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SIMULADO MPU 2018

SEJAM BEM-VINDOS À OPORTUNIDADE DE TESTAR SEUS CONHECIMENTOS.

É com imensa satisfação que os convido a testar seus conhecimentos, simulando uma situção real de prova.

 
Para que haja o maior proveito de sua experiência, o ideal é que tente responder às questões como se em prova 
estive, para saber como proceder no dia 21/10/2018. As questões foram criadas de modo a abranger o máximo 
de itens de seu edital, tentando reproduzir a distribuição de questões que a banca utiliza, seu estilo de perguntar, 
bem como a proporcionalidade entre questões certas e erradas.

 
Saiba que aqui também não serão permitidos chutes aleatórios, pois cada resposta em divergência como o 
gabarito o�cial gerará o decréscimo de um ponto do saldo de acertos.

 
A prova terá tempo certo de execução. Você até poderá voltar em questões anteriores, mas terá que fazer 
durante prazo especí�co, ou seja, três horas corridas. Aqui não será necessário transcrever respostas para o 
gabarito, mas é preciso estar atento à leitura de cada comando para proceder com a marcação nos campos 
devidos.

 
Como alternativas, teremos SIM para certo e NÃO para errado. Caso não saiba a resposta, recomendo que não 
chute. Pode deixar em branco.

 
Ao �nal do prazo para que as pessoas respondam, o gabarito será divulgado com ranking dos aprovados, sendo 
que o primeiro colado receberá, além de uma apostila de Administração e Gestão de Pessoas, uma consultoria 
de estudos para o cargo de Analista de Gestão Pública do MPU.

É isso! Sucesso e boa prova. Vamos praticar!

Renato Lacerda

PARA REALIZAR O SIMULADO, COLOQUE ABAIXO SEU E-MAIL (O MESMO UTILIZADO PARA MANDAR O 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO) E OS DADOS REQUERIDOS. 

renatolacerda@gmail.com

Email address *
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renato de sousa lacerda

renato de sousa lacerda

72390778100

NOME COMPLETO DO RESPONDENTE *

EMAIL DO RESPONDENTE *

CPF DO RESPONDENTE *
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Os trinta anos da Constituição Cidadã
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1. Manteria a correção gramatical e o sentido original do trecho “Há
30 anos de nossa Constituição Cidadã, contabilizam-se números
impressionante”: A Constituição de 1988 contabiliza números
surpreendentes.

2. Como recurso estilístico, o autor vale-se de traços de oralidade
que o aproximam de seus interlocutores, conduta a se evitar em
textos dissertativos.

3. O autor defende que a limitação das normas constitucionais é
um equívoco que afeta direitos importantes, como a proteção do
mercado de trabalho da mulher.

4. Depreende-se do texto que, assim como ocorreu quanto ao
direito de greve de servidores, o Judiciário pode suprir a lacuna
legal em relação à proteção do mercado de trabalho da mulher.
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5. A vírgula empregada no trecho “Como bem se sabe, há certos
redutos pro�ssionais em que as mulheres têm pouco acesso”
justi�ca-se pelo mesmo motivo em que empregada no trecho
“instituindo as relações jurídico-normativas das normas limitadas,
a exemplo do que ocorre quanto ao direito de greve”.

6. Apesar de corretamente aplicados no trecho “- Primeiro, é
essencial que esgotemos - se é que será possível - as previsões,
para aí pensar em outras modi�cações”, os travessões têm
diferentes funções: o primeiro explicita fala do ex Procurador Geral
e os demais, que poderiam ser substituídos por vírgulas,
demonstram questionamento acerca do esgotamento das
previsões.

7. O emprego do termos destacados em “ uma vez QUE ocorre em
meio a uma corrida presidencial em QUE dois dos candidatos”
emprega-se com o mesmo sentido.

8. No último parágrafo, apenas com a substituição do termo
“porquanto” por “conquanto” seria mantida a correção gramatical
do período, porém, seria alterado o sentido original.
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Cálice - Chico Buarque

Com base no texto abaixo, julgue as questões de 11 a 15

9. De acordo com o texto em seus dois últimos parágrafos, Roberto
Gurgel defende o senso de direção e a atualidade do texto
constitucional vigente, o que, de alguma forma, vai de encontro ao
pensamento de Nelson Jobim.

10. O pensamento do autor alinha-se à posição da maioria dos
especialistas, que defende a manutenção irrestrita da atual
Constituição.
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11. Na palavra “cálice”, o autor utiliza recursos polissêmicos que
extravasam a carga semântica do termo escrito, ampliando seu
sentido à sonoridade que evoca o modo imperativo por meio do
verbo “calar”.

12. A correta compreensão do texto ultrapassa o sentido das
linhas, que pelo recurso poético remete a um período da história
brasileira marcado pela opressão e restrição de direitos políticos,
motivo pelo qual o autor valeu-se de artifícios para transmitir a sua
mensagem sem que fosse censurado.

13. A reescritura no plural do trecho “Mesmo calada a boca, resta o
peito” manteria o sentido original e a correção gramatical em
“Ainda que se calem as bocas, subsistiram os peitos".

14. A estrofe “Como é difícil acordar calado”, separada pela
conjunção “se” da estrofe “Se na calada da noite eu me dano”,
guarda com a primeira relação de causalidade.
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ACESSIBILIDADE - Lei 13.146 de 6 de julho de 2015

 Tendo como base a Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com De�ciência (Estatuto da Pessoa com De�ciência) e sua alterações julgue os itens subsequentes. 
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15. Na expressão “Como é difícil, PAI, abrir a porta”, o termo em
destaque entre vírgulas exerce função vocativa, em tom de súplica
a quem se dirige

16. Incumbe ao poder público formar e disponibilizar professores
para o atendimento educacional especializado e, no caso de
tradutores e intérpretes de libras, deverão ter necessariamente o
ensino médio completo e certi�cado de pro�ciência na Libras.

17. Relacionado à acessibilidade de pessoas com de�ciência, o
conceito de barreira ultrapassa o senso comum de restrições
meramente físicas, abarcando entraves comportamentais e
atitudinais que limitem ou impeçam a participação social do
indivíduo.
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18. A violência contra pessoa com de�ciência, para �ns da referida
Lei, pode se dar em ambiente público ou privado, desde que haja
certa ação intencional no sentido de causar morte ou dano, bem
como sofrimento físico ou psicológico.

19. Desde que o programa habitacional seja público, tanto a pessoa
com de�ciência quanto o seu responsável goza de prioridade para
a aquisição de imóvel na condição de ser para moradia própria,
sendo que tais empreendimentos deverão reservar, no mínimo, 3%
das unidades habitacionais.

20. Mesmo que em situação de curatela, veda-se a realização de
qualquer tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa
cientí�ca em portadores de de�ciência sem seu consentimento
prévio ou máxima participação possível para a obtenção do
consentimento.

21. As formulações constantes da referida Lei se dão em
decorrência de preceito constitucional baseado no poder
constituinte tanto originário quanto derivado reformador.
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Com relação à moral e ética, e de sua relação com a democracia, julgue os itens a seguir.
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22. A recusa de realização de adaptações razoáveis e de
fornecimento de tecnologias assistivas em ambientes de
atendimento ao público constitui discriminação em razão da
de�ciência, considerando-se vulneráveis a criança e o adolescente
de qualquer sexo, a mulher adulta e o idoso de�cientes.

23. Ainda que a ética seja um ramo da �loso�a que estuda a moral,
com esta não pode ser confundida, pois a ética ultrapassa o
sentido individual do que é certo ou errado e passa a dar sentido
social a partir do consenso de várias morais, o que, portanto, de�ne
diferentes sistemas públicos de regras.

24. Enquanto a ética de�ne um modo de ser, socialmente aceito, a
moral relaciona-se aos costumes, abrangendo normas e valores
que são aceitos e praticados indistintamente.
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - Ética e função pública

Com relação à ética e a função pública, julgue os itens que se seguem:
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25. A deontologia, conhecida como o a teoria do dever, quando
relacionada a códigos de ética pro�ssionais, adota normas
estabelecidas pela moral, corrigindo intenções, ações, direitos,
deveres e princípios.

26. Ao imprimir material de uso pessoal em repartição pública,
determinado servidor contraria preceitos éticos, mas pode
justi�car-se do ponto de vista moral como uma conduta aceitável e
de pouca relevância para ele, dada sua experiência pessoal, o que
pode reforçar o comportamento antiético.

27. Constitui conduta ética relacionada à função pública o exemplo
de um servidor que busca se dedicar ao eu ofício sem perder de
vista a �nalidade pública e o atendimento focado nas
necessidades dos cidadãos, sem tratamento diferenciado em
decorrência de questões pessoais.
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - Decreto nº 1.171/1994

Com base no Código de Ética Pro�ssional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o 
item seguinte.
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - Lei 8.112/1990

Acerca de deveres, proibições e penalidades previstos na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsecutivo.

28. Decoro é uma disposição interna para agir corretamente, não
se aplicando ao servidor público fora do ambiente de trabalho.

29. Para que seja considerada conduta ética, não basta apenas que
o servidor obedeça às leis e regras impeditivas, mas que atue com
decoro e de forma socialmente aceitável do ponto de vista moral.

30. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à
apuração de desvio ético, previsto no Decreto n.º 1.171/1994, são
considerados, inclusive, colaboradores terceirizados.
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - Portaria nº 98 de 2017

Com base na Portaria nº 98 de 2017, que estabelece o Código de Ética aplicado ao MPU e ESMPU, julgue o 
item abaixo.
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Com relação à promoção da igualdade racial, racismo institucional, legislação e orientações pertinentes ao 
tema, julgue os itens que se seguem.

31. Servidor que pratica agiotagem comete conduta inadequada
sob o ponto de vista ético, que além de ilícito, pode gerar demissão,
assim como no caso de abandono e acumulação ilegal de cargos,
puníveis com demissão.

32. Primando por princípios e fundamentos como lisura, que
abarca em si valores éticos e morais, transparência e urbanidade
para atendimento dos públicos interno e externo, o referido
instrumento se dirige a todos o servidores e membros do
Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério
Público União, além de considerar eventuais colaboradores, que
também são alcançados pela norma.
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33. No âmbito de organizações públicas e privadas, o racismo
institucional não deve ser tratado como mera situação interpessoal
em tratamentos discriminatórios entre pares, em que alguém
detém benefícios em detrimento de outro em razão de sua etnia, o
que inverto o ônus da pessoa do empregado para a organização,
que deveria coibir tais práticas.

34. O racismo institucional decorre da relação de emprego, não se
entendendo como prática a discriminação de usuários de serviços
de saúde em razão de sua cor de pele ou etnia, o que caracteriza
tão somente a prática de racismo, prevista na Constituição como
crime ina�ançável e imprescritível, recaindo a responsabilidade
pelo ato tão somente ao atendente que lhe deu causa e não à
instituição que presta os serviços.

35. Ao instituir o Estatuto da Igualdade Racial, além das questões
étnico-raciais relacionadas à população negra e sua garantia de
igualdade de oportunidades, trata-se também da igualdade de
gênero no que tange à mulher negra, que deve ter garantias de
fruição de direitos em razão não somente da etnia, mas também do
sexo.
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36. De forma prioritária, deverá ser promovida a participação da
população negra em igualdade de oportunidades na vida
econômica, social, política e cultural do país por meio de
programas de ação a�rmativa em políticas públicas destinadas a
reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas
discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o
processo de formação do País.

37. Aos quilombolas está garantido igualdade de oportunidades
quanto à saúde, os quais são entendidos como inerentes aos
demais negros, a exemplo de melhorias nas condições ambientais,
no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na
atenção integral à saude.

37. Aos quilombolas está garantido igualdade de oportunidades
quanto à saúde, os quais são entendidos como inerentes aos
demais negros, a exemplo de melhorias nas condições ambientais,
no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na
atenção integral à saúde.
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38. Com fulcro em dispositivo constitucional e seus objetivos
fundamentais, considerando que o Brasil é signatário da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial bem como demais orientações legais e de
Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, O CNMP impõe
como medida a ser adotada por toda a estrutura do Ministério
Público da União a inclusão do tema de Igualdade Racial em seus
concursos, bem como a criação de órgãos especializados na
promoção da igualdade étnico-racial, de atuação repressiva e
preventiva, extrajudicial e judicial.

39. Em estabelecimentos de ensino fundamental e médio é
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, com
conteúdos programáticas vinculados com exclusividade à
disciplina de História do Brasil, considerando História da África e
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra-brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política
do País .

40. Os fóruns regionais e locais, bem como o Plano Plurianual são
instrumentos de implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU E AO CNMP

Com relação à Constituição Federal e à Lei Complementar nº 75/1993, responda ao itens subsequentes 
que versão sobre o Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público da União.
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41. O Conselho Nacional do Ministério Público da União é órgão
pertencente à estrutura do Ministério Público da União, exercendo
sobre ele controle interno sobre a atuação administrativa e
�nanceira, bem como sobre o cumprimento dos deveres funcionais
de seus membros.

42. Entre as funções institucionais do MPU, insere-se a promoção
de ação de inconstitucionalidade ou representação para �ns de
intervenção da União e também dos Estados, conforme disposição
constitucional.

43. O CNMP compõe-se de quatorze membros, nomeados pelo
Presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal, sendo
que destes, três são oriundos dos Ministérios Públicos Estaduais,
indicados pelo Ministério Público da União.
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44. Os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas gozam dos mesmos direitos e prerrogativas atribuídos aos
demais membros do MPU, incluindo vedações e forma de
investidura.

45. O inquérito civil público tem caráter administrativo, servindo ao
Ministério Público da União para colher elementos para a
proposição da ação civil pública, sendo desta, condição de
procedência.

46. O cargo de Procurador-Geral de Justiça no âmbito do MPDFT
será ocupado por membros do próprio órgão, que após indicação
por lista tríplice feita pelo Colégio de Procuradores e Promotores
de Justiça, será nomeado pelo Presidente da República para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

47. Assegura-se ao Ministério Público sua autonomia funcional e
administrativa, cabendo somente a ele a criação e extinção de seus
cargos e serviços auxiliares, respeitados os limites com gastos de
pessoas previstos em lei complementar.
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DIREITO ADMINISTRATIVO - Organização Administrativa, Ato
Administrativo e Processo Administrativo

No que concerne à organização administrativa, aos atos administrativos e processo administrativo, julgue 
os itens subsequentes:

48. A competência revisora do CNMP em processos disciplinares
recai sobre servidores e membros do MPU e dos MPs estaduais.

49. Situação hipotética: Determinado candidato realiza prova de
concurso de provas e títulos com três vagas para ingresso na
carreira do Ministério Público do Trabalho aos 64 anos, hipótese
em que é aprovado em quarto lugar.Assertiva: Caso haja vacância
e o candidato já tenha completado 65 anos, não poderá ser
nomeado, hipótese em que a nomeação alcançará o próximo
candidato do cadastro reserva, se existente.

50. Como titular da ação penal pública o Ministério Público da
União, nos casos de sua competência, deverá promovê-la
privativamente. Contudo, quando inerte segundo prazos
regulamentares, poderá tal competência ser excepcionada,
hipótese em que o ofendido poderá valer-se de meio privado para a
promoção da ação.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

51. Ainda que não seja requisito de validade do ato administrativo,
a motivação dos atos vinculados ou discricionários pode ensejar
sua anulação.

52. Seria perfeito, e�caz e válido o ato administrativo que tenha
percorrido seu ciclo de formação e produzido efeitos na sociedade,
ainda que posteriormente tenha sido anulado pela administração
pública.

53. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos têm
patrimônio exclusivamente público, são autorizadas por lei e
instituídas sob qualquer forma societária, exercendo funções
típicas do Estado, com sujeição predominante a normas do direito
público, ainda que tenham personalidade jurídica de direito privado.

54. Segundo a Lei 9.784/1999, nos processos administrativos
deverá ser observada a atuação segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé, adotando-se critérios de atendimento a
�ns de interesse geral, vedada, em todos os casos, renúncia total
ou parcial de poderes ou competências.
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DIREITO ADMINISTRATIVO - Agentes Públicos, cargo, emprego e função
públicos.

 No que tange ao conceito de agentes públicos, cargo, emprego e função públicos, julgue os itens: 

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

DIREITO ADMINISTRATIVO - Poderes Administrativos, uso e abuso de
poder

Quanto aos poderes administrativos, uso e abuso de poder, julgue o item abaixo:

0 points

CERTO

ERRADO

55. Servidores públicos, em todos os casos, deverão recebe
contraprestação pecuniária pelo exercício das atribuições de seu
cargo, seja por vencimentos ou por subsídio.

56. Agentes políticos poderão ser investidos no cargo por meio de
nomeação, eleição, designação ou delegação.

57. SITUAÇÃO: Policial militar ao abordar cidadão em blitz de
trânsito, sem motivação fundada, revista o carro sem o seu
consentimento. ASSERTIVA: Neste caso, ainda que seja agente
capaz e competente, cometeu abuso de poder com desvio de
�nalidade, e ainda que a legitimidade seja presumida, poderá ser
judicialmente responsabilizado.
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DIREITO ADMINISTRATIVO - Licitações e Contratos

 No que concerne a disciplina de licitações e contratos e sua legislação correlata, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

DIREITO ADMINISTRATIVO - Controle e Responsabilização da
Administração Pública

58. SITUAÇÃO: Em decorrência de fortes chuvas ocasionadas por
fenômenos meteorológicos imprevistos, determinado município
decretou estado de calamidade pública em decorrência de diversos
desabamentos, adotando medidas urgentes para a reparação dos
danos, entre as quais a contratação de empresa para a realização
de obras no valor de três milhões de reais por inexigibilidade de
licitação. ASSERTIVA: A iniciativa delimitada está em descordo
com a legislação correlata, posto que con�gura o caso de licitação
dispensada e não de inexigibilidade de licitação.

59. Tanto o pregão quanto o pregão eletrônico destinam-se ao
mesmo �m: aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente de�nidos
pelo edital, por especi�cações usuais no mercado.
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 Quanto às diversas formas de controle da administração pública, bem como sua responsabilização, julgue 
os itens: 

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

60. A administração pública goza de certas prerrogativas em razão
de sua natureza, motivo pelo qual a legislação pátria recepcionou
as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos e afastou a
necessidade de autorização judicial e legislativa como condição de
procedência do ato administrativo.

61. Trata-se de controle interno administrativo aquele exercido
pelos ministérios sobre os órgãos de sua estrutura interna, bem
como a supervisão ministerial sobre as entidades
descentralizadas. No primeiro caso, o controle é hierárquico, no
segundo, será sempre �nalístico.

62. Trata-se de controle interno administrativo aquele exercido
pelos ministérios sobre os órgãos de sua estrutura interna, bem
como a supervisão ministerial sobre as entidades
descentralizadas. No primeiro caso, o controle é hierárquico, no
segundo, será sempre �nalístico.
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0 points

CERTO

ERRADO

DIREITO CONSTITUCIONAL - Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias
Fundamentais

No que concerne aos princípios fundamentais, bem como aos direitos e garantias fundamentais, julgue os 
itens:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

63. SITUAÇÃO: Determinada viatura de polícia envolveu-se em
acidente em que �caram feridos uma transeunte e o motorista,
vindo a óbito um meliante que estava sendo conduzido
coercitivamente à delegacia. ASSERTIVA: Somente em relação à
transeunte a responsabilidade será extracontratual, porém, em
todos os casos, há responsabilidade civil objetiva do Estado,
gerando o dever de indenizar as vítimas, podendo responder
regressivamente o agente em caso de dolo ou culpa.

64. Direitos sociais como o décimo terceiro, irredutibilidade do
salário e salário-família são direitos e garantias fundamentais
corolários de fundamentos que vão ao encontro de valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa.

65. Poderão, em regime de exceção, ser tomadas penas de caráter
forçado, de banimento ou de morte, a exemplo do que acontece em
caso de guerra declarada.
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DIREITO CONSTITUCIONAL - Organização Política, Administração Pública,
Poder Executivo

Quanto à organização político-administrativa, à Administração Pública às atribuições do Presidente da 
República e dos seus ministros, julgue os itens subsecutivos:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

66. Fundação pública poderá �rmar contrato com prazo pré-
de�nido com o poder público para o aumento de sua autonomia
gerencial, �nanceira e orçamentária, �xando metas de desempenho
e resultados, nos termos da lei.

67. Territórios são unidades administrativas que integram
diretamente a União, oriundos da divisão de um Estado ou
desmembramento, que para serem criados, dependem de
aprovação popular por plebiscito e do Congresso Nacional por
meio de lei complementar.

68. Legislar sobre direito processual é competência concorrente da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

DIREITO CONSTITUCIONAL - Poder Judiciário e Legislativo

No que tange ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, seus órgãos e competências, julgue 
os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

69. Dentro dos limites constitucionais, o Presidente da República
pode expedir decretos sem autorização legislativa relacionados à
organização e funcionamento da administração federal, bem como
para a extinção de cargos e funções.

70. O regime previdenciário dos servidores públicos, com caráter
contributivo e solidário, é assegurado pela Constituição, fazendo
jus a proventos proporcionais, de forma compulsória, aos 70 anos
de idade ou 75, o que se estende aos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais
Superiores.

71. Situação: Determinado estrangeiro, naturalizado brasileiro,
refugiado no Brasil por crime político, fora processado e julgado e
condenado em seu país de origem por crime que, no Brasil,
con�gura terrorismo.Assertiva: Neste caso, caberá ao STF
conceder condição de execução à sentença estrangeira, em
atendimento à carta rogatória do país de origem.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Quanto às funções essenciais à Justiça, é correto a�rmar:

72. Aos membros do Conselho Nacional de Justiça, que exerce
controle interno sobre seu Poder, estende-se as prerrogativas e
direitos inerentes aos magistrados dos demais órgãos do
Judiciário.

73. Contra abuso de poder não amparado por habeas data ou
habeas corpus em que o coator seja Juiz Federal ou em
decorrência de ato do Tribunal Regional Federal, caberá ao próprio
Tribunal Regional Federal processar e julgar.

74. O titular do controle externo no Brasil quanto à �scalização
contábil, �nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial é o
Legislativo, a quem cabe apreciar as contas prestadas anualmente
pelos chefes do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Teorias administrativas

No que tange às aborgens clássica, burocrática e sistêmica de administração, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

75. À Defensoria Pública cabe, de forma integral e gratuita, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa
judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos a todos
que dela necessitam, incluindo estrangeiros, mesmo os não
naturalizados.

76. São inamovíveis os membros do Ministério Público, salvo por
motivo de interesse público fundamentado, aprovado por dois
terços dos membros do colégio, assegurada a ampla defesa.

77. A abordagem clássica de Administração, por meio do
pensamento analítico e mecanicista engloba em si a orientação
para a organização formal, buscando a máxima e�ciência, seja
pelo estudo das tarefas, seja pelo enfoque na estrutura como um
todo.
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0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Processos, Projetos e Decisão

Acerca dos processos de gerenciamento de projetos, da gestão de processos e da tomada de decisão no 
contexto das organizações, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

78. A teoria burocrática de administração representa o modelo
ideal para as organizações do século XX e, baseada nos estudos
do sociólogo alemão Max Weber, tem como vantagens a rapidez
nas decisões e a geração de benefícios para as pessoas.

79. Segundo Simon, as decisões programadas percorrem uma
série de fases que visam tornar a escolha da solução a mais
racional possível, reduzindo incertezas e idiossincrasias.

80. No âmbito das organizações públicas, processos são um
conjunto de decisões interligadas que, de ponta a ponta, utilizam
créditos orçamentários e recursos �nanceiros para a produção de
bens e serviços públicos.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Estratégia e Planejamento

0 points

CERTO

ERRADO

81. Ainda que todo projeto seja único, com início e �m
programados, seus processos de gerenciamento agregam certas
entradas, técnicas e ferramentas, sendo que alguns deles são
realizados uma única vez e outros podem ser iterados ao longo do
ciclo de vida.

82. Entre os processos de iniciação, a de�nição do escopo de um
projeto deverá especi�car as entregas e o trabalho a ser realizado.

83. O balanced Scorecard representa relação causal em
perspectivas simples, mas su�cientes para criar valor intangível por
meio de medidas tangíveis de gestão a partir das perspectivas do
aprendizado e crescimento, interna, dos clientes e �nanceira, que
se desdobram, cada uma delas, em objetivos, indicadores, metas e
ações estratégicas.
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0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Reformas administrativas e excelência na
gestão e prestação de serviços públicos

Quanto à qualidade e excelência nos serviços públicos, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

84. A matriz SWOT gerencia riscos e incertezas do planejamento
estratégico ao identi�car oportunidades e ameças externas, que
serão controladas por meio das forças e fraquezas da organização,
de�nindo estratégias ou cursos de ação delimitas por cenários de
desenvolvimento, sobrevivência, crescimento e manutenção.

85. O Programa de Qualidade e Participação na Administração
Pública buscou a valorização dos servidores públicos para a
cidadania e, como forma de atender às diretrizes de reforma do
Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, inseriu as
organizações públicas em modelos e premiações de excelência
como o preconizado pela Fundação Nacional de Qualidade.
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0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Gestão de Pessoas

 Quanto à gestão de Pessoas, seus objetivos, políticas, práticas e equilíbrio organizacional, julgue os itens: 

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

86. A despeito de o Decreto-Lei 200 de 1967, sob a égide do estado
liberal desenvolvimentista e autoritário, ter gerado um modelo
tendencioso de gestão em que o caráter econômico da reforma
dissociava-se da função social e da democracia, trouxe maior
liberdade gerencial, formalizou o orçamento-programa, podendo
ser considerado um primeiro momento da administração gerencial
no Brasil.

87. O equilíbrio organizacional é obtido quando se estabelece um
sistema de direção claro, com correto dimensionamento da força
de trabalho e devida alocação das pessoas no exercício pleno de
suas competências.

88. Enquanto o recrutamento deve ser atrativo e sedutor, atraindo o
maior número possível de canditados, as técnicas de seleção
devem ter validade preditiva do desempenho do candidato ao
futuro posto de trabalho a se ocupar, com características
obstativas e restritivas.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Gestão de Pessoas

Considerando temas como desempenho e competências, julgue os itens subsecutivos:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Gestão de Pessoas

Acerca do comportamento organizacional, clima, cultura, liderança, motivação e QVT, julgue os itens 
subsequentes.

89. A gestão do desempenho vale-se da gestão por competências,
que de�ne referenciais de desempenho sistematizados por
descrições de comportamentos a serem avaliados, em que se
devem apresentar verbos mensuráveis com critérios e condições,
que são necessários ao delineamento de competências tanto
técnicas quanto comportamentais.

90. A gestão do desempenho tem como principal foco a avaliação
das ações desenvolvidas pelo colaborador com base padrões
prede�nidos de comportamentos identi�cados como favoráveis
para a efetividade do trabalho.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO - Gestão de Pessoas

Julgue o item abaixo sobre educação corporativa e seus processos associados. 

91. Clima e cultura são variáveis importantes do comportamento
organizacional, modulando o comportamento dos colaboradores
internos e transmitindo seus valores subjacentes e identidade ao
público externo.

92. A corrente hegemônica em qualidade de vida no trabalho
abarca práticas preventivas de males que afetam a comunidade
organizacional e, para ser bem sucedida em sua missão, deve
avaliar elementos importantes da satisfação humana no trabalho
ao considerar a importância do papel da liderança e modelos de
gestão, bem como pesquisas de clima, que aferem alicientes
motivacionais de forma intrínseca e extrínseca ao trabalho
desenvolvido pelos colaboradores.
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0 points

CERTO

ERRADO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Princípios e conceitos

Quanto ao conceito de orçamento público, seus princípios e aplicações, julgue os itens seguintes:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

93. Um sistema de educação corporativa deve se valer de diversos
meios para a geração de conhecimento organizacional, seja de
modo formal ou informal, tácito ou explícito, por meio de estruturas
tradicionais ou educação a distância, o que em todos os casos
deverá considerar um diagnóstico de necessidades de capacitação,
levantando-se fontes na organização, nas tarefas, nas pessoas e na
própria avaliação do treinamento.

92. Os princípios orçamentários norteiam a gestão pública para o
correto dimensionamento das funções do Estado, com validade
legal de preceitos que remonta há mais de cinco décadas, como o
princípio da anualidade e universalidade.

93. O orçamento público é, além de lei em sentido material e
formal, uma peça técnica contábil e, a despeito de assim ser
considerado, deverá primar pela clareza e compressão de
quaisquer interessados.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E
DESPESAS

No que concerne às receitas e despesas públicas, seus conceitos, classi�cações e fases, julgue os itens 
abaixo:

94. Em respeito ao princípio da anualidade, a Lei de Diretrizes
orçamentárias deverá dispor previamente à elaboração do
orçamento público sobre alterações na legislação tributária,
versando ainda sobre a reserva de contingência, seu montante e
forma de utilização, calculado sob percentual da Receita Corrente
Líquida.

95. Pelo princípio da unidade de caixa ou tesouraria, obedecendo
ao regime de competência, deverá ocorrerá o recolhimento das
receitas por meio de agentes arrecadadores, fazendo constar todo
o numerário na Conta Única do Tesouro.

96. Como exceção ao princípio da exclusividade, a previsão de
abertura de créditos adicionais na Lei Orçamentária Anual deverá
se dar para atender a despesas não planejadas, mal calculadas ou
que, em decorrência de caso fortuito ou emergência, precisam ser
incorridas, autorizadas em ambos os casos por medida provisória.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

97. Quanto às classi�cações da receita pública orçamentária, os
dividendos representam variações patrimoniais correntes.

98. Segundo a classi�cação da receita por natureza, que deve ser
utilizada por todos os entes federativos, busca-se identi�car o
recurso por seu fato gerador.

99. Operações de crédito em geral e aquelas por antecipação da
receita orçamentária (ARO) são consideradas ingressos
extraorçamentários em que o Estado é mero depositário destes
passivos exigíveis.

100. As operações intraorçamentárias entre órgãos e entidades
que integram os orçamentos �scal, de seguridade social e de
investimentos das estatais do mesmo ente federativo não são
consideradas novas entradas de recursos, mas apenas
remanejamento de receitas.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

101. Se determinada despesa é empenhada e liquidada no
exercício de 2018, no exercício subsequente deverá ser inscrita
como restos a pagar processados, caracterizando-se como
despesa do exercício de 2019, ocasião em que será paga

102. As despesas �xadas e as receitas previstas para as Empresas
Estatais exploradoras de atividade econômica em que o Estado
possua maioria do capital social votante deverão constar em sua
totalidade no Orçamento Fiscal da Lei Orçamentária Anual.

103. A liquidação da despesa far-se-á pela veri�cação do direito do
credor com base em títulos ou documentos comprobatórios,
precedida necessariamente da emissão da nota de empenho.

104. SITUAÇÃO: Encerrou-se o exercício de 2018, restando
despesas não processadas, mas que o orçamento vigente
consignava crédito próprio com saldo su�ciente para seu
atendimento, bem como restos a pagar, cuja prescrição tenha sido
interrompida. ASSERTIVA: Em ambos os casos, deverão ser
inscritas como despesas de exercícios anteriores, pagas à conta de
de dotação especí�ca do orçamento de 2019.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Lei de
Responsabilidade Fiscal

Considerando as implicações da referia Lei para as contas públicas, bem como para os mecanismos de 
aprimoramento do processo orçamentário, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

105. O cálculo da receita corrente líquida é uma importante
medida, utilizada, entre outras, para limitar os gastos com pessoal
em todos os Poderes e Esferas. Seu cálculo deverá considerar o
somatório das correntes, considerando, por exemplo, participações
e dividendos, compensações �nanceiras e alienação de bens.

106. Não contrariará dispositivo legal a ação do Estado que
acarrete aumento de despesa, desde que o ordenador de despesa
apresente demonstrativo de impacto em três exercícios,
considerado o vigente, declarando a conformidade orçamentária e
�nanceira com o PPA, LDO E LOA.

107. Em atendimento à regra de ouro, o Ministério da Fazenda
veri�ca o cumprimento dos limites e condições relativos à
realização das operações de crédito dos entes federativos, que em
todos os casos, não poderão exceder o montante das despesas de
capital.
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0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA - Princípios e conceitos

Sobre conceitos e princípios arquivísticos, julgue os itens

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

108. São mecanismos de garantia da transparência na gestão
�scal os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal,
bem como a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento
da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e �nanceira, em meios eletrônicos
de acesso público

109. O arquivo intermediário guarda documentos recolhidos do
arquivo corrente, são ocasionalmente consultados, mas, a despeito
disso, ainda possuem valor primário.

110. O princípio do respeito aos fundos é a base da organização de
arquivos em respeito a sua proveniência. Logo, arquivos diferentes
não devem compor uma unidade arquivística, se não por sua
identidade e fundo semelhante.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA - Protocolo

Acerca das atividades de protocolo, relacionadas ao recebimento, registro, distribuição, tramitação e 
expedição de  
documentos, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

111. Fundos são tratados como um conjunto de arquivos de certa
administração e, em seu sentido minimalista ou orgânico,
considera que todas as unidades que compõem uma instituição
integram uma única organização arquivística, compondo, portanto,
um só fundo.

112. Destarte determinado órgão da administração pública esteja
em atividade há mais de dois séculos, seu fundo deverá ser
classi�cado como aberto.

113. Em um sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos, a captura de um documento consiste nas atividade
de digitalização, registro, classi�cação, indexação, atribuição de
metadados e arquivamento.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA - Gestão de documentos

Acerca da gestão de documentos, seus conceitos, fases e práticas, julgue os itens:

0 points

CERTO

ERRADO

114. Em um sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos, a captura de um documento consiste nas atividade
de digitalização, registro, classi�cação, indexação, atribuição de
metadados e arquivamento.

115. Ainda que o protocolo providencie a tramitação dos
documentos de arquivo a tomada de decisão acerca das
demandas nele contidas e a destinação a ser cumprida caberá às
autoridades das áreas as quais o documento esteja vinculado.

116. A gestão documental compreende a de�nição de
instrumentos legais, a análise da organização, a rede�nição da
estrutura do serviço arquivístico e a implementação do programa
de gestão.
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0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

0 points

CERTO

ERRADO

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA - Arquivamento e ordenação

Quanto à ordenação de documentos de arquivo, julgue o item: 

0 points

CERTO

ERRADO

117. O quadro de arranjo não é documento útil à fase corrente,
posto que sua funcionalidade é mais orientada a pesquisas de
documentos de valor histórico, que por regra, integra o arquivo
permanente.

118. São documentos uteis à gestão de documentos em todas as
suas fases a tabela de temporalidade e o plano de classi�cação.

119. A classi�cação documental requer, de antemão, a sua
aquisição. Assim, pode ser de�nido o gênero, que se divide em
textual, cartográ�co, iconográ�co, micrográ�co, entre outros.

120. Pelo sistema direto de ordenação documental, adotam-se a
ordem numérica e ideográ�ca.
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VOCÊ COMPLETOU COM ÊXITO ESTE SIMULADO!

Espero que a experiência tenha sido proveitosa e que ela re�ita as diversas possibilidades que estarão 
presentes em sua prova. Estou de cá torcendo por sua aprovação, ciente de que até aqui, todo o melhor foi 
feito. 

Amanhã divulgarei em meu site a prova toda comentada, para que você possa corrigir a tempo os erros 
cometidos, objetivando o seu melhor rendimento no dia 28.

Acesse às 16:00  de amanhã a meu site: www.renatolacerda.com.br

 
Forte abraço, sucesso e tudo de melhor na vida!

Espero por você no MPU.

Renato Lacerda.

Untitled Section

PROJETO: EU VOU SER COLEGA DO PROF. RENATO LACERDA

Deixe aqui um comentário acerca de sua experiência, sentido-se livre
para criticar, elogiar, desabafar... rs.

https://www.google.com/url?q=http://www.renatolacerda.com.br&sa=D&ust=1540092122322000&usg=AFQjCNH--BCesV_qe1WksKKdtmhNsC73OA
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