E) pela assistência social a órfãos em regiões assola-
das por conflitos étnicos.




