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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de prova, contendo oitenta 
questões objetivas e três questões discursivas, 
você receberá do fiscal de sala: 

 • a folha de respostas das questões objetivas 
 • um caderno de textos definitivos destinado às 

respostas das questões discursivas 
  

 
•  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de respostas em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
e no caderno de textos definitivos; 

• A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 

 

• Você dispõe de 5 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas; 

• 3 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de prova; 

• A partir dos 60 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 



  
 

 

 



SEPLAG_NITEROI  FGV – Projetos 
 

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - Gestão Governamental Μ Tipo 4 – Cor AZUL – Página 3

 

Língua Portuguesa 

Texto 1 - Fontes murmurantes 
Não se trata de uma referência às fontes murmurantes 
cantadas por Ary Barroso em sua "Aquarela do Brasil". As 
fontes em questão são outras, estão atualmente em 
debate nos meios jornalísticos e legais: o direito de 
proteger o sigilo das "fontes". 
Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos 
colegas de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, 
sobretudo, contra as fontes em causa. Tenho alguns anos 
de estrada, mais do que pretendia e merecia, e em minha 
vida profissional nunca levei em consideração qualquer 
tipo de informação que não fosse assumida pelo 
informante. 
Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. 
Mas não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos, 
que nunca os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a 
maioria dos furos são, por natureza, furados. 
O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, 
que geralmente é manipulado na medida em que aceita e 
divulga as informações obtidas com a garantia do próprio 
sigilo. São fontes realmente murmurantes, que transmitem 
os murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis 
dos interessados, que são os próprios informantes. 
Digo "inconfessáveis" por um motivo óbvio: se fossem 
confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, confessariam o 
que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela 
informação. 
Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o 
dever de informar a sociedade, como se esse dever fosse a 
tábua da lei, o mandamento supremo acima de qualquer 
outro mandamento ou lei. No fundo, aquela velha máxima 
de que o fim justifica os meios, pedra angular em que se 
baseou a Inquisição medieval e todos os movimentos 
totalitários que desgraçaram a humanidade.  

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 06/12/2005. 
 

1 
Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. 

Nesse segmento do texto, o autor nos informa que 
(A) já divulgou muitas notícias falsas. 
(B) foi enganado por muitas fontes. 
(C) nunca divulgou fatos ainda desconhecidos. 
(D) sempre procurou furos, mas não os conseguia. 
(E) correu risco de vida, em função da divulgação de alguns fatos. 
 

2 
Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a 
conjunção e mostra valor adversativo (e não aditivo). 
(A) “As fontes em questão são outras, estão atualmente em 

debate nos meios jornalísticos e legais.” 
(B) “Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas 

de ofício, sou contra este tipo de sigilo e, sobretudo, contra 
as fontes em causa.”  

(C) “Tenho alguns anos de estrada, mais do que pretendia e 
merecia...” 

(D) “O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista.”  
(E) “... geralmente é manipulado na medida em que aceita e 

divulga as informações obtidas com a garantia do próprio 
sigilo.” 

 

3 
Diante do debate sobre o sigilo das fontes jornalísticas, assinale a 
opção que indica a posição do autor do texto. 
(A) É favorável à proteção das fontes de informação, desde que 

elas não tenham motivos inconfessáveis. 
(B) É contrário ao sigilo das fontes, pois este protege mais os 

informantes que os jornalistas. 
(C) É contrário à obrigação de sigilo, pois a obrigação maior dos 

jornalistas é dar a notícia, e não proteger os informantes. 
(D) É contrário a que se protejam as fontes, visto que os 

jornalistas têm o dever de informar a sociedade. 
(E) É favorável à proteção das fontes, já que o argumento 

empregado na sua defesa já está historicamente 
desmoralizado. 

 

4 
Entre os segmentos a seguir, assinale aquele que apresenta 
intertextualidade com o discurso religioso. 
(A) “Os defensores do sigilo das fontes se justificam com o dever 

de informar a sociedade, como se esse dever fosse a tábua da 
lei, o mandamento supremo acima de qualquer outro 
mandamento ou lei.”  

(B) “No fundo, aquela velha máxima de que o fim justifica os 
meios, pedra angular em que se baseou a Inquisição medieval 
e todos os movimentos totalitários que desgraçaram a 
humanidade.” 

(C) “O sigilo das fontes beneficia as fontes, e não o jornalista, que 
geralmente é manipulado na medida em que aceita e divulga 
as informações obtidas com a garantia do próprio sigilo.”  

(D) “São fontes realmente murmurantes, que transmitem os 
murmúrios, as especulações e as jogadas inconfessáveis dos 
interessados, que são os próprios informantes.” 

(E) “Digo ‘inconfessáveis’ por um motivo óbvio: se fossem 
confessáveis, as fontes não pediriam sigilo, confessariam o 
que sabem ou supõem, assumindo a responsabilidade pela 
informação.” 
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5 
“As fontes em questão são outras, estão atualmente em debate 
nos meios jornalísticos e legais: o direito de proteger o sigilo das 
‘fontes’.” 
O mesmo sentido da palavra sublinhada aparece em: 
(A) O fato ocorrido é único, mas são outras as visões desse fato 

na imprensa. 
(B) Umas e outras interpretações foram veiculadas nos jornais. 
(C) Em outras vezes, as fontes são identificadas nos jornais. 
(D) Umas notícias foram dadas e outras, escondidas. 
(E) Uns jornais negaram informações e outras revistas as 

publicaram. 
 

6 
O título dado à crônica – Fontes Murmurantes – justifica-se pelo 
fato de 
(A) algumas fontes de notícias não se expressarem claramente, 

mas por meio de murmúrios inconfessáveis. 
(B) metaforicamente, as fontes de águas soarem como 

murmúrios na linguagem humana. 
(C) as fontes jornalísticas de notícias deverem ser preservadas 

para garantia do bom jornalismo. 
(D) a revelação de alguns fatos trazer perigo a quem a faz, daí a 

necessidade de serem revelados em voz baixa. 
(E) as fontes jornalísticas expressarem algo sigiloso que é 

divulgado pelos jornais. 
 

7 
Depreende-se do texto que, segundo a crônica, a maioria 
absoluta dos jornalistas defende o sigilo das fontes de 
informação, para 
(A) manter a continuidade de informações dadas pelas fontes. 
(B) informar criteriosamente seus leitores. 
(C) produzir “furos” jornalísticos. 
(D) protegê-las de possíveis riscos. 
(E) defender-se de acusações de veiculação de falsas notícias. 
 

8 
Leia o segmento a seguir. 
“Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas 
por Ary Barroso em sua ‘Aquarela do Brasil’. As fontes em 
questão são outras, estão atualmente em debate nos meios 
jornalísticos e legais: o direito de proteger o sigilo das ‘fontes’. 
Contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de 
ofício, sou contra este tipo de sigilo e, sobretudo, contra as 
fontes em causa.” 
No segmento, o termo que funciona como complemento de um 
termo anterior é: 
(A) às fontes murmurantes. 
(B) em sua ‘Aquarela do Brasil’. 
(C) nos meios jornalísticos e legais. 
(D) das fontes. 
(E) dos colegas de ofício. 
 

9 
“Evidente que fui mais furado do que um ralador de coco. Mas 
não fiz minha carreira no jornalismo na base de furos, que nunca 
os dei e nunca os levei a sério, uma vez que a maioria dos furos 
são, por natureza, furados.” 
O segmento do texto destacado acima mostra uma série de 
conectores argumentativos. Assinale a opção que indica o 
conector cujo valor semântico é inadequado ao contexto. 
(A) do que / comparação. 
(B) mas / oposição. 
(C) que / causa. 
(D) e / adição. 
(E) uma vez que / tempo. 
 
 

10 
As opções a seguir apresentam os argumentos apresentados pelo 
autor contra as fontes sigilosas, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Os motivos de algumas revelações são “inconfessáveis”. 
(B) Os “furos” prejudicam o bom jornalismo. 
(C) As revelações são do interesse do informante. 
(D) Uma grande parte das informações são “furadas”. 
(E) As informações dadas devem ser assumidas pelos 

informantes. 
 
 

11 
A primeira frase do texto nega 
(A) a possibilidade de intertextualidade com a letra de uma 

canção de Ary Barroso. 
(B) a universal admiração pela “Aquarela do Brasil”, de Ary 

Barroso. 
(C) a diferença de significado da expressão “fontes 

murmurantes” entre a crônica e a canção de Ary Barroso. 
(D) a existência de fontes, na crônica e na música, que não 

revelem algo aos leitores e ouvintes. 
(E) a existência de ambiguidade na expressão “fontes 

murmurantes”. 
 

12 
O texto 1 é visto como uma crônica jornalística. Levando em 
consideração o texto lido, assinale a característica mais adequada 
a esse tipo de escrita. 
(A) Organização lógica dos parágrafos. 
(B) Apelo a estratégias de suspense. 
(C) Destaque de detalhes pitorescos. 
(D) Utilização constante de linguagem popular. 
(E) Presença de várias vozes textuais. 
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TEXTO 2   
Na coluna desta semana, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva 
comenta o caso de processos sendo movidos por policiais do 
Espírito Santo contra o jornal A Gazeta.  
No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial 
está fantasiado de bandido e um bandido de policial. Os policiais 
justificam que a charge é ofensiva à categoria, mas o colunista 
alerta que atitudes como esta ferem a liberdade de expressão e 
configuram censura prévia. O professor também comenta a 
relação conturbada entre jornalistas e o Poder Judiciário no 
Brasil. 
 

 
 

13 
A relação de semelhança entre o texto 1 e o texto 2 está em 
ambos 
(A) abordarem o problema da liberdade de expressão. 
(B) criticarem influências externas sobre o trabalho dos 

jornalistas. 
(C) mostrarem relações conturbadas entre os jornais e o Poder 

Judiciário. 
(D) explorarem temas ligados à atividade jornalística. 
(E) denunciarem falhas na atividade da imprensa. 
 

14 
“No carnaval, o jornal publicou uma charge em que um policial 
está fantasiado de bandido e um bandido de policial. Os policiais 
justificam que a charge é ofensiva à categoria. Mas o colunista 
alerta que atitudes como esta ferem a liberdade de expressão e 
configuram censura prévia”. 
Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Para a compreensão do texto, é indispensável a presença da 

charge. 
(B) A interpretação da charge é independente do momento em 

que foi veiculada. 
(C) O termo “em que” se refere a “o jornal”. 
(D) A “categoria” citada é a dos jornalistas. 
(E) O demonstrativo “esta” se refere semanticamente ao 

problema judicial. 
 
 
 

Língua Inglesa 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 15 TO 18. 
 
TEXT I 
 
In Europe, Weber still rules 
Statecrafting 
Jul 13, 2016 
Steven Van de Walle 
 

 
 
After 30 years of public administration reform in European 
countries inspired by New Public Management ideas, traditional 
Weberian administration still is the main organizing principle. 
This is the picture that emerges from a large-scale survey among 
the entire population of top civil servants in 18 European 
countries. The findings have now been published in our book —
 Public Administration Reforms in Europe: The View from the Top. 
 
True, many tools and management practices associated with the 
NPM such as staff performance talks or management by 
objectives have become very common. Across all countries, the 
almost 7000 top civil servants we surveyed list achieving results 
and ensuring an efficient use of resources among the most 
important roles they have. They are also in agreement that, 
compared to five years ago, the public sector has made major 
progress in terms of efficiency and service quality — two main 
objectives of the NPM. 
 
There are ‘NPM champions’ — countries that have gone further 
than others in reforming the Weberian state. Think the UK or the 
Netherlands, where public employment is increasingly 
normalised, and delivery contracted out. But even there, the 
structures of traditional public administration remain firmly in 
place. 
 
Some elements of the NPM are still mainly absent from current 
management practice in European countries. Internal steering by 
contract is not very common, and performance related pay is 
very rare despite the popularity in reform talk. The weak 
presence of flexible employment also shows that the Weberian 
model still dominates. Despite attempts to normalize public 
employment in some countries, civil servants still enjoy a unique 
statute. We also observed this during the fiscal crisis, where 
outright firing permanent civil servants or cutting salaries has 
been relatively rare. 
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For civil servants, referring issues upwards in the hierarchy is still 
the dominant response in situations when responsibilities or 
interests conflict with that of other organisations. European top 
civil servants consider the impartial implementation of laws and 
rules as one of their dominant roles, and largely prefer state 
provision of services over market provision, with the exception of 
the British, Danish, and Dutch. 
 
There are clear country differences, with management 
‘champions’ such as the UK, Estonia, Norway and the 
Netherlands, and more legalistic and traditional public 
administrations such as in Austria, France, Germany, Hungary and 
Spain. The adoption of newer reform ideas suggest that the 
Weberian state may now be in decline. Yet some of the other 
findings of the survey, reported above, show that Weberianism’s 
main ideas are still deeply embedded in European countries. 

(Source: https://statecrafting.net/in-europe-weber-still-rules-
a851866dbf02. Retrieved on January 21st, 2018) 

 

15 
Text I compares New Public Management and Weberian 
administration. In this respect, analyse the following statements. 
I. The findings reported are not very telling as the sample is 

rather small.   
II. Some countries have made more progress than others in 

implementing NPM.  
III. The British, Danish, and Dutch showed a preference towards 

market provision. 
Choose the correct answer: 
(A) only I is correct. 
(B) only II is correct. 
(C) only III is correct. 
(D) both I and II are correct. 
(E) both II and III are correct. 
 

16 
The word “Despite” in the sentence “Despite attempts to 
normalize public employment in some countries” indicates 
(A) illustrative. 
(B) unexpected. 
(C) irrelevant. 
(D) universal. 
(E) private. 
 

17 
Mark the statements below as true (T) or false (F) according to 
Text I. 
(  ) Internal steering by contract and performance related pay are 

two main ideas that come from Weber. 
(  ) Weberian ideals now belong to the past and are only used for 

historical interest. 
(  ) Employment flexibility is one of the tenets of the New Public 

Management. 
The correct sequence is: 
(A) F – F – T. 
(B) T – T – F. 
(C) F – T – T. 
(D) F – T – F. 
(E) T – F – F. 
 

18 
The word “True” in “True, many tools and management practices 
associated with the NPM” has the same function as 
(A) meanwhile. 
(B) however. 
(C) indeed. 
(D) so far. 
(E) still. 
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READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 19 TO 22. 
 
TEXT II  
 
Brazil's mega hydro plan foreshadows China's growing impact 
on the Amazon 
by Jonathan Watts 
Thu 5 Oct ‘17 06.45 BST 
Last modified on Mon 27 Nov ‘17 15.56 GMT 

 
The government wants to open up the Tapajós basin – an area 
the size of France – for trade with China. But the indigenous 
Munduruku won’t let it happen without a fight 

  
(http://www.dw.com/en/defending-lands-indigenous-group-fights-dams-

in-brazils-amazon/a-19398301. Retrieved on January 25th, 2018) 

 
Crashing upstream through the São Luiz rapids, the churning river 
throws the speedboat around like a child’s toy. There is first a 
moment of fear, then relief and finally wonder at crossing a 
natural boundary that has held back the destruction of this 
corner of the Amazon for almost five centuries. 
This is the gateway to a land that indigenous inhabitants call 
Mundurukania, after their tribe, the Munduruku, which has 
settled the middle and upper reaches of the Rio Tapajós since 
ancient times. The thickly vegetated shores, misty hills and 
untamed waters – breached at one point by a dolphin – mark it 
out as one of the few regions of the planet still to be explored 
and exploited by industrial commerce. 
The tranquillity is breathtaking, but misleading. These rapids are 
now on the frontline of one of the world’s most important 
struggles for indigenous rights and environmental protection. 
Long ignored, they are suddenly seen as a strategically crucial 
step between the nations with the world’s biggest farms –
 Brazil – and the world’s most numerous dining tables – China. 
Longer term, the changes now being planned could bring this 
waterway closer to the industrialised, traffic-filled Yangtze in 
more ways than one. 
Over the coming years, the Brazilian government – backed by 
Chinese and European finance and engineering – wants to turn 
this river into the world’s biggest grain canal by building 49 major 
dams on the Tapajós and its tributaries. 
This would make the rapids navigable by barges carrying produce 
from the deforested cerrado savanna of Mato Grosso – which 
produces a third of the world’s soya – up to the giant container 
port being planned in the closest city of Santarém and then out to 
global markets, particularly in Asia. 
The network of dams would also produce 29gW of electricity, 
increasing Brazil’s current supply by 25%. A consortium headed 
by Furnas – a subsidiary of the state-run energy utility Electrobras 
– plans to sell the power to distant cities and to local mining 
companies that want to unearth the mineral riches under the 
forest. 

For the Brazilian government, this mega-scheme to open up the 
Tapajós basin – which is roughly the area of France – is a linchpin 
of national economic development and trade with China. For 
local politicians, it is an opportunity to industrialise, expand and 
enrich the business of nearby cities, which expect their 
populations to double in size over the next 10 years. 
For opponents, however, the “hydrovia” – as the river transport 
scheme is known – and related projects are the biggest threat 
ever posed to the native inhabitants, traditional riverine 
communities, waters and wildlife. By one estimate, 950,000 
hectares of forest would be cleared, releasing significant amounts 
of carbon dioxide. 

(Source: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/05/brazil-
amazon-tapajos-hydrovia-scheme. Retrieved on January 11th, 2018) 

 

19 
Text II discusses issues related to the opening up of the Tapajós 
basin for trade. Based on the text, analyse the following 
statements: 
I. The Brazilian government is willing to build the dams without 

any international investment.  
II. Local politicians believe the project may bring economic 

development to the region.    
III. There might be considerable environmental impact if the plan 

is carried out. 
Choose the correct answer: 
(A) only I is correct. 
(B) only II is correct. 
(C) only III is correct. 
(D) both I and II are correct. 
(E) both II and III are correct. 
 

20 
The first paragraph describes the 
(A) monotony of riding alone in the rapids. 
(B) destruction caused to the Amazon forest. 
(C) stillness of the river waters during the journey. 
(D) feelings one experiences throughout the voyage. 
(E) happiness of the children playing with their toys. 
 

21 
The subtitle of Text II implies that the plan will  
(A) come to a smooth solution. 
(B) meet no obvious obstacles. 
(C) lead to an inevitable dispute. 
(D) arrive at a peaceful outcome. 
(E) reach a diplomatic agreement. 
 

22 
When the author defines China as “the world’s most numerous 
dining tables”, he is referring to its 
(A) gold mining. 
(B) water storage. 
(C) oil production. 
(D) wood industry. 
(E) food consumption. 
 
 



SEPLAG_NITEROI  FGV – Projetos 
 

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - Gestão Governamental Μ Tipo 4 – Cor AZUL – Página 8

 

Raciocínio Lógico 

23 
Uma fatura de cartão de crédito foi paga com dois meses de 
atraso, e o valor pago, incluindo os 25% de juros correspondentes 
ao bimestre, foi de R$ 1100,00. 
O valor da fatura sem os juros era de 
(A) R$ 825,00. 
(B) R$ 842,00. 
(C) R$ 860,00. 
(D) R$ 874,00. 
(E) R$ 880,00. 
 

24 
Pedro e João estão em uma fila que tem, ao todo, 55 pessoas. 
Pedro tem 11 pessoas à sua frente e João está no centro da fila, 
ou seja, ele tem tantas pessoas à frente dele quanto atrás. 
Nessa fila, o número de pessoas entre Pedro e João é 
(A) 14. 
(B) 15. 
(C) 16. 
(D) 17. 
(E) 18. 
 

25 
Milton coordena a equipe de analistas formada por Sérgio, Elisa, 
Lúcia e Valdo. Para a reunião do fim da tarde de sexta-feira, cada 
uma dessas cinco pessoas chegou num horário diferente.  
Sabe-se que:  
• Milton não foi o último a chegar e Sérgio não foi o primeiro. 
• Quando Lúcia chegou, Sérgio e Elisa já estavam, mas Milton não 
tinha chegado. 
Considere as afirmações: 
I. Sérgio foi o segundo a chegar.  
II. Valdo chegou antes de Milton. 
III. Lúcia foi a quarta pessoa a chegar. 
São verdadeiras: 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 
 

26 
Entre os amigos Alberto, Rodrigo e Marcelo, um deles é 
flamenguista, outro é tricolor e, outro, vascaíno.  
Entre as afirmações a seguir, somente uma é verdadeira: 
- Alberto é tricolor. 
- Rodrigo não é vascaíno. 
- O tricolor não é Marcelo. 
É correto afirmar que 
(A) Alberto é vascaíno. 
(B) Rodrigo é tricolor. 
(C) Marcelo é flamenguista. 
(D) Alberto é tricolor. 
(E) Rodrigo não é flamenguista. 
 

27 
A negação de “Nenhum analista é magro” é 
(A) “Há pelo menos um analista magro”. 
(B) “Alguns magros são analistas”. 
(C) “Todos os analistas são magros”. 
(D) “Todos os magros são analistas”. 
(E) “Todos os analistas não são magros”. 
 

28 
Em um saco há 10 fichas iguais na forma e no tamanho, porém de 
4 cores diferentes:  4 são brancas, 3 são pretas, 2 são azuis e 1 é 
vermelha.  
É correto afirmar que, retirando do saco, ao acaso, 
(A) 4 fichas, cada ficha terá uma cor diferente. 
(B) 6 fichas, teremos fichas de apenas 3 cores. 
(C) 7 fichas, pelo menos uma delas será branca. 
(D) 5 fichas, uma delas será preta. 
(E) 8 fichas, pelo menos uma delas será azul. 
 

29 
Um casal pesou suas quatro malas no aeroporto para o 
embarque. As três primeiras malas pesaram 8 kg, 12 kg e 9 kg. 
Sabe-se que a média dos pesos das quatro malas foi de 11 kg. 
O peso da quarta mala é 
(A) 12 kg. 
(B) 13 kg. 
(C) 14 kg. 
(D) 15 kg. 
(E) 16 kg. 
 

30 
Considere todas as senhas formadas por três vogais maiúsculas. 
São exemplos dessas senhas: EEE, OIA e UAU.  
Dentre todas as senhas desse tipo, escolhendo ao acaso uma 
delas, a probabilidade de que ela tenha duas letras iguais e uma 
diferente é de 
(A) 36%. 
(B) 40%. 
(C) 44%. 
(D) 48%. 
(E) 52%. 
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Direito Administrativo e Constitucional 

31 
Carlos, servidor público do Município de Niterói, exerce, em seu 
cargo, atividades de fiscalização que o fazem percorrer 
diariamente alguns quilômetros a pé.  
Após um acidente de moto, Carlos passou por duas cirurgias e 
ficou várias semanas internado. Ao receber alta, teve a 
mobilidade reduzida, vindo a sofrer de intensas dores caso fique 
muito tempo em pé ou andando.  
Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. 
(A) Carlos deverá ser aposentado por invalidez permanente. 
(B) Carlos deverá ser transferido para outro cargo, adaptado às 

suas limitações físicas. 
(C) Carlos poderá ser readaptado, de ofício ou a pedido, em 

função mais compatível com sua limitação física. 
(D) Carlos não poderá desempenhar qualquer atividade nova, 

sob pena de desvio de função. 
(E) Carlos deverá ser mantido no seu cargo e no exercício de suas 

funções, com redução proporcional da carga horária. 
 

32 
João, servidor público municipal, foi informado que o novo 
regime jurídico da categoria (RJC), com o objetivo de prevenir 
atos de corrupção, dispôs que todas as comunicações telefônicas 
dos servidores passariam a ser gravadas e analisadas pela 
comissão de análise e monitoramento de ilícitos. Essa comissão, 
por sua vez, encaminharia peças de informação aos órgãos 
competentes sempre que identificasse indícios da prática de 
ilícitos. 
Considerando a necessidade de o RJC ser compatível com a 
sistemática constitucional, a referida prescrição normativa é  
(A) incompatível, pois só a própria pessoa pode afastar o sigilo 

das comunicações telefônicas.  
(B) compatível, pois foi instituída em lei. 
(C) incompatível, pois só uma ordem judicial pode afastar o sigilo 

das referidas comunicações. 
(D) compatível, pois não existe direito fundamental para o sigilo 

das referidas comunicações. 
(E) incompatível, pois o sigilo das comunicações telefônicas não 

pode ser afastado. 
 
 

33 
Com o falecimento de Antônio, servidor público federal que 
estava em plena atividade, sua esposa Maria requereu o 
recebimento da respectiva pensão por morte.  
Na ocasião, foi informada que, apesar de a remuneração de 
Antônio ser elevada, equivalendo ao teto remuneratório 
constitucional, o valor da pensão corresponderia (i) ao limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social, que alcançava os trabalhadores em geral, 
(ii) acrescido de sessenta por cento da parcela excedente ao 
referido limite. 
À luz da sistemática constitucional, a informação dada a Maria é 
(A) incorreta, pois o acréscimo referido em (ii) deve ser de 

setenta por cento da parcela excedente ao limite referido 
em (i). 

(B) correta, pois o limite referido em (i) e a parcela a ser 
acrescida, referida em (ii), estão em harmonia com a 
disciplina estabelecida na Constituição da República.  

(C) incorreta, pois o princípio da irredutibilidade de vencimentos 
impede que a pensão por morte seja fixada em patamar 
inferior à última remuneração de Antônio. 

(D) correta, desde que Maria, a pensionista, tenha menos de 
setenta anos de idade, o que ensejará a incidência dos 
redutores referidos em (i) e (ii). 

(E) incorreta, pois inexiste qualquer vinculação com o regime 
geral de previdência social, devendo a pensão ser fixada em 
sessenta por cento da última remuneração de Antônio. 

 

34 
O Prefeito Municipal encaminhou o projeto de lei orçamentária 
anual à Câmara Municipal. Para sua surpresa, no texto aprovado, 
foram anuladas, parcialmente, as despesas destinadas ao 
pagamento de pessoal, que permitiriam o cumprimento da lei 
municipal que aumentara os vencimentos dos servidores, a partir 
do exercício financeiro seguinte. Os recursos, por sua vez, foram 
destinados à implementação de programas sociais nas áreas de 
saúde e educação. 
À luz da sistemática constitucional, o procedimento da Câmara 
Municipal está 
(A) correto, pois esta pode apreciar livremente o projeto de lei 

orçamentária, podendo anular e criar as despesas que melhor 
lhe aprouverem. 

(B) incorreto, pois os recursos destinados à implementação dos 
programas sociais não poderiam resultar da anulação, ainda 
que parcial, das despesas com pessoal. 

(C) correto, pois esta somente está autorizada a destinar 
recursos à implementação de programas sociais caso 
resultem da anulação de despesas com pessoal. 

(D) incorreto, pois o projeto de lei orçamentária anual 
apresentado pelo chefe do Poder Executivo não pode sofrer 
alterações no Legislativo. 

(E) correto, pois esta somente pode criar uma despesa quando 
indica os recursos necessários, os quais devem resultar da 
anulação de outra, qualquer que seja ela. 
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35 
O Município Norte-Sul qualificou a associação "Mar Sem Fim", 
dedicada à proteção e preservação do meio ambiente e de 
ecossistemas marinhos, como Organização Social (OS).   
Considerando a referida qualificação, 
(A) o Município Norte-Sul pode realizar contratação direta com a 

Organização Social, por inexigibilidade de licitação, para a 
prestação de serviços de limpeza e de restauro de uma lagoa, 
com vistas à preservação do meio ambiente. 

(B) o Município Norte-Sul não pode realizar qualquer forma de 
contratação com a associação por ele qualificada como 
Organização Social, embora possa com ela celebrar um 
convênio. 

(C) qualquer município localizado no mesmo estado em que está 
situado o Município Norte-Sul pode realizar contratação 
direta com a Organização Social, para a prestação de serviços 
relacionados à proteção e à preservação do meio ambiente. 

(D) o Município Norte-Sul pode celebrar contrato com a 
associação por ele qualificada como Organização Social, mas 
sempre precedido de licitação. 

(E) o Município Norte-Sul pode realizar contratação direta com a 
Organização Social, por dispensa de licitação, para a 
prestação de serviços de limpeza e de restauro de uma lagoa, 
com vistas à preservação do meio ambiente. 

 

36 
O Prefeito do Município Alfa elaborou suas contas anuais de 
gestão, correspondentes aos atos praticados como ordenador de 
despesa, e solicitou informações à sua assessoria a respeito do 
órgão competente para julgá-las. 
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essas 
contas 
(A) receberão parecer prévio da Câmara Municipal e serão 

livremente apreciadas pelo Tribunal de Contas competente, 
que as julgará. 

(B) serão livremente apreciadas pelo Tribunal de Contas 
competente, sem o concurso de qualquer outro órgão. 

(C) receberão parecer prévio do Tribunal de Contas competente 
e serão livremente apreciadas pela Câmara Municipal, que as 
julgará. 

(D) serão livremente apreciadas pela Câmara Municipal, sem o 
concurso de qualquer outro órgão. 

(E) receberão parecer prévio do Tribunal de Contas competente, 
cujas conclusões só deixarão de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

 

37 
Em relação ao Presidente da República e às suas atribuições 
constitucionais, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(  ) No caso de infrações penais comuns, admitida a acusação 

contra o Presidente da República, por dois terços do 
Congresso Nacional, será ele submetido a julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

(  ) Compete ao Presidente da República a escolha dos Ministros 
do Tribunal de Contas da União. 

(  ) O Presidente da República pode alterar a estrutura e extinguir 
órgãos públicos, desde que não haja aumento de despesa. 

Na ordem apresentada, as afirmativas são, respectivamente, 
(A) V – F – V. 
(B) F – V – F. 
(C) F – F – V. 
(D) V – V – F. 
(E) F – F – F. 
 

38 
O Estado Alfa pretende construir um hospital de urgência e 
emergência na Região Sul, utilizando o Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC).  
Considerando a disciplina normativa existente, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O Estado Alfa não pode utilizar o Regime Diferenciado de 

Contratações, a não ser que edite lei estadual incorporando 
tal instituto ao seu ordenamento. 

(B) O Estado Alfa não pode utilizar o Regime Diferenciado de 
Contratações, uma vez que o objeto a ser contratado não 
está incluído dentre aqueles para os quais é autorizada a  
utilização. 

(C) O Estado Alfa pode utilizar o Regime Diferenciado de 
Contratações, ficando obrigado à realização de licitação sob a 
forma eletrônica. 

(D) O Estado Alfa pode utilizar o Regime Diferenciado de 
Contratações e delegar a elaboração dos projetos básico e 
executivo, a execução de obras e todos os serviços de 
engenharia ao contratado. 

(E) O Estado Alfa, caso opte pela utilização do Regime 
Diferenciado de Contratações, fica adstrito à utilização do 
critério de julgamento de técnica e preço. 
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39 
Augusto Silva, candidato a vereador pelo Partido Ômega, 
ingressou na justiça para impedir a veiculação de matéria, em 
jornal de grande circulação, que relembra as acusações de desvio 
de verbas que lhe foram imputadas. O fato lhe rendeu um 
processo criminal, do qual foi inocentado por falta de provas, há 
mais de seis meses.  
O candidato alega que, com o trânsito em julgado da sentença, 
não há mais interesse na divulgação da informação e que a 
matéria pode prejudicar sua campanha.  
Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. 
(A) Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria, em razão 

da proteção constitucional à intimidade, à honra e à imagem 
do indivíduo. 

(B) Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria, uma vez 
que não há interesse público envolvido na divulgação de 
denúncia da qual foi inocentado. 

(C) Augusto Silva não pode impedir a circulação da matéria, em 
razão da liberdade jornalística e de comunicação, bem como 
da liberdade de informação. 

(D) Augusto Silva não pode impedir a circulação da matéria, uma 
vez que a inocência por falta de provas no processo criminal 
não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação de 
improbidade. 

(E) Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria, desde 
que consiga demonstrar minimamente que sua divulgação é 
capaz de alterar o resultado da eleição. 

 

40 
A população do norte do estado Alfa, insatisfeita com a grave 
crise econômica e a notória incompetência do governador do 
estado, aprovou, em plebiscito, o desmembramento do referido 
território do estado Alfa e sua incorporação ao estado Beta, o 
que também foi aprovado pela população deste último.  
Ato contínuo, os governadores dos estados Alfa e Beta editaram 
ato conjunto sacramentando o desmembramento e a correlata 
incorporação. 
À luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está 
(A) incorreto, pois o princípio da indissolubilidade da Federação 

afasta qualquer mobilidade interna, de ordem territorial, 
entre os estados. 

(B) correto, pois as populações interessadas foram ouvidas, e sua 
vontade foi chancelada por agentes democraticamente 
legitimados.  

(C) incorreto, pois a questão federativa é estranha à vontade 
popular e deve ser integralmente resolvida no âmbito do 
Senado, que conta com representação paritária dos estados.  

(D) correto, desde que, após a aprovação pelas populações 
interessadas e a edição do ato conjunto, cada Assembleia 
Legislativa edite a lei de sua competência.  

(E) incorreto, pois, além da aprovação pela população 
diretamente interessada, é necessária a aprovação do 
Congresso Nacional, por lei complementar, não dos 
governadores. 

 
 

Administração Financeira e 
Orçamentária 

41 
Avalie a situação descrita a seguir. 
O Prefeito do Município de Águas Turvas informa que há, na lei 
orçamentária anual, autorização para abertura de créditos 
adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do orçamento. Esclarece, ainda, que obteve 
autorização do Poder Legislativo, por meio de Projeto de Lei de 
sua iniciativa, para nova suplementação de crédito.  
Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica 
se a nova suplementação é válida e se deverá ser contabilizada 
dentro de limite de 25% (vinte e cinco por cento), que é o limite 
estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 
(A) A autorização para nova suplementação tem vício de 

legalidade, já que não pode haver suplementação de crédito, 
sem o esgotamento daquele já autorizado. 

(B) A abertura dos créditos suplementares e especiais depende 
tão somente da manifestação do chefe do Poder Executivo e 
se dá por decreto, não havendo que se falar em autorização.  

(C) A autorização concedida pelo Poder Legislativo é válida e 
eficaz, não integrando o limite autorizado pela Lei 
Orçamentária. 

(D) A autorização resguarda a prevalência do princípio da 
legalidade, basilar na Administração Pública, e deve ser 
inserida no limite de 25% do orçamento. 

(E) A abertura do crédito deve estar vinculada à previsão 
específica na própria Lei Orçamentária, bem como ser 
autorizada por resolução do Legislativo. 

 

42 
Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa 
verdadeira e (F) para a falsa. 
I. A lei orçamentária anual conterá anexo de riscos fiscais, em 

que serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias preverá reserva de 
contingência, cuja forma de utilização e cujo montante, 
definidos com base na receita corrente bruta, serão 
estabelecidos no plano plurianual. 

III. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 
contratual, bem como as receitas que lhes atenderão, 
constarão da lei orçamentária anual. 

Assinale a opção que apresenta, na ordem apresentada, a 
sequência correta.  
(A) V – V – F. 
(B) F – F – V. 
(C) V – F – V. 
(D) F – V – F. 
(E) V – F – F. 
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43 
A Lei Complementar nº 101, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, provocou mudanças substanciais na 
Administração Pública, nas três esferas do governo. 
Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Impõe restrições às estatais independentes, visto que 

recebem recursos governamentais para despesas de custeio 
em geral ou com pessoal.  

(B) Tem como princípios o planejamento, o controle, a 
transparência e a responsabilidade. 

(C) Precisou, por ser uma lei federal, de suplementação pelas 
outras esferas do governo. 

(D) Foi aprovada, por meio de uma reforma constitucional, em 
maio de 2000. 

(E) Foi editada para reger todo o processo orçamentário, 
revogando a defasada Lei nº 4.320/65. 

 

44 
Leia o trecho a seguir.  
A destinação de ___________ para, direta ou indiretamente, 
cobrir ____________ de pessoas físicas ou __________ de 
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei _____________. 
Assinale a opção cujos termos preenchem corretamente as 
lacunas do trecho acima. 
(A) cotas / déficit / necessidades / complementar 
(B) recursos / déficit / despesas / ordinária 
(C) créditos / necessidades / despesas / geral 
(D) recursos / necessidades /déficit / específica 
(E) verbas / déficit / despesas / específica 
 

45 
A edição do Decreto Federal nº 2.829/98, que disciplinou o plano 
plurianual, tornou o orçamento-programa uma realidade no país. 
Sobre o orçamento-programa, assinale a afirmativa correta. 
(A) É elaborado a partir de ajustes incrementais nas receitas e 

despesas, com base nos orçamentos anteriores. 
(B) Integra o orçamento com o planejamento, quantificando 

objetivos e fixando metas. 
(C) Contempla a participação direta da população no processo 

decisório sobre a alocação dos recursos públicos. 
(D) Enfatiza a legalidade das ações do gestor e a aquisição dos 

meios. 
(E) Evidencia o objeto dos gastos, pautando-se nas necessidades 

financeiras de cada unidade. 
 
 

46 
Com relação às despesas públicas, assinale (V) para a afirmativa 
verdadeira e (F) para a falsa. 
(  ) A amortização das dívidas e os respectivos juros serão 

classificados na categoria de despesas correntes. 
(  ) A compra de um imóvel pela prefeitura para a instalação de 

um órgão, sem aumento de capital, é considerada um 
investimento. 

(  ) Embora os gastos com inativos sejam considerados despesas 
de custeio, as despesas com pensionistas são consideradas 
transferências correntes. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente: 
(A) V – V – V. 
(B) F – V – V. 
(C) V – F – V. 
(D) F – F – V. 
(E) F – F – F. 
 

47 
O prefeito do município Beta cancelou o “restos a pagar” relativo 
à prestação de serviços feita à administração municipal anterior, 
despesa autorizada no último quadrimestre do mandato do chefe 
do Executivo.  
O fornecedor de serviços se insurge em face dessa decisão e o 
prefeito afirma que adotou a medida porque a despesa em 
apreço estava sem previsão de desembolso, não havendo 
suficiência de dotação na rubrica “despesas de exercícios 
anteriores”, além de ter sido o ex-prefeito, de partido da 
oposição, a autorizá-la. 
Sabe-se que houve a contratação, a prestação do serviço e o  
empenho, porém não houve a dotação orçamentária.  
Assim, o Prefeito agiu de forma 
(A) correta, já que, sem dotação orçamentária, não haveria 

recursos para fazer frente à despesa. 
(B) incorreta, sendo incabível o cancelamento de “restos a 

pagar”, salvo quando constatado irregular cumprimento das 
obrigações pelo contratado.  

(C) correta, pois, além de não haver dotação orçamentária 
específica, a despesa fora autorizada pelo ex-prefeito. 

(D) incorreta, uma vez que as dívidas da antiga gestão são 
automaticamente absorvidas pela nova.   

(E) correta, porque o ex-prefeito pertencia a outra agremiação 
política. 

 

48 
Leia o fragmento a seguir. 
Tem gênese contábil: entre ativos e passivos, o administrador 
deve, em eventual escolha para seus valores, optar pelos menores 
para os ativos e maiores para os passivos. 
Esta definição se refere ao princípio da(o) 
(A) razoabilidade fiscal. 
(B) eficiência na Administração Pública. 
(C) responsabilidade fiscal. 
(D) equilíbrio orçamentário. 
(E) prudência na Contabilidade Pública. 
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49 
Durante a realização da reforma de uma escola pública municipal, 
foi editada uma lei que obrigava os estabelecimentos públicos de 
ensino a ter aparelhos de ar condicionado em cada uma das 
salas.  
Em função da edição dessa lei, surgiu a necessidade de aquisição 
de 20 aparelhos de ar condicionado para a escola, compra para a 
qual não havia dotação orçamentária específica na Lei 
Orçamentária Anual.  
Em decorrência dessa situação, foi necessário(a) 
(A) a abertura de créditos adicionais suplementares. 
(B) a reabertura de créditos adicionais especiais, abertos no 

exercício anterior. 
(C) um decreto executivo para a utilização do 

contingenciamento. 
(D) o remanejamento de dotação orçamentária, oriunda de 

cancelamento de transferências constitucionais. 
(E) a abertura de créditos adicionais especiais. 
 

50 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento propriamente 
dito, com vigência de 1 (um) ano, e compreende três orçamentos: 
o fiscal, o de investimento de empresas estatais e o da 
seguridade social, tendo, cada um deles, uma função específica. 
Sobre o orçamento fiscal, assinale a opção que indica sua função 
específica. 
(A) Distributiva, a qual visa à redução das desigualdades. 
(B) Alocativa, a qual visa à produção de bens e serviços não 

providos pelo mercado. 
(C) Distributiva, a qual visa a garantir o pleno emprego e manter 

a economia aquecida. 
(D) Estabilizadora, a qual visa à produção de bens e serviços não 

providos pelo mercado. 
(E) Estabilizadora, a qual visa a garantir o pleno emprego e 

manter a economia aquecida. 
 
 

Administração e Políticas Públicas 

51 
Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e 
(F) para a falsa. 
(  ) A implementação do Plano Real se baseou em três fases: (i) 

ajuste fiscal; (ii) indexação da economia, utilizando a URV; (iii) 
conversão da URV na nova moeda (real). 

(  ) A terceira fase do Plano Real adotou o lastreamento da oferta 
monetária doméstica, a fixação de limites máximos para o 
estoque de base monetária e instituiu mudanças no 
funcionamento do Conselho Monetário Nacional. 

(  ) Uma das consequências imediatas do Plano Real foi a de que 
a atividade econômica gerou uma queda do desemprego em 
1995. 

As afirmativas, na ordem apresentada, são, respectivamente, 
(A) V – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) V – F – F. 
(D) F – F – V. 
(E) F – F – F. 
 

52 
No equilíbrio de mercado que é ótimo de Pareto, pode-se 
concluir que 
(A) é possível melhorar o bem estar de uma pessoa sem piorar o 

das demais. 
(B) há espaço para elevar a utilidade de todas as classes de 

renda. 
(C) a aplicação de um imposto piora o poder de compra dos 

consumidores. 
(D) qualquer alteração no equilíbrio leva a uma piora de, pelo 

menos, uma pessoa da sociedade. 
(E) para qualquer dotação inicial, esse equilíbrio será o de 

mercado competitivo. 
 

53 
Após a publicação do edital de licitação para a compra de canetas 
comuns para a sede de um governo estadual, prevendo a 
realização na modalidade tomada de preços, um cidadão entra 
com pedido de impugnação da licitação alegando que ela deveria 
ser, obrigatoriamente, realizada na modalidade pregão.  
Sobre a alegação do cidadão, assinale a afirmativa correta. 
(A) Não é válida, visto que apenas a União tem obrigatoriedade 

de realizar a modalidade pregão na aquisição de bens e 
serviços comuns. 

(B) Não é válida, já que a complexidade do bem prevê a 
necessidade de licitação por tomada de preço. 

(C) É válida, mas o direito de pedir a impugnação de edital é 
reservado aos licitantes. 

(D) É válida, já que a licitação de aquisição de bens e serviços 
comuns deve ser feita, obrigatoriamente, por meio do 
pregão, qualquer que seja a esfera. 

(E) É válida, porém intempestiva em relação ao prazo 
decadencial. 

 

54 
Próximo do término da construção de um túnel que passa sob um 
morro onde existe uma grande comunidade, os peritos verificam 
que, em função do peso das casas, a construção desabaria.  
O governador do Estado, tomando ciência do fato, decide realizar 
a desapropriação de 100 casas que se localizavam na encosta do 
morro, mesmo sofrendo duras críticas de grupos da população.  
Ao agir, pautando-se nos princípios da Administração Pública, o 
governador teve a sua decisão motivada, especificamente, pelo 
princípio 
(A) da autotutela. 
(B) da legalidade. 
(C) da especialidade. 
(D) da supremacia do interesse público sobre o privado. 
(E) da segurança jurídica. 
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55 
A Prefeitura de Terra Bela decide promover a criação de uma 
controladoria geral para exercer o controle interno dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo municipal.  
Esse tipo de técnica, em que a Administração Pública divide a 
atividade administrativa em órgãos, é conhecida por 
(A) desconcentração. 
(B) outorga. 
(C) publicização. 
(D) permissão. 
(E) avocação. 
 

56 
A teoria dos três poderes foi elaborada com o intuito de criar um 
equilíbrio entre as forças do Estado, evitando que o poder se 
concentrasse nas mãos de uma pessoa ou instituição.  
No Brasil, país que adota esse modelo, existe uma divisão entre o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os quais 
(A) detêm, cada um, exclusividade das funções típicas normativa, 

administrativa e jurisdicional. 
(B) exercem paralelamente funções típicas e atípicas. 
(C) compartilham a missão de evitar a ocorrência do sistema de 

pesos e contrapesos. 
(D) desempenham as funções de forma dependente e harmônica 

entre si. 
(E) estão vinculados à forma unitária de Estado. 
 

57 
Leia o fragmento a seguir.  
“A URV não era uma moeda. Era um índice calculado diariamente 
pelo Banco Central e que oscilava como o dólar. Servia para 
reajustar preços e salários para que ambos caminhassem no 
mesmo compasso. À época, a inflação no Brasil estava em mais 
de 5.500% ao ano. A intenção era fazer com que, após alguns 
meses em que a URV servisse como referência de preços para a 
população, se tornasse moeda.” Veja, 28/02/2014. 
Assinale a opção que indica o plano de estabilização a que o 
fragmento se refere. 
(A) Plano Real. 
(B) Plano Collor. 
(C) Plano Cruzado. 
(D) Plano Verão. 
(E) Plano de Metas. 
 

58 
O Governador do Estado X, para sediar um grande evento 
esportivo, decidiu aumentar a extensão do metrô. Para isso, ele 
pretende realizar uma licitação para celebrar um acordo com 
uma empresa privada que, após a conclusão das obras de 
construção, deverá operar e administrar o serviço.  
Pelo acordo, o financiamento do serviço será dividido entre o 
governo e os usuários, por meio do pagamento das tarifas. A 
previsão é de que o contrato dure 15 anos e custe 5 bilhões de 
reais aos cofres públicos.  
Com base na situação descrita, o acordo a ser realizado é 
uma(um) 
(A) privatização do direito de uso.  
(B) convênio estadual administrativo.  
(C) Parceria Público-Privada, na modalidade patrocinada. 
(D) Parceria Público-Privada, na modalidade administrativa. 
(E) termo de parceria, com finalidade de garantir o direito ao 

transporte. 
 

59 
A Administração Municipal, ao notar o aumento da poluição nos 
rios próximos às zonas industriais, causado pelo tratamento 
inadequado dos resíduos resultantes dos processos produtivos 
das fábricas, optou por utilizar a política de internalização para 
lidar com essa externalidade.  
Essa decisão significa que o governo irá 
(A) subsidiar as companhias poluidoras para que tenham meios 

para adotar práticas com responsabilidade social. 
(B) reconhecer a consequência como inevitável e instituir 

tributos para financiar ações corretivas. 
(C) assumir que o próprio mercado vai se autorregular no 

momento adequado. 
(D) aplicar impostos às companhias poluidoras para compensar 

os custos com a reparação dos danos. 
(E) interditar as indústrias responsáveis pela poluição e encerrar 

suas operações. 
 
 
 

60 
Leia o trecho a seguir.  
A política pública financiada pela ________ , que visa distribuir 
gratuitamente aparelhos auditivos para crianças com deficiência 
auditiva grave, é do tipo ____________. 
Assinale a opção cujos termos completam corretamente as 
lacunas do trecho acima. 
(A) sociedade como um todo - distributiva 
(B) camada mais rica da sociedade - distributiva 
(C) sociedade como um todo - redistributiva 
(D) camada mais rica da sociedade - regulatória 
(E) sociedade como um todo - regulatória 
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61 
As externalidades são definidas por ações de agentes que afetam 
o bem estar de outros agentes não diretamente relacionados a 
essa ação. 
As opções a seguir estão corretamente relacionadas ao conceito 
de externalidades e suas implicações, à exceção de uma. 
Assinale-a. 
(A) As externalidades são entendidas como falhas de mercado. 
(B) O resultado de mercado afeta o bem estar de pessoas não 

envolvidas no mercado. 
(C) O governo pode intervir afim de solucionar os possíveis 

efeitos negativos da externalidade. 
(D) Na presença de externalidades negativas, o custo social é 

menor do que o custo privado.  
(E) A externalidade pode ser internalizada se for passível de 

negociação entre as partes envolvidas. 
 

62 
No processo de reestruturação do Estado, ocorrido no século 
passado, alguns serviços que eram exercidos pela administração 
pública foram transferidos para o setor privado. Com o intuito de 
regular essas atividades, objetivando garantir um padrão de 
qualidade, foram criadas as agências reguladoras para essa 
função.  
Em relação a essas agências e ao seu funcionamento, assinale a 
afirmativa correta.  
(A) Possuem uma função meramente consultiva, não possuindo 

qualquer poder normativo. 
(B) São dependentes e subordinadas ao Poder Legislativo, 

atuando em consonância com suas orientações. 
(C) São instituídas por meio de contratos de gestão, podendo 

perder a qualificação caso ajam em desacordo com as normas 
previstas. 

(D) Podem receber esse status apenas as autarquias 
enquadradas como agências executivas. 

(E) Podem ser criadas no âmbito das três esferas do governo. 
 

63 
Acerca do conceito de bens públicos, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O bem público é aquele não rival e não exclusivo, tal como 

uma praça ou parque. 
II. A característica de rivalidade dos bens semipúblicos favorece 

o surgimento dos free-riders (caronas). 
III. Os recursos naturais são exemplos de bens meritórios, já que 

dependem de políticas públicas para a sua manutenção. 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

64 
A Administração Pública vem adotando numerosas ações que 
usam a tecnologia da informação para estimular a interação 
entre governo e população, dando origem ao conceito de e-
govern (governo eletrônico).  
Nesse contexto, as atividades listadas a seguir são consideradas 
finalidades do e-govern, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Minimizar a burocracia pública.  
(B) Incentivar a participação do cidadão. 
(C) Eliminar custos e reduzir a ineficiência administrava. 
(D) Promover a prestação de contas da Administração Pública. 
(E) Garantir a confidencialidade das ações governamentais.  
 
 

65 
O ar que cada cidadão respira é um exemplo de bem 
(A) privado, pois é passível de cobrança. 
(B) natural, pois aplica-se o fenômeno da Tragédia dos Comuns. 
(C) público, pois não é rival nem excludente. 
(D) semipúblico, pois pode ser fornecido pelo setor privado. 
(E) coletivo, pois pode ser restrito a um grupo. 
 
 

Gestão Governamental 

66 
Leia a frase a seguir.  
“As Lojas Piririco têm o prazer de anunciar o apoio ao projeto 
social ´música para todos´ na comunidade Vila Carente”. 
A frase pode ser considerada um exemplo de comunicação  
(A) mercadológica. 
(B) institucional. 
(C) administrativa. 
(D) financeira. 
(E) assistencial. 
 

67 
O conceito de estrutura organizacional tem relação com divisão 
de cargos e atividades. Supondo que uma sociedade empresária 
deseje maximizar a autoridade do gerente de projetos, seria 
adequado que ela adotasse uma estrutura organizacional 
(A) funcional. 
(B) linear. 
(C) por desempenho. 
(D) projetizada. 
(E) por clientes. 
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68 
Para que o gerenciamento por diretrizes funcione 
adequadamente, é imprescindível que se consiga alinhar a 
estratégia da empresa com cada um dos níveis organizacionais, 
utilizando-se para isso dois sistemas de gerenciamento, o 
interfuncional e o funcional.  
Com base nesses sistemas, relacione as características a seguir 
assinalando (I) para interfuncional e (F) para funcional. 
(  ) Desdobramento das Diretrizes 
(  ) Manutenção de Padrões 
(  ) Solução de problemas prioritários da alta administração 
(  ) Gerenciamento da rotina 
Assinale a opção que relaciona corretamente as características. 
(A) I – I – F – F. 
(B) F – F – I – F. 
(C) F – I – F – I. 
(D) I – F – I – F. 
(E) F – F – I – I. 
 

69 
O Prefeito, entusiasmado com a criação de uma Controladoria 
Geral do Município durante sua gestão, decide fazer a divulgação 
da novidade por meio de outdoors espalhados pelo centro da 
cidade.  
Em relação à conduta do Prefeito, considerando a perspectiva 
dos elementos da comunicação, assinale a afirmativa correta. 
(A) A mensagem formulada não contém ruídos, por ser do tipo 

visual. 
(B) O código utilizado foi o princípio da publicidade, conforme o 

texto constitucional. 
(C) O canal utilizado para a divulgação é impessoal, pois não 

possui interação social. 
(D) O tipo de emissão da mensagem é o papel do outdoor. 
(E) O feedback do emissor elimina a necessidade de 

decodificação.  
 

70 
Visando reduzir o número de assaltos na cidade, a Prefeitura 
lança um aplicativo para celular que conta com a colaboração da 
população para notificar onde ocorreram assaltos, criando assim 
um mapa regional do crime.  
Decorrido 1 ano do lançamento do aplicativo, a Prefeitura 
elabora um diagrama de dispersão para avaliar a utilidade do 
aplicativo. 

 
 
De acordo com o diagrama apresentado, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Não existe correlação entre o número de usuários do 

aplicativo e o número de assaltos. 
(B) O número de assaltos aumentou com o aumento do número 

de usuários. 
(C) O número de assaltos diminuiu com o aumento do número 

de usuários. 
(D) O número de usuários reduziu-se no período de 1 ano. 
(E) Apesar do aumento do número de usuários, o número de 

assaltos se manteve inalterado. 
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71 
Analise o gráfico do ciclo de vida de um projeto, proposto pelo 
guia PMBOK, a seguir. 

 
Sobre as fases do ciclo de vida de um projeto, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O termo de abertura é instituído após a etapa de organização 

e preparação. 
(B) A fase de execução do trabalho é onde se verifica o menor 

emprego de recursos. 
(C) O arquivamento dos documentos do projeto é realizado na 

fase de execução do trabalho. 
(D) Os custos de mudança tendem a aumentar conforme o 

andamento do projeto. 
(E) O desenho do gráfico demonstra um atraso na fase de 

encerramento. 
 

72 
A Matriz BCG foi utilizada por uma empresa do ramo de 
alimentos e bebidas para análise de seu portfólio de produtos. 
Sobre as análises permitidas pela BCG, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Uma marca de biscoito já consolidada no mercado, que gera 

uma alta receita sem necessidade de alto investimento em 
marketing, é um exemplo de vaca leiteira. 

II. Um refrigerante com baixo desempenho em um mercado em 
declínio é um exemplo de ponto de interrogação. 

III. Um doce alocado no grupo das estrelas gera pouco custo 
para a manutenção da sua fatia de mercado.  

Assinale a opção que indica as afirmativas corretas. 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

73 
Ao analisar os indicadores estratégicos de sua companhia, João 
Pedro verificou que as faltas dos funcionários eram um problema 
recorrente.  
Em relação ao mapa estratégico, a companhia possui uma 
situação adversa sob a perspectiva 
(A) financeira. 
(B) dos clientes. 
(C) de processos internos. 
(D) de processos externos. 
(E) de aprendizado e crescimento. 
 

74 
No edital de concurso de uma sociedade de economia mista 
existe a exigência de que o candidato possua 6 meses de 
experiência mínima na área do cargo especificado.  
Conforme a perspectiva da gestão por competências, essa 
exigência está relacionada à competência   
(A) habilidade, associada à ideia de conhecimento prático. 
(B) conhecimento, associado à ideia de conhecimento teórico. 
(C) atitude, associada à ideia de pró-atividade. 
(D) formação, associada à ideia de desempenho acadêmico. 
(E) ambientação, associada à ideia de assimilação da atividade. 
 

75 
Eugênia, para adotar um estilo de liderança mais adequado em 
uma organização não governamental (ONG) de proteção dos 
direitos humanos, decidiu fazer uma pesquisa sobre o assunto na 
Biblioteca Municipal.  
Após alguns dias, Eugênia se depara com o modelo denominado 
continuum de liderança e verifica que precisa analisar três 
conjuntos de forças para encontrar o estilo de liderança mais 
adequado para seu contexto. 
Assinale a opção que os indica. 
(A) Forças no administrador, nos subordinados e situacionais. 
(B) Forças estratégicas, interpessoais e contingenciais. 
(C) Forças hierárquicas, relacionais e ambientais. 
(D) Forças no administrador, interdepartamentais e ambientais. 
(E) Forças hierárquicas, relacionais e situacionais. 
 

76 
Um empresário do setor de commodities, após participar de um 
workshop sobre gestão, decide aplicar uma política salarial em 
sua empresa pela qual todos receberiam um salário base mais 
uma comissão em função da produtividade, pautando-se na ideia 
de que os esforços são exclusivamente relacionados aos 
incentivos financeiros.  
Esse entendimento do empresário tem influência da 
(A) abordagem clássica, remetendo ao conceito do homo 

economicus. 
(B) abordagem sistêmica, a qual considera a interação do homem 

com os fatores extrínsecos. 
(C) abordagem contingencial, enfatizando a dependência entre a 

estrutura organizacional e o ambiente no qual está inserida. 
(D) abordagem estruturalista, priorizando a eficácia à forma. 
(E) abordagem humanística, ressaltando as necessidades básicas 

do ser humano associadas às finanças. 
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77 
Uma nova lei é editada prevendo que todos os novos taxistas, a 
partir da edição da lei, deverão ter curso superior.  
Conforme a concepção do modelo das 5 forças proposto por 
Michael Porter, essa medida pode ser entendida como 
(A) a criação de uma barreira de entrada a novos concorrentes. 
(B) o aumento do poder de barganha dos consumidores. 
(C) uma intervenção protecionista no domínio econômico. 
(D) um incentivo governamental à educação. 
(E) a ampliação da competitividade no setor. 
 

78 
O ciclo PDCA, uma das principais ferramentas utilizadas na gestão 
de qualidade, parte do princípio de que o planejamento  
(A) possui caráter dinâmico, devendo ser atualizado 

periodicamente. 
(B) é prejudicial para a adaptabilidade da empresa às mudanças 

do mercado, gerando uma rigidez que limita o crescimento. 
(C) tem a função de ser o principal orientador da organização, 

devendo ser claro, objetiva e imutável. 
(D) está inserido dentro da função administrativa de controle. 
(E) faz a ponte entre a ação e a correção, responsáveis pelo 

processo de gestão. 
 

79 
A startup XYZ, que desenvolve aplicativos para smartphones, 
descobre que as principais fabricantes do aparelho vão passar a 
utilizar um sistema operacional incompatível com seus produtos.  
Visando realizar uma análise do ambiente do mercado para 
orientá-la na definição de sua estratégia, a startup opta por 
utilizar a ferramenta conhecida por matriz SWOT, classificando a 
atitude das fabricantes como 
(A) oportunidade. 
(B) força. 
(C) fraqueza. 
(D) ameaça. 
(E) neutralidade. 
 

80 
Após obter com especialistas as estimativas temporais “otimista”, 
“pessimista” e “mais provável” para um projeto, o gerente de 
projetos, baseado nas interfaces e interações das várias etapas, 
chega ao valor ponderado. 
Assinale a opção que indica a ferramenta por ele utilizada. 
(A) Diagrama de Gantt. 
(B) Análise Pert. 
(C) Técnica de Delphi. 
(D) Método Waterfall. 
(E) Técnica do Scrum. 
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Discursivas 

1 
Leia o fragmento a seguir. 
“O governo anunciou, nesta terça-feira (15), a revisão da meta 
fiscal de déficit primário, em 2017, de R$ 139 bilhões para R$ 159 
bilhões e de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões, em 2018.” 

EXAME. São Paulo, 14/08/2017. 

Responda aos itens a seguir.  
A) Analise o fragmento, associando-o aos conceitos de 

resultado primário e nominal. 
B) Explique, em razão das normas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a importância da revisão da meta fiscal. 
 

2 
Uma montadora japonesa de veículos estabeleceu um plano 
estratégico para ampliar seu mercado, levando sua linha de SUVs 
para ser comercializada nos Estados Unidos. O plano prevê, 
ainda, o envio de 300 motocicletas por ela fabricadas para 
auxiliar no deslocamento dos funcionários, que não poderão ser 
comercializadas no país. 
Seguindo sua estratégia, na qual a padronização dos modelos 
está aliada à automatização, a montadora tem como objetivo um 
crescimento rápido e uma elevada participação no mercado. 
Embora a empresa tenha seguido minuciosamente o 
planejamento, as vendas não decolaram. Em razão disso, a 
montadora decidiu enviar os SUVs não vendidos para o Japão. No 
entanto, os americanos se mostraram interessados pelas motos 
utilizadas pelos funcionários, convencendo a empresa a 
comercializar esse lote limitado, o que evitaria os custos de enviá-
las de volta para o Japão. 
Percebendo a oportunidade, um influente empresário americano 
oferece uma parceria à montadora japonesa, para ser o 
representante de vendas das motos no país, dando início a uma 
atividade de grande sucesso. 
 

Em relação à situação apresentada, responda aos itens a seguir. 
A) Considerando os conceitos modernos de estratégia e as 

limitações da estratégia deliberada, analise se o caso da 
empresa representa um exemplo de estratégia bem-
sucedida. Justifique.  

B) Explique o posicionamento da empresa, com base no 
modelo de estratégias genéricas, proposto por Michael 
Porter. 

 

3 
No início do governo Juscelino Kubitschek foi proposto um plano 
de desenvolvimento, o Plano de Metas, que propunha acelerar o 
crescimento do país a um ritmo de “50 anos em 5”.  
Em relação ao Plano de Metas, responda aos itens a seguir. 
A) Indique os principais setores da economia estimulados pelo 

Plano e como as mudanças processadas repercutiram nas 
importações. 

B) Analise os impactos provocados pelo Plano de Metas sobre 
a distribuição espacial da população brasileira. 
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