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Parte I Língua Portuguesa→

Para responder às questões de números 1 a 10, leia o texto a seguir.

Adiscussão da biblioteca como um ambiente

digital e novo espaço de interação humana

acena para a importância de uma reflexão

sobre essa instituição, principalmente na sociedade

brasileira, porque ela ainda é um lugar que se visita,

mas no qual pouco se habita. Nas bibliotecas pú-

blicas, universitárias ou especializadas, a ausência

de livros atualizados e interessantes é tão impac-

tante que inibe o desejo de ler.

Para Barthes (1987), a questão não trata de

contestar a instituição bibliotecária nem de per-

dermos o interesse pelo desenvolvimento que ne-

cessita. Para ele, “trata-se, mera e simplesmente,

de reconhecer o recalcamento que existe neste

traço fundamental e inevitável da biblioteca, que é a

sua artificialidade”. O raciocínio barthesiano está

umbilicalmente ligado ao formato da biblioteca con-

vencional, vez que esse autor não teve o privilégio

de presenciar a instauração da cultura digital em

que a biblioteca parece ser inesgotável. No entanto,

as suas palavras, muitas vezes, dão-nos a im-

pressão de que ele já antevia o nascer de uma

biblioteca infinita com uma dimensão que depende

dos objetivos de cada leitor.

O sonho de uma biblioteca que reunisse to-

dos os saberes acumulados atravessou a história da

nossa civilização, desde a mítica Biblioteca de Ale-

xandria, na Antiguidade Clássica, passando pelo

projeto de Mallarmé, que há um século pensava

criar um livro integral (o livro), infinito, síntese de

todos os livros passados e por vir. Um mesmo sonho

repetido através dos séculos aparece hoje nos

textos eletrônicos armazenados de forma digital

nos computadores, disquetes, CD-ROMs, os quais,

por não se fixarem em suportes materiais como o

papel, permitem o seu acesso a distância, em tem-

po real, instantaneamente.

As bibliotecas digitais transformam-se em

portão de entrada para os recursos mundiais de

informação, trazendo significativas implicações

para usuários de bibliotecas, provedores de infor-

mação, pesquisadores de todas as áreas do conhe-

cimento. Esses ambientes, hoje reconfigurados pela

presença do computador, e as possibilidades ofere-

cidas pela internet passaram a requerer um usuário

com uma formação que o capacite a ler, escrever,

interpretar sua realidade, expressar-se adequada-

mente, lidar com conceitos abstratos, trabalhar em

grupos de resolução de problemas, tomar decisões

individuais e coletivas e, principalmente, “apren-

der a aprender”, segundo afirma Brennand et al.

(2000).

Nessa afirmação da autora, depreendemos a

compreensão de que as tecnologias da informação e

comunicação trazem o desafio da familiarização

com as novas ferramentas e do redesenho de novas

formas de aprendizagem, a partir das quais o co-

nhecimento pode ser gerado, recuperado, aces-

sado, disponibilizado e utilizado. A velocidade do

processamento de conteúdos, as facilidades de ar-

mazenamento, a presença de multimídias e teleco-

municações possibilitam o acesso aos recursos in-

formacionais em todo o mundo; logo a visão do

ambiente de uma biblioteca tradicional, no qual a

informação impressa é estocada e mantida local-

mente, vai sendo desestabilizada, à medida que a

informação digital circula na rede em qualquer

espaço.

Hoje, para ter acesso ao conhecimento, os

usuários não precisam mais esperar por inves-

timentos do governo ou pela boa vontade dos diri-

gentes das instituições, porque os textos, que vi-

nham em qualquer formato, em vez de chegar às

bibliotecas no fundo de um caminhão-baú, nos po-

rões do navio ou no bagageiro do avião, viajam

diretamente em sua forma digital. Com isso, as fer-

ramentas de busca, a recuperação e as estratégi-

as de acesso à informação oferecem ao indivíduo

um contato mais rápido e direto com o objeto do co-

nhecimento, em qualquer lugar e em tempo real.
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A coerência da expressão ,Metamorfoses da cultura

referida no título do artigo, é construída ao se en-

tender que o formato digital estabelece uma mu-

dança no modelo tradicional de biblioteca, que ___

caracteriza como um espaço no qual os itens do

acervo são constituídos principalmente de docu-

mentos impressos. Nesse contexto, o conceito de

biblioteca se expande, podendo-se falar da biblio-

teca digital, ___________ a informação é armaze-

nada de forma eletrônica e disseminada indepen-

dentemente de sua localização física ou de tempo.

A sequência que completa corretamente as lacu-

nas é

1

c

b

a a – aonde.

lhe – quando.

o – quando.

a – onde.

lhe – onde.

d

e

Segundo a autora, a relevância das discussões so-

bre o tema é justificada porque, na sociedade brasi-

leira, a biblioteca,

2

c

b

a não só é um lugar que pouco se habita, como

ainda é um lugar que se visita.

ainda que seja um lugar que pouco se habite, é

um lugar que se visita.

mesmo sendo um lugar que ainda se visite, é

um lugar que pouco se habita.

contanto que seja um lugar que ainda se visite,

é um lugar que pouco se habita.

a não ser que seja um lugar que ainda se visite,

é um lugar que pouco se habita.

d

e

Para responder às questões 2, 3 e 4, con-

sidere a organização linguística e o con-

teúdo do primeiro parágrafo ( .1-9).ℓ

O emprego da vírgula constitui um recurso de ên-

fase quando em associação com a colocação de ter-

mos ou orações na ordem indireta.

Qual vírgula evidencia que esse recurso foi explo-

rado no parágrafo?

3

c

b

a A primeira.

A segunda.

A terceira.

A quarta.

A quinta.

d

e

A autora deixa implícita uma crítica às bibliotecas

brasileiras ao estabelecer uma relação lógica entre

um acervo com obras desatualizadas e desinteres-

santes e a inibição do desejo de ler.

Essa relação está evidenciada na oração introduzida

pelo conetivo ( .9), na qual se expressaque ℓ

4

c

b

a uma das causas geradoras do problema em foco.

um paradoxo relativo ao problema em foco.

uma consequência decorrente do problema em

foco.

uma das condições para a ocorrência do proble-

ma em foco.

uma incoerência referente ao problema em foco.

d

e

Anotações
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Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afir-

mativa.

5

(  )

(  )

Se consideradas as ponderações de Barthes,

o segmento ( 14) expressa umarecalcamento ℓ.

valoração positiva para o traço fundamental e

inevitável ( 15) de uma biblioteca convencio-ℓ.

nal.

A distinção entre os segmentos um livro integral

( .30 ) e ( 30) está em usar o artigo defi-ℓ ℓo livro .

nido para a designação da obra sonhada por

Mallarmé como a mais representativa para a sín-

tese de todos os livros.

Se consideradas as ponderações de Brennand

et al., depreende-se que a biblioteca digital im-

plica um perfil de usuário envolvido com novas

formas de aprendizagem, nas quais é necessário

“aprender a aprender” ( .50-51).ℓ

(  )

A sequência correta é

V – F – V.

F – F – V.

V – F – F.

V – V – F.

F – V – V.

c

b

a

e

d

Ao longo do texto, diferentes itens lexicais auxiliam

na coesão textual expressando uma mesma noção

semântica ou estabelecendo relações de sentido

complementares, quer por contraste, quer por se-

melhança.

Assinale a alternativa na qual a contribuição dos

dois segmentos NÃO está de acordo com seu em-

prego no texto.

6

c

b

a Os segmentos ( 5) e ( 6) estãovisita habitaℓ ℓ. .

relacionados por .contraste

Os segmentos ( 17) eumbilicalmente local-ℓ.

mente ( 65-66) expressam ideia de .ℓ espaço.

Os segmentos ( .17-18)biblioteca convencional ℓ

e ( .64) expressam a ideiabiblioteca tradicional ℓ

de .ambiente de informação

Os segmentos ( .43) ereconfigurados redese-ℓ

nho (l.56) expressam ideia de .mudança

Os segmentos ( .23) ebiblioteca infinita biblio-ℓ

tecas digitais ( .38) estão relacionados porℓ se-

melhança.

d

e

Anotações Embora seja um artigo acadêmico, em várias pas-

sagens, empregam-se palavras ou expressões em

sentido figurado, o que é uma estratégia para tornar

o conteúdo mais familiar ao leitor.

Assinale a alternativa em que os dois segmentos

linguísticos cumprem essa função.

7

c

b

a umbilicalmente portão de entrada( 17) e ( 39)ℓ ℓ. .

portão de entrada resolução de proble-( 39) eℓ.

mas ( 49)ℓ.

mítica Biblioteca de Alexandria ca-( .27-28) eℓ

minhão-baú ( .74)ℓ

umbilicalmente resolução de problemas( .17) eℓ

( .49)ℓ

mítica Biblioteca de Alexandria fer-( .27-28) eℓ

ramentas de busca ( .76-77)ℓ

d

e
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Para responder às questões 8 e 9, analise

o fragmento a seguir.

A
velocidade do processamento de conteú-

dos, as facilidades de armazenamento, a

presença de multimídias e telecomunica-

ções possibilitam o acesso aos recursos informa-

cionais em todo o mundo; logo a visão do ambiente

de uma biblioteca tradicional, na qual a informação

impressa é estocada e mantida localmente, vai sen-

do desestabilizada, à medida que a informação digi-

tal circula em qualquer espaço. ( 59-68).ℓ

O período está organizado em torno de relações de

sentido entre três elementos: os fatores responsá-

veis pela facilidade de acesso aos recursos informa-

cionais no contexto atual, a desestabilização da vi-

são do ambiente de uma biblioteca tradicional e a

circulação da informação no meio digital.

Considerando a contribuição da conjunção e dalogo

locução , depreende-se queà medida que

I o acesso aos recursos informacionais aumenta→

em todo o mundo assim que ocorre a desestabili-

zação da visão do ambiente de uma biblioteca tra-

dicional.

II a desestabilização da visão do ambiente de→

uma biblioteca tradicional ocorre na proporção que

a informação digital circula na rede, em qualquer

espaço.

III vários fatores do ambiente digital possibilitam→

acesso aos recursos informacionais em todo o mun-

do devido à desestabilização da visão do ambiente

de uma biblioteca tradicional.

Está(ão) correta(s) apenas

Considere as afirmativas sobre pontuação e o frag-

mento em destaque.

I As duas vírgulas iniciais demarcam segmentos→

identificando fatores responsáveis pela facilidade de

acesso à informação no mundo todo; assim, sendo

mostrados três desses fatores, uma nova vírgula

deve ser usada no final do último segmento, antes

de ( 62).possibilitam .ℓ

II A terceira e a quarta vírgulas delimitam um→

segmento identificando uma característica encon-

trada em qualquer biblioteca tradicional; assim,

tendo esse segmento a forma de oração adjetiva

explicativa, o uso das vírgulas é obrigatório.

III A última vírgula antecede um segmento iden-→

tificando uma circunstância do processo de desesta-

bilização das bibliotecas tradicionais; assim, estan-

do esse segmento na forma de oração adverbial, o

uso da vírgula está adequado.

Os raciocínios apresentados estão DE ACORDO COM

a norma-padrão para a escrita

8

9

I.

II.

I e II.

I e III.

II e III.

c

b

a

e

d c

b

a

e

d

apenas em I.

apenas em III.

apenas em I e II.

apenas em II e III.

em I, II e III.

c

b

a

e

d

Para assinalar a alternativa com um segmento em

que NÃO se observou a norma-padrão para a es-

crita, analise a organização linguística do seguinte

período, inspirado no teor do texto lido.

10

O
s usuários das bibliotecas , no am-tem

biente digital, a possibili-concretizada

dade de instantaneamente oacessar

acervo de obras ao redor do planeta, o que leva a

uma reconfiguração dos espaços tradicionais, onde

eram realizadas localmente a estocagem e a ma-

nutenção das informações .
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Com relação ao que dispõe a Lei n. 8.112/1990 so-

bre o regime jurídico dos servidores públicos civis

da União, das autarquias e das fundações públicas

federais, é correto afirmar que

11

Parte II Legislação→

c

b

a são requisitos básicos para investidura em car-

go público: a nacionalidade brasileira; o gozo

dos direitos políticos; o nível de escolaridade

exigido para o exercício do cargo; a idade míni-

ma de 21 anos; aptidão física e mental, dentre

outros requisitos que as atribuições do cargo

possam justificar estabelecidos em lei.

às pessoas portadoras de deficiência é assegu-

rado o direito de se inscrever em concurso pú-

blico, independentemente das atribuições do

cargo.

a investidura no cargo ocorrerá com a nomea-

ção.

a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo

termo, no qual deverão constar as atribuições,

os deveres, as responsabilidades e os direitos

inerentes ao cargo ocupado, que não poderão

ser alterados unilateralmente, por qualquer das

partes, ressalvados os atos de ofício previstos

em lei.

o concurso público terá validade de até 3 (três)

anos, podendo ser prorrogado uma única vez,

por igual período.

d

e

No que diz respeito ao processo administrativo em

âmbito da Administração Pública Federal, assinale a

assertiva correta.

12

c

b

a A Lei n. 9.784/1999 estabelece normas básicas

sobre o processo administrativo no âmbito da

Administração Federal direta e indireta, vi-

sando, em especial, à proteção dos direitos dos

administradores e ao melhor cumprimento dos

fins da Administração.

São deveres do administrado perante a Admi-

nistração, sem prejuízo de outros previstos em

ato normativo: expor os fatos conforme sua

consciência; proceder com lealdade e boa-fé;

não agir de modo temerário; prestar as infor-

mações que lhe forem solicitadas e colaborar

para o esclarecimento dos fatos.

Um órgão administrativo e seu titular poderão,

se não houver impedimento legal, delegar parte

da sua competência a outros órgãos ou titu-

lares, ainda que estes não lhes sejam hierarqui-

camente subordinados, quando for convenien-

te, em razão de circunstância de índole técnica,

social, econômica, jurídica ou territorial.

Não é permitida, de forma alguma, solicitação

oral do interessado para início do processo ad-

ministrativo.

São legitimados como interessados no processo

administrativo, dentre outros, as pessoas e as-

sociações legalmente constituídas sobre qual-

quer direito ou interesse da parte.

d

e

Anotações
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Quanto ao art. 5º e seus respectivos incisos da

Constituição da República Federativa do Brasil de

1988, assinale a afirmativa correta.

13

c

a Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-

leiros e estrangeiros residentes no País a invio-

labilidade do direito à vida, à liberdade, à fra-

ternidade, à segurança e à propriedade.

É assegurada, nos termos da lei, a prestação de

assistência religiosa nas entidades civis e mili-

tares de internação coletiva.

Homens e mulheres são iguais em direitos e

obrigações, não sendo admitido tratamento di-

ferenciado em nenhuma ocasião.

Ninguém será privado de direitos por motivos

de crença religiosa ou de convicção filosófica ou

política, salvo se as invocar para eximir-se de

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a

cumprir prestação social alternativa, prevista

em qualquer ato de autoridade pública.

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

profissão, independentemente do que a lei es-

tabelecer.

b

d

e

Considerando a importância do Código de Ética Pro-

fissional do Servidor Público Civil do Poder Execu-

tivo Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

14

c

a A remuneração do servidor público é custeada

pelos tributos pagos direta e indiretamente por

todos até por ele próprio, e por isso se exige,

como contrapartida, que a moralidade adminis-

trativa se integre no Direito, como elemento

indissociável de sua aplicação e de sua fina-

lidade, erigindo-se, como consequência, em fa-

tor de legalidade.

A função pública deve ser tida como exercício

profissional e, portanto, não se integra na vida

particular de cada servidor; assim, os fatos e

atos verificados na conduta do dia a dia em sua

vida privada não poderão acrescer ou diminuir o

seu bom conceito na vida funcional.

O servidor deve prestar toda a sua atenção às

ordens legais de seus superiores, velando aten-

tamente por seu cumprimento e evitando a con-

duta negligente; os repetidos erros, o descaso e

o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difí-

ceis de corrigir e caracterizam até mesmo im-

prudência no desempenho da função pública.

Dentre os deveres fundamentais do servidor

público está o compromisso de ser probo, reto,

leal e justo, demonstrando toda a integridade

do seu caráter e escolhendo sempre, quando

estiver diante de duas opções, a melhor e mais

vantajosa para o bem comum.

Entre as vedações ao Servidor Público consta a

proibição de prejudicar deliberadamente a

reputação de outros servidores ou de cidadãos

que deles dependam.

b

d

e

Anotações
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Levando em consideração a atual sociedade infor-

macional ou da informação, em que as novas tecno-

logias mudam padrões anteriormente estigmati-

zados pela sociedade e alteram o modo e a forma de

relacionamento entre as pessoas, o Estado brasi-

leiro promulga a chamada Lei de Acesso à Informa-

ção pública (LAI) - Lei n. 12.527/2011.

Observando-se a mencionada lei, assinale a alter-

nativa correta.

15

a Subordinam-se ao regime da referida lei os ór-

gãos e entidades dos poderes públicos e priva-

dos, observadas as normas e procedimentos

específicos a eles aplicáveis.

Os Municípios com população de até 20.000

(vinte mil) habitantes ficam dispensados da di-

vulgação obrigatória na internet.

O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou

conceder o acesso imediato à informação dispo-

nível.

Não é possível ao órgão ou entidade oferecer

meios para que o próprio requerente possa pes-

quisar a informação de que necessitar.

Quando se tratar de acesso à informação conti-

da em documento cuja manipulação possa pre-

judicar sua integridade, não deverá ser ofere-

cida a consulta de cópia.

e

d

c

b

o acesso à informação não será imediato, mesmo

recebido o pedido e estando a informação dispo-

nível.

o prazo de resposta do pedido não poderá ser

prorrogado.

o acesso ao documento preparatório ou à infor-

mação nele contida, utilizado como fundamento

de tomada de decisão ou de ato administrativo,

não será asseguradoao requerente.

Com base no Decreto n. 7.724/2012, que regula-

menta a Lei n. 12.527/2011, é correto afirmar:

16

a consideram-se dados processados os dados

submetidos a qualquer operação ou tratamento

por meio de processamento eletrônico ou por

meio automatizado com o emprego de tecno-

logia da informação.

o acesso à informação igualmente se aplica às

hipóteses de sigilo previstas na legislação, co-

mo fiscal, bancário, de operações e serviços no

mercado de capitais, comercial, profissional, in-

dustrial e segredo de justiça.

b

e

d

c

Considere as assertivas referentes ao Estatuto da

Universidade Federal de Santa Maria.

I Ao Conselho Universitário compete, dentre ou-→

tras funções: fixar a política universitária; exercer a

jurisdição superior da Universidade; aprovar o Esta-

tuto e o Regimento Geral da Universidade e suas

modificações; apreciar a elaboração da programa-

ção dos cursos.

II O comparecimento às sessões do Conselho→

Universitário não é obrigatório.

III Os pró-reitores exercerão suas funções impre-→

terivelmente em dedicação exclusiva.

IV No caso de vacância e na impossibilidade de→

provimento regular, o cargo de Reitor e de Vice-

Reitor será promovido, "pro tempore", na forma da

lei, mediante designação do Presidente da Repú-

blica.

Está(ão) correta(s) apenas

17

c

b

a I.

II.

IV.

II e III.

III e IV.

d

e
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Tendo como base o Regimento Geral da Universi-

dade Federal de Santa Maria, compete à Pró-

Reitoria da Graduação (PROGRAD), dentre outras

funções,

18

a dar conhecimento no âmbito acadêmico sobre

conceitos, características e campo de atuação

da extensão universitária.

articular e participar da construção da política

de extensão da Universidade, em conjunto com

a Câmara de Extensão, constituída pelos repre-

sentantes das unidades de ensino.

zelar pela aplicação da política de extensão da

Universidade, previamente aprovada pelo Con-

selho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

executar a política definida pelo Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão no que diz respeito

ao ensino de graduação.

contribuir para a promoção e divulgação das

ações de extensão da UFSM.

e

d

c

b

Considerando a legislação pertinente ao processo

administrativo no âmbito da Administração Pública

Federal, podem ser objeto de delegação:

20

a parte da competência de um órgão se não hou-

ver impedimento legal.

a edição de atos de caráter normativo.

a decisão de recursos administrativos.

as matérias de competência exclusiva do órgão.

as matérias de competência da autoridade.e

d

c

b

Humberto, funcionário de determinada Universida-

de Federal brasileira, atende com prontidão e genti-

leza somente algumas pessoas na Universidade na

qual exerce sua função.

Humberto fere o seguinte princípio da adminis-

tração pública:

19

c

b

a eficiência.

razoabilidade.

proporcionalidade.

publicidade.

moralidade.

d

e

Anotações



Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afir-

mativa sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA).

10

21

(  )

(  )

Compreenderá os orçamentos fiscal, da seguri-

dade, de investimentos e de restos de exercícios

anteriores.

Compreenderá o orçamento de investimento

das empresas em que a União, de forma direta,

detenha capital social com direito a voto.

O orçamento da seguridade social abrange to-

das as entidades e órgãos vinculados à seguri-

dade social, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo poder público.

(  )

A sequência correta é

F – V – V.

F – V – F.

V – F – V.

V – F – F.

F – F – V.

c

b

a

e

d

Com relação ao Empenho, tem-se que

I é ato emanado por autoridade competente que→

cria para o Estado a obrigação de pagamento.

II é formalizado por meio de um documento hábil→

denominado Nota de Lançamento (NL).

III pode ser classificado como ordinário, estima-→

tivo e global.

Está(ão) correta(s)

22

apenas II.

apenas III.

apenas I e II.

apenas I e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

São estágios da realização da despesa orçamen-

tária:

23

c

b

a Licitação e Lançamento.

Empenho e Recolhimento.

Pagamento e Liquidação.

Lançamento e Liquidação.

Licitação e Recolhimento.

d

e

Com relação ao que dispõe os planos que estru-

turam o Orçamento da União, assinale a afirmativa

correta.

24

c

a Os planos e programas nacionais, regionais e

setoriais previstos na Constituição devem res-

peitar o plano plurianual, cabendo ao Congresso

Nacional a sua apreciação.

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as

metas e prioridades da administração pública

federal, estadual e municipal, incluindo as des-

pesas de capital para o exercício financeiro sub-

sequente, orientando a elaboração da lei de

bases orçamentárias.

A lei que institui o plano plurianual estabelece,

de forma regionalizada, as diretrizes, os obje-

tivos, as metas e o orçamento anual da admi-

nistração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes e para as

despesas relativas aos programas de duração

continuada.

A lei orçamentária anual compreenderá estri-

tamente o orçamento fiscal dos Poderes da

União, seus fundos, órgãos e entidades da

administração direta e indireta, inclusive as fun-

dações instituídas pelo Poder Público.

A lei que institui o plano plurianual, a lei de

diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária

anual não conterão dispositivos estranhos à

previsão da receita e fixação da despesas.

b

d

e

Parte III Conhecimentos Específicos→



11

Os gastos da Administração Pública Federal são rea-

lizados obedecendo à classificação da natureza de

despesas, que, no seu detalhamento, especifica a

categoria econômica, o grupo de natureza a que ela

pertence, a modalidade de aplicação e o elemento

de despesa.

Com base nas classificações da natureza de des-

pesas, associe as colunas.

25

1 Grupo de→

Natureza de

Despesas

2 Modalidade→

de Aplicação

3 Elemento→

de despesas

(  )

(  )

Obrigações tributárias e

contributivas.

Pessoal e Encargos Sociais.

Transferências a institui-

ções privadas sem fins lu-

crativos.

Diárias - Civil.

(  )

(  )

A sequência correta é

3 – 1 – 2 – 3.

1 – 2 – 3 – 1.

2 – 1 – 3 – 1.

3 – 2 – 2 – 1.

2 – 3 – 1 – 3.

c

b

a

e

d

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,

será exercido pelo Tribunal de Contas da União, o

qual, dentre outras, tem por competência

26

c

a realizar, por iniciativa do Senado Federal, ins-

peções e auditorias de natureza contábil, finan-

ceira, orçamentária e operacional.

apreciar as contas prestadas anualmente pelo

Presidente da República, sem a necessidade de

um parecer prévio.

julgar as contas dos administradores e respon-

sáveis por dinheiros, bens e valores públicos,

incluídas as fundações e sociedades mantidas

pelo Poder Público Federal, ressalvados os ca-

sos de competência da Controladoria Geral da

União.

b

fiscalizar as contas nacionais das empresas

supranacionais de cujo capital social a União

intencione participar nos termos do tratado

constitutivo.

prestar as informações solicitadas pelo Con-

gresso Nacional, por qualquer das Casas ou por

suas Comissões, desde que ouvido o Plenário.

d

e

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Federal visa à avaliação da ação governamental e

tem por finalidade(s)

27

a analisar a elaboração e o cumprimento das me-

tas previstas no Plano Plurianual e a realização

dos programas de governo, bem como verificar

os orçamentos anuais.

exercer, por delegação, a função de controle

externo para exercício de sua missão institu-

cional.

exercer o controle das operações de crédito,

avais e garantias, bem como dos direitos e ha-

veres da União.

comprovar a legalidade na elaboração da pres-

tação de contas da Administração Pública Fe-

deral, exceto na aplicação de recursos públicos

por entidades de direito privado.

avaliar os resultados alcançados quanto à efi-

cácia e à eficiência da gestão orçamentária,

parlamentar, financeira e patrimonial nos ór-

gãos e entidades da Administração Pública Fe-

deral.

e

d

c

b

Anotações
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Os controles internos administrativos constituem-

se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que

visam atingir objetivos específicos, tais como:

I avaliação dos benefícios que possam propor-→

cionar, independentemente dos custos necessários

à sua manutenção.

II qualificação adequada, treinamento e rodízio→

de funcionários.

III delegação de poderes e definição de responsa-→

bilidades.

Está(ão) correta(s)

No âmbito do controle interno, o ato de delegação

I será utilizado como instrumento de descentrali-→

zação administrativa.

II deverá indicar a autoridade delegada, sendo→

facultada a indicação da autoridade delegante.

III não tem previsão normativa.→

Está(ão) correta(s)

28

30

apenas I.

apenas III.

apenas I e III.
apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.
apenas II e III.

I, II e III.
c

c

b

b

a

a

e

e

d

d

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afir-

mativa sobre o Plano de Atividades de Auditoria In-

terna (PAINT).

29

(  )

(  )

Os temas e macroprocessos a serem trabalha-

dos em exercício seguinte pelas auditorias inter-

nas das Entidades da Administração Indireta do

Poder Executivo Federal devem estar previstas

em um PAINT.

O PAINT será elaborado pelos dirigentes das En-

tidades da Administração Indireta do Poder

Executivo Federal ou por profissional que possua

relevante experiência profissional na área, me-

diante celebração de um contrato de descen-

tralização administrativa.

As ações de capacitação da equipe de Auditoria

Interna devem constar no PAINT caso não exista

outro plano de capacitação de servidores na En-

tidade.

Não será necessário incluir no planejamento

operacional dos trabalhos de auditoria a defi-

nição dos objetivos e do escopo.

(  )

A sequência correta é

V – V – F – F.

F – F – F – V.

F – F – V – F.

V – F – F – F.

F – V – V – V.

c

b

a

e

d

(  )

A auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar

a gestão pública pelos processos e resultados ge-

renciais e a aplicação de recursos públicos por enti-

dades de direito público e privado mediante a con-

frontação entre uma situação encontrada com um

determinado critério técnico, operacional ou legal.

É correto afirmar que auditoria

31

a atua para corrigir desperdícios, improbidade,

negligência e omissão, não atuando na anteci-

pação dessas ocorrências.

é uma importante técnica de controle do Estado

na busca da melhor alocação de seus recursos.

tem por finalidade básica comprovar a legali-

dade e legitimidade dos atos e fatos administra-

tivos sem a preocupação de avaliar os resulta-

dos alcançados.

c

b
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é exercida nos meandros da máquina pública e

apenas em algumas unidades e entidades pú-

blicas federais, observando-se aspectos rela-

cionados à avaliação dos programas de governo

e da gestão pública.

não tem por objetivo primordial garantir resul-

tados operacionais na gerência da coisa pública.

e

d

O auditor deve cumprir as exigências éticas relevan-

tes, inclusive as pertinentes à independência, no

que se refere aos trabalhos de auditoria das de-

monstrações contábeis.

Associe os requisitos éticos na coluna à esquerda

com os conceitos na coluna à direita.

32

1 Ceticismo→

Profissional

2 Julgamento→

Profissional

3 Condução da→

Auditoria em

Conformidade

com as NBC TAs

(  )

É a aplicação de treinamen-

mento, conhecimento e ex-

periência relevantes, no

contexto fornecido pelas

normas de auditoria, con-

tábeis e éticas, na tomada

de decisões informadas a

respeito dos cursos de ação

apropriados nas circuns-

tâncias do trabalho de au-

ditoria.

É a postura que inclui uma

mente questionadora e

alerta para condições que

possam indicar possível

distorção devido a erro ou

fraude e uma avaliação crí-

tica das evidências de audi-

toria.

O auditor deve observar to-

das as NBC TAs relevantes

para a auditoria, observan-

do a sua vigência e se as

circunstâncias tratadas ne-

la existem na situação es-

pecífica.

(  )

(  )

A sequência correta é

2 – 1 – 3.

2 – 3 – 1.

1 – 2 – 3.

1 – 3 – 2.

3 – 1 – 2.

c

b

a

e

d

O risco é possibilidade de ocorrência de um evento

que venha a ter impacto no cumprimento dos obje-

tivos.

Com relação a isso, considere as afirmativas a

seguir.

I O risco é medido em termos de impacto e de→

probabilidade.

II Mensurar o risco significa estimar a importân-→

cia de um risco e calcular a probabilidade e o im-

pacto de sua ocorrência.

III Risco residual é o risco a que uma organização→

está exposta sem considerar quaisquer ações ge-

renciais que possam reduzir a probabilidade de sua

ocorrência ou seu impacto.

Está(ão) correta(s)

33

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

dapenas I.

apenas III.

apenas I e II.

Anotações
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Evidências de auditoria são as informações utili-

zadas pelo auditor para fundamentar as conclusões

em que baseia a sua opinião, incluindo informações

contidas nos registros contábeis subjacentes às de-

monstrações contábeis e outras informações.

Acerca da evidência assinale a alternativa correta.

34

c

a A suficiência das evidências de auditoria é a me-

dida de qualidade da evidência de auditoria.

A adequação da evidência de auditoria é a medi-

da da quantidade da evidência de auditoria.

A suficiência das evidências de auditoria é a me-

dida da quantidade de evidência de auditoria.

A quantidade de evidências de auditoria não é

afetada pela avaliação do auditor.

A suficiência e adequação das evidências de au-

ditoria não são inter-relacionadas.

b

d

e

Na implementação dos controles internos da ges-

tão, a alta administração e os servidores da orga-

nização deverão observar os componentes da estru-

tura de controles internos, que são:

35

c

a integridade pessoal e profissional, filosofia da

direção, estilo gerencial, informação e comuni-

cação e monitoramento.

ambiente de controle, avaliação de risco, ativi-

dades de controles internos, informação e

comunicação e comprometimento de colabo-

radores.

avaliação de desempenho, filosofia da direção,

políticas de recursos humanos, estilo gerencial

e atividades de controles internos.

ambiente de controle, avaliação de risco, mo-

nitoramento, informação e comunicação e ativi-

dades de controles internos.

integridade pessoal e profissional, avaliação de

risco, monitoramento, avaliação de desempe-

nho e valores éticos assumidos.

b

d

e

As variáveis básicas utilizadas em todas as fases de

planificação dos trabalhos de controle são funda-

mentais.

Apresentam-se com maior destaque ou contribui-

ção para o processo as variáveis

36

c

b

a criticidade, representatividade e efetividade.

materialidade, representatividade e relevância.

criticidade, materialidade e relevância.

relevância, efetividade e economicidade.

criticidade, representatividade e economicidade.

d

e

Os Papéis de Trabalho (PT) são documentos que

fundamentam as informações obtidas nos trabalhos

de auditoria e fiscalização do Sistema de Controle

Interno, podendo ser por ele elaborados ou obtidos

de qualquer outra fonte.

Com relação aos Papéis de Trabalho, assinale V (ver-

dadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa.

37

(  )

(  )

Devem ter abrangência e grau de detalhe su-

ficientes para propiciar o entendimento e o su-

porte da atividade de controle executada.

Devem compreender a documentação do pla-

nejamento, a natureza e oportunidade dos pro-

cedimentos, sem levar em consideração a ex-

tensão dos procedimentos.

Devem estar acondicionados em arquivos do ti-

po permanente, que devem conter o programa

de auditoria e fiscalização, o registro dos exa-

mes feitos e as conclusões resultantes desses

trabalhos.

(  )

A sequência correta é

V – V – F.

V – F – F.

V – F – V.

F – F – V.

F – V – F.

c

b

a

e

d
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Procedimento de auditoria é o conjunto de verifi-

cações e averiguações previstas num programa de

auditoria, que permite obter evidências ou provas

suficientes e adequadas para analisar as informa-

ções necessárias à formulação e fundamentação da

opinião por parte do Sistema de Controle Interno do

Poder Executivo Federal. A técnica de auditoria é o

conjunto de processos e ferramentas operacionais

de que se serve o Controle Interno para obtenção de

evidências, as quais devem ser suficientes, rele-

vantes e úteis para a conclusão dos trabalhos.

Associe as técnicas de auditoria na coluna à es-

querda com os conceitos na coluna à direita.

38

1 Confirmação→

Externa

2 Observação→

das atividades

e condições

3 Análise→

documental

4 Inspeção→

física

(  )

Exame usado para testar a

efetividade dos controles,

particularmente daqueles

relativos à segurança das

quantidades físicas ou qua-

lidadedebens tangíveis.

Verificação das atividades

que exigem a aplicação de

testes flagrantes, com a fi-

nalidade de revelar erros,

problemas ou deficiências

que, de outra forma, seriam

dedifícil constatação.

Verificação, junto a fontes

externas ao auditado, da

fidedignidade das informa-

ções obtidas internamente.

Exame de processos, atos

formalizados e documen-

tos avulsos.

(  )

(  )

(  )

A sequência correta é

4 – 2 – 1 – 3.

4 – 2 – 3 – 1.

4 – 3 – 2 – 1.

2 – 3 – 4 – 1.

3 – 2 – 1 – 4.

c

b

a

e

d

Os procedimentos e as técnicas de auditoria consti-

tuem-se em investigações técnicas que, tomadas

em conjunto, permitem a formação fundamentada

da opinião por parte do Sistema de Controle Interno

do poder executivo federal.

Com base nisso, assinale a alternativa INCORRETA.

39

c

a O procedimento de auditoria representa a es-

sência do ato de auditar, definindo o ponto de

controle sobre o qual se deve atuar.

Os testes substantivos visam à obtenção de evi-

dências quanto à suficiência, exatidão e valida-

ção dos dados produzidos pelos sistemas con-

tábil e administrativo da entidade.

Os testes de observância visam à obtenção de

razoável segurança de que os procedimentos de

controle interno estabelecidos pela Administra-

ção estão em efetivo funcionamento e cumpri-

mento.

Os testes de observância visam à obtenção de

evidência quanto a suficiência, exatidão e va-

lidação dos dados produzidos pelos sistemas

contábil e administrativo da entidade.

Os testes substantivos dividem-se em testes de

transações e saldos e procedimentos de revisão

analítica.

b

d

e

Anotações
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O método de amostragem é aplicado como forma de

viabilizar a realização de ações de controle em si-

tuações em que o objeto alvo da ação se apresenta

em grandes quantidades e/ou se distribui de ma-

neira bastante pulverizada.

Assim, é correto afirmar:

40

c

a na definição do tamanho da amostra, o auditor

deve levar em consideração o risco de amos-

tragem.

na definição do tamanho da amostra, o auditor

não deve considerar a finalidade do procedi-

mento de auditoria.

as unidades de amostras podem ser somente de

itens físicos.

na seleção da amostra, não é permitido ao audi-

tor definir uma distorção tolerável para avaliar o

risco de auditoria.

o método de amostragem se subdivide em pro-

babilístico e não-probabilístico.

b

d

e

O ato administrativo pode ser definido como a ex-

teriorização da vontade de agentes da Administra-

ção Pública ou de seus delegatários que, sob o

regime de direito público, vise à produção de efeitos

jurídicos, com o fim de atender ao interesse público.

A partir dessa possível conceituação e dos demais

preceitos aplicáveis ao tema, assinale a assertiva

correta.

41

a A autoexecutoriedade dos atos administrativos

significa que certos atos podem ser praticados

imediatamente e seu objeto imediatamente al-

cançado, tendo como fundamento a necessi-

dade de salvaguardar com rapidez e eficiência o

interesse público.

Atos administrativos discricionários são aqueles

que o agente pratica reproduzindo os elementos

que a lei previamente estabelece.

b

Uma das espécies de ato administrativo é a

permissão que consiste num ato vinculado por

meio do qual a Administração confere ao in-

teressado o consentimento para o desempenho

de certa atividade.

A licença é um ato administrativo discricionário

e precário pelo qual a Administração consente

que o particular execute o serviço de utilidade

pública ou utilize privativamente bem público.

A Administração Pública não pode declarar a

nulidade dos seus próprios atos.

c

d

e

A expressão agentes públicos possui um sentido

amplo que engloba o conjunto de pessoas que, a

qualquer título, exerce uma função pública como

prepostos do Estado. Dentre a categoria de agentes

públicos, a dos servidores públicos é a que apre-

senta maior quantidade de integrantes.

Em face disso, e considerando as previsões legais

que regulam o tema, assinale verdadeiro (V) ou

falso (F) em cada assertiva a seguir.

42

(  )

(  )

É inconstitucional toda modalidade de provi-

mento que propicie ao servidor investir-se, sem

prévia aprovação em concurso público desti-

nado ao seu provimento, em cargo que não inte-

gra a carreira naqual foi anteriormente investido.

A falta de defesa técnica por advogado no pro-

cesso administrativo não ofende a Constituição

Federal.

O limite de idade para a inscrição em concurso

público só se legitima em face do art. 7º, XXX,

da Constituição Federal, quando possa ser justi-

ficado pela natureza das atribuições do cargo a

ser preenchido.

É necessário processo administrativo, com am-

pla defesa, para demissão de funcionário admi-

tido por concurso.

(  )

(  )
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A sequência correta é

V – V – V – V.

F – V – F – F.

V – F – V – F.

V – F – F – V.

F – F – V – V.

c

b

a

e

d

O poder administrativo representa uma prerroga-

tiva especial de direito público outorgada aos agen-

tes do Estado.

A partir dessa perspectiva, e considerando as pre-

visões legais e doutrinárias existentes sobre o as-

sunto, associe os itens na coluna à esquerda com os

conceitos à direita.

43

1 Excesso de→

poder

2 Desvio de→

poder

3 Poder→

regulamentar

4 Poder de→

polícia

5 Poder→

disciplinar

(  )

É a prerrogativa de direito

público que, calcada na

lei, autoriza a Administra-

ção Pública a restringir o

uso e o gozo da liberdade e

da propriedade em favor

do interesse da coletivi-

dade.

Ocorre quando o agente

atua fora dos limites de

sua competência.

É a prerrogativa conferida

à Administração Pública

de editar atos para regula-

mentar a lei e permitir a

sua efetiva aplicação.

Ocorre quando o agente,

mesmo dentro de sua

competência, afasta-se do

interesse público.

(  )

(  )

(  )

A sequência correta é

1 – 3 – 5 – 2.

2 – 1 – 4 – 3.

4 – 3 – 2 – 5.

4 – 1 – 3 – 2.

5 – 2 – 3 – 1.

c

b

a

e

d

Assinale a alternativa correta quanto aos serviços

públicos.

44

c

a O contrato de concessão pela chamada parceria

público-privada deve ser precedido de licitação,

na modalidade concorrência, sendo imprescin-

dível consulta pública e autorização legislativa

quando se tratar da hipótese de concessão, por

prazo superior a 35 anos.

Serviço público é toda atividade material que a

lei atribui diretamente ao Estado, sob regime

exclusivo de direito público; assim, atividades

desenvolvidas pelas pessoas de direito privado

por delegação do poder público não podem ser

consideradas como tal.

O princípio da igualdade dos usuários não é

aplicável ao serviço público, na medida em que

devem ser considerados, como regra, aspectos

de caráter pessoal de cada usuário na prestação

do serviço público.

Considera-se serviço público toda atividade

exercida pelo Estado ou por seus delegados,

sob regime total ou parcial de direito público,

com vistas à satisfação de necessidades essen-

ciais e secundárias da coletividade.

Um dos princípios que regem a prestação de

todas as modalidades de serviço público é o

princípio da generalidade, segundo o qual os

serviços públicos não devem sofrer interrupção.

b

d

e

Anotações
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A respeito da Administração Pública, é INCORRETO

afirmar:

45

c

a a descentralização ocorre entre pessoas jurídi-

cas diversas, enquanto a desconcentração se

configura pela distribuição interna de compe-

tência no âmbito de uma mesma pessoa jurí-

dica.

a desconcentração está baseada na hierarquia,

uma vez que o poder hierárquico é a possibili-

dade que a Administração Pública tem de dis-

tribuir e escalonar as competências, interna-

mente, em uma mesma pessoa jurídica, en-

quanto a descentralização se baseia em uma

distribuição de competências entre entidades

diferentes, não havendo, dessa maneira, obser-

vância do poder hierárquico.

mesmo constatando-se a ausência de hierar-

quia entre entidades diversas, os entes da Ad-

ministração Indireta se sujeitam a controle

finalístico a ser exercido pelas entidades da

Administração Centralizada, não se podendo

confundir com o poder hierárquico.

o poder hierárquico somente se manifesta entre

órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurí-

dica.

quando o Estado resolve criar uma nova enti-

dade dotada de personalidade jurídica própria e

patrimônio específico para melhor funciona-

mento de sua estrutura organizacional, ocorre o

que se chama no direito administrativo de des-

concentração.

b

d

e

No que tange ao Controle da Administração, é cor-

reto afirmar:

46

c

a o controle externo ou permanente é exercido

pelo Judiciário, enquanto o controle externo

eventual ou provocado é feito pelo Legislativo.

o controle administrativo deriva do poder-dever

de autotutela que a Administração tem sobre

seus próprios atos e agentes.

o controle judicial da administração é sempre

realizado ; com isso, somente de-a posteriori

pois de os atos administrativos serem produ-

zidos e ingressarem no mundo jurídico é que o

Poder Judiciário atua para, a pedido do interes-

sado, examinar a legalidade desses atos.

o controle externo é o que se realiza por um

Poder ou órgão constitucional independente

funcionalmente sobre a atividade administra-

tiva de outro Poder estranho à administração

responsável pelo ato controlado.

o controle administrativo é um controle de lega-

lidade e de mérito derivado do poder-dever de

autotutela da Administração.

b

d

e

Anotações
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No que se refere ao Processo Administrativo, assi-

nale a alternativa INCORRETA.

47

c

a O processo administrativo na Administração Pú-

blica Federal visa à proteção dos direitos dos

administrados e ao melhor cumprimento dos

fins da administração.

O recurso administrativo interposto fora do pra-

zo não será conhecido, fato que não impede a

administração de proceder a revisão de ofício de

ato ilegal, se ainda não ocorreu a preclusão

administrativa.

Processo administrativo e sindicância adminis-

trativa são meios empregados pela Adminis-

tração Pública para apurar ocorrências anôma-

las no serviço público, não podendo haver pro-

cesso sem sindicância.

A Administração Pública pode, independente-

mente de provocação do administrado, ins-

taurar processo administrativo, em decorrência

da aplicação do princípio da oficialidade.

Os atos administrativos não dependem de for-

ma determinada, exceto quando prevista em lei

a exigência de forma.

b

d

e

Com base na Lei n. 8.666/1993, considere as asser-

tivas a seguir que descrevem algumas das moda-

lidades de licitação.

I Convite é a modalidade de licitação entre→

interessados devidamente cadastrados ou que

atenderem a todas as condições exigidas para

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do

recebimento das propostas, observada a necessária

qualificação.

II Concorrência é a modalidade de licitação entre→

quaisquer interessados que, na fase inicial de

habilitação preliminar, comprovem possuir os re-

quisitos mínimos de qualificação exigidos no edital

para execução de seu objeto.

III Concurso é a modalidade de licitação entre→

interessados do ramo pertinente ao seu objeto,

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em

número mínimo de 3 (três) pela unidade admi-

nistrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia

do instrumento convocatório e o estenderá aos de-

mais cadastrados na correspondente especialidade

que manifestarem seu interesse com antecedência

de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação

das propostas.

IV Leilão é a modalidade de licitação entre quais-→

quer interessados para a venda de bens móveis

inservíveis para a administração ou de produtos le-

galmente apreendidos ou penhorados, ou para a

alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao

valor da avaliação.

Está(ão) devidamente descrita(s) com base na

legislação aplicável apenas
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IV.

I e II.

I e III.

II e III.

II e IV.

c

b

a

e

d

Anotações
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e

Considerando as previsões legais relacionadas a

licitação e contratos com a Administração Pública,

assinale a alternativa correta.

49

c

a Na hipótese de atraso injustificado na execução

do contrato, a multa aplicada impede a rescisão

unilateral do contrato.

O contratado não é responsável pelos encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comer-

ciais resultantes da execução do serviço.

É permitido o contrato verbal com a Adminis-

tração Pública em caso de pequenas compras de

pronto pagamento e sempre que a autoridade

competente entender desnecessário o instru-

mento de contrato.

O contratado somente será responsabilizado

pelos danos causados a terceiros se tais danos

decorrerem de conduta dolosa na execução do

contrato.

O regime jurídico dos contratos administrativos

confere à Administração a prerrogativa de al-

terar unilateralmente, isto é, sem necessidade

de prévia concordância do contratado, cláusulas

econômico-financeiras e monetárias.

b

d

O Sistema de Registro de preços poderá ser adotado

em algumas hipóteses previstas na Lei n. 7.892/

2013.

Considere as seguintes hipóteses:

I quando, pelas características do bem ou ser-→

viço, houver necessidade de contratações fre-

quentes.

II quando for conveniente a aquisição de bens→

com previsão de entregas parceladas ou contrata-

ção de serviços remunerados por unidade de medi-

da ou em regime de tarefa.
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III quando for conveniente a aquisição de bens ou→

a contratação de serviços para atendimento a mais

de um órgão ou entidade, ou a programas de go-

verno.

IV quando, pela natureza do objeto, não for pos-→

sível definir previamente o quantitativo a ser de-

mandado pela Administração.

Está(ão) de acordo com a Lei n. 7892/2013

apenas III e IV.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

dapenas I.

apenas II e III.

apenas II e IV.
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