
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em 

caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for comple-

tado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 10h15min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS DE-

ZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o número 

09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido da ma-

neira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 

01– Analistas e órgãos internacionais se colocaram, ao longo 

das décadas de 1970 e 1980, à busca de indicadores que 
dessem conta da multiplicidade de fatores de desenvol-
vimento humano. A partir de diversas tentativas, o Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) propôs, em 1996, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).  Sobre o IDH e sua mensuração a partir 
de indicadores, assinale o que for correto. 

 
01) Políticas públicas aplicadas na região. 
 

02) Taxa de alfabetização. 
 

04) Expectativa de vida. 
 

08) Indicadores de renda. 
 
                

 
 

 

02– Pobreza da população é uma condição que afeta os indi-

víduos, ou seja, os membros de uma população e a desi-
gualdade social refere-se ao conjunto da população em 
sua totalidade. Sobre o assunto e no que diz respeito à 
diferença fundamental da condição da população, assi-
nale o que for correto. 

 
01) A desigualdade é uma propriedade da distribuição 

da riqueza, em uma dada população ou sociedade. 
 

02) A desigualdade é um conjunto de programas, ações 
e decisões tomadas pelos governos (nacionais, es-
taduais ou municipais) com a participação, direta ou 
indireta, de entes públicos ou privados que visam 
assegurar determinado direito de cidadania para vá-
rios grupos da sociedade. 

 

04) A pobreza é uma condição de indivíduos ou grupos 
os quais se encontram privados de meios adequados 
de subsistência. 

 

08) A pobreza é determinada pela ação do indivíduo e 
seu perfil vocacional para o trabalho e empreende-

dorismo. 
 
                
 
 

 

03– Segundo Marshall, a cidadania implica um sentimento de 

pertencimento e lealdade a uma civilização, que se cons-
titui em patrimônio comum de uma dada coletividade. Tal 
pertencimento, por sua vez, se estabelece a partir dos 
deveres de cada indivíduo para com o Estado, mas tam-
bém – e sobretudo – pelos direitos que este Estado lhe 
garante. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

 
01) Direitos sociais dizem respeito a um conjunto de ga-

rantias legais que assegurem bem-estar econômico. 
 

02) Direitos sociais asseguram a segurança contra riscos 
sociais e acesso aos bens e serviços essenciais à so-
brevivência. 

 

04) Direitos civis consistem na liberdade individual, 
como de expressão e circulação, por exemplo. 

 

08) Direitos políticos fazem referência ao ato de votar e 
ser votado. 
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04– Durante os anos 90, os serviços de telecomunicações e 

outros setores, como o siderúrgico, petroquímico e elé-
trico também foram privatizados no Brasil, levando o Es-
tado a mudar drasticamente a sua relação com o con-
junto dos agentes econômicos. Isto foi caracterizado 
através da(s) seguinte(s) condição(ões): 

 
01) A privatização de muitos serviços, como exemplo o 

petroquímico e siderúrgico, trouxeram prejuízos aos 
serviços prestados para a população. 

 

02) O Estado passou a exercer o papel de agente regu-
lador, com a criação das agências reguladoras dos 
mercados. 

 

04) Serviço de telecomunicações passou a ser inacessí-
vel para a população em virtude da falta de investi-
mentos e falta de concorrência do setor, identifi-
cando um novo padrão e tendências em diversos se-
tores. 

 

08) Quando o Estado passa de produtor de insumos in-
dustriais e fornecedor de infraestrutura para o setor 
privado da economia. 

 
                
 
 

 

05– Em meados dos anos de 1980, o serviço de telefonia era 

um serviço público, um monopólio estatal, o qual foi 
transformado em privado em quase todo mundo. Sobre 
o assunto e as razões que levaram à privatização, assi-

nale o que for correto. 
 

01) Os custos de implantação da infraestrutura reque-
rida eram extremamente elevados, sendo pouco 
atrativos para a exploração dos serviços pelo capital 
privado. 

 

02) Havia apenas uma tecnologia disponível para a pres-
tação dos serviços: telefones fixos ligados por fios e 
interligados por cabos submarinos para comunica-
ções à longa distância. 

 

04) O acesso aos serviços de telefonia era destinado 
apenas para a população de baixa renda, em virtude 
de programas sociais oferecidos pelo Estado. 

 

08) Os altos custos dos investimentos iniciais associados 
ao padrão tecnológico único contribuíram para que 
o setor de telefonia se constituísse em um monopó-
lio natural do Estado. 

 
                
 
 

 

06– As agências regulatórias ou reguladoras têm por finali-

dade regular diretamente as condições de concorrência e 
de oferta de serviços em um determinado mercado, vi-
sando o benefício de toda a coletividade. Identifique  
agências regulatórias ou reguladoras e assinale o que for 
correto. 

 
01) ANTT, ANCINE, BACEN e ANTAQ. 
 

02) ANATEL, ANEEL, ANAC e ANA. 
 

04) ANS, ANVISA e ANP. 
 

08) ANDEC, ANB e ANE. 
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07– Maximillian Weber (1864-1920), estudando uma nova 

forma de administração, concluiu que os indivíduos são 
caracterizados na esfera pública e esfera privada como 
agentes dentro de um cenário econômico. Neste contexto 
e sobre as afirmações de Weber referente aos indivíduos 
na esfera pública e esfera privada, assinale o que for cor-

reto. 
 

01) Na esfera pública, os indivíduos são sempre conce-
bidos como cidadãos, seja na posição de agentes do 
poder público, isto é, de servidores do Estado, seja 
na condição de simples usuários dos serviços públi-
cos ou sujeitos submetidos às leis e normas impos-
tas pelo Estado. 

 

02) Na esfera privada, os indivíduos são concebidos 
como pessoas físicas à procura da satisfação de seus 
interesses particulares, podendo se associar e cons-
tituir pessoas jurídicas com a finalidade de perseguir 
os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, 
religiosos, culturais etc. 

 

04) Na esfera privada, os indivíduos são sempre conce-
bidos como cidadãos, seja na posição de agentes do 
poder público, isto é, de servidores do Estado, seja 
na condição de simples usuários dos serviços públi-
cos ou sujeitos submetidos às leis e normas impos-
tas pelo Estado. 

 

08) Na esfera pública, os indivíduos são concebidos 
como pessoas físicas à procura da satisfação de seus 
interesses particulares, podendo se associar e cons-
tituir pessoas jurídicas com a finalidade de perseguir 
os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, 
religiosos, culturais etc. 

 
                
 
 

 

08– O Estado tem a prerrogativa de interferir num dos direi-

tos mais caros às sociedades liberais e capitalistas, que é 
o direito à propriedade. O Estado pode, sem cometer 
qualquer arbitrariedade, operar a transferência compul-
sória de um bem de um indivíduo ou de uma empresa 
particular para o domínio público, em caráter temporário 
ou permanente, conforme o caso, sempre que houver um 
motivo de interesse público legalmente sustentado, no 
entanto, com algumas considerações. Sobre o assunto, 
assinale o que for correto. 

 
01) A intervenção do poder público na propriedade pri-

vada é imposta de forma discricionária, mas sempre 
com ônus para o Estado, que deve indenizar a pes-
soa – física ou jurídica – que tiver o seu patrimônio 
expropriado. 

 

02) A operação de transferência pode ocorrer quando as 
circunstâncias impuserem a distribuição ou o condi-
cionamento da propriedade para a melhor distribui-
ção de renda entre a comunidade, principalmente 
quando caracteriza uma grande concentração de 
bens e de renda. 

 

04) A operação de transferência pode ser justificada por 
ser de utilidade pública, quando a transferência de 
bens de terceiros para a administração for conveni-
ente, embora não imprescindível, como no caso de 
expropriação de terras, urbanas ou rurais, para a 
construção de vias públicas. 

 

08) A lei faculta ao Estado desapropriar um particular 
quando houver: necessidade pública, isto é, quando 
a Administração Pública se defrontar com situações 
de emergência que, para serem satisfatoriamente 
resolvidas, exigem a transferência urgente de bens 
de terceiros para o seu domínio e uso imediatos. 

 
                
 
 

 

09– Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, cria-

das por lei, incumbidas de serviço público típico exercido 
de forma descentralizada, cujo pessoal se encontra re-
gido pelo regime jurídico previsto pela lei da entidade-
matriz. Identifique exemplos de Autarquias e assinale o 
que for correto. 

 
01) Caixa Econômica Federal. 
 

02) Fundação de Amparo. 
 

04) Banco Central. 
 

08) Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia. 
 
                
 
 

 

10– Empresas Públicas são tipos de organizações da adminis-

tração indireta. No que se refere a suas características, 
assinale o que for correto. 

 
01) Pessoas jurídicas de direito público são entidades, 

criadas por lei, destinadas a realizar atividades não 
lucrativas e atípicas do setor público, mas de inte-
resse coletivo. 

 

02) Empregados e colaboradores têm suas relações de 
trabalho regidas pela CLT. 

 

04) Pessoas jurídicas de direito privado são entidades, 
criadas por lei, de patrimônio público, destinadas a 
realizar obras e serviços de interesse público. 

 

08) O pessoal pode tanto ser regido pelo regime jurídico 
previsto pela lei da entidade-matriz, quanto pela 
CLT. 

 
                
 
 

 

11– O Estado de Bem-Estar Social pode ser definido como 

aquele que assume a proteção social de todos os cida-
dãos, patrocinando, regulando, normatizando ou garan-
tindo fortemente o bem-estar social. Identifique o que 
está relacionado ao assunto e assinale o que for correto. 

 
01) Sistemas Nacionais de Saúde. 
 

02) Educação, Habitação, Previdência e Assistência So-
cial. 

 

04) Normatização das relações de trabalho e salários. 
 

08) Garantia de renda, em caso de desemprego. 
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12– A eficiência na Administração Pública é considerada como 

determinante no processo de mudança acentuada nas 
entidades. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

 
01) Eficiência na Administração Pública é um princípio 

que se tornaria imperativo nas sociedades contem-

porâneas. 
 

02) A eficiência na Administração Pública é uma forma 
de modificação e modernização das estruturas pro-
dutivas das entidades. 

 

04) Atualmente, não mais se contesta que a eficiência 
seja um princípio de interesse público tão impor-
tante quanto são os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade e publicidade. 

 

08) A eficiência é considerada como determinante no 
processo de mudanças da sociedade, mas sua apli-
cação na Administração Pública, torna oneroso e dis-

pendioso para os cofres públicos. 
 
                
 
 

 

13– Constitui improbidade administrativa uma série de atos 

que estão previstos na Lei no 8.429/1992. No que se re-
fere à(s) característica(s) desses atos, assinale o que for 
correto. 

 
01) Enriquecimento ilícito, causando prejuízo ao erário e 

atentando contra os princípios da Administração Pú-

blica. 
 

02) Improbidade administrativa pode ocorrer pela loca-
ção de um bem imóvel, pertencente à Administração 
Pública. 

 

04) Quando o administrador ou servidor público abas-
tece seu veículo no mesmo posto de combustível 
que são abastecidos os veículos pertencentes à Ad-
ministração Pública. 

 

08) Utilização de veículo da Administração Pública para 
uso particular. 

 
                
 
 

 

14– Sobre o termo “corrupção” previsto no Código Penal, é 

possível afirmar que é, geralmente, utilizado para carac-
terizar: 

 
01) O mau uso da função pública com o objetivo de ob-

ter uma vantagem. 
 

02) O motorista que oferece dinheiro para o fiscal de 
trânsito para não ser multado configurando corrup-
ção passiva. 

 

04) O policial que recebe dinheiro para deixar de regis-
trar uma ocorrência configurando corrupção ativa. 

 

08) O agente de trânsito que recebe dinheiro para deixar 
de registrar uma ocorrência configurando corrupção 
passiva. 
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15– A síntese dos Indicadores Sociais, relatório emitido e ela-

borado pelo IBGE, teve seu início em 1998. Sobre o as-
sunto, identifique o que contempla e assinale o que for 
correto. 

 
01) Apresentação de estatística geral de empregados e 

desempregados, classificado por região e postos de 
trabalhos. 

 

02) Questões relacionadas à população e famílias, divi-
são do trabalho, mobilidade ocupacional da força de 
trabalho, distribuição de renda, despesa familiar, 
habitação, educação e saúde. 

 

04) A periodicidade do estudo que é anual, exceto nos 
anos de realização do Censo Demográfico. 

 

08) Análise da qualidade de vida e os níveis de bem-
estar das pessoas, famílias e grupos populacionais, 
a efetivação de direitos humanos e sociais, bem 

como o acesso a diferentes serviços, bens e oportu-
nidades, por meio de indicadores que visam contem-
plar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob 
a perspectiva das desigualdades sociais. 

 
                
 
 

 

16– Políticas Públicas dizem respeito ao conjunto de progra-

mas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado dire-
tamente ou indiretamente, com a participação de entes 
públicos ou privados, que visam assegurar determinado 

direito de cidadania. No que se refere a ações considera-
das Políticas Públicas, assinale o que for correto. 

 
01) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, mos-

tra que uma das dificuldades de implementação con-
siste exatamente em variações das motivações dos 
adultos quanto ao trabalho infantil: em alguns locais 
a causa é a carência de renda, em outros é a cultura 
que prescreve o trabalho desde a infância e em ou-
tras a causa é a falta de creches ou locais seguros 
onde os pais possam deixar os filhos. 

 

02) Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado, 
com o objetivo de estimular a produção do álcool, 
visando o atendimento das necessidades do mer-
cado interno e externo e da política de combustíveis 
automotivos. De acordo com o decreto, a produção 
do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca 
ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada 
por meio da expansão da oferta de matérias-primas, 
com especial ênfase no aumento da produção agrí-
cola, da modernização e ampliação das destilarias 
existentes e da instalação de novas unidades produ-
toras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades 
armazenadoras. 

 

04) Programa Bolsa Família, que se baseia numa teoria 
de que é possível induzir as famílias a valorizarem a 
educação e a saúde dos seus filhos, de maneira que 
a próxima geração seja mais educada e mais saudá-
vel, portanto, com maior possibilidade de escapar à 
pobreza. 

 

08) Programa Nacional de Renovação de Frota de Veícu-
los Pesados, com taxa de financiamento diferenciada, 
que retire de circulação veículos com mais de 20 
anos de uso. No Brasil, a idade média da frota de 
caminhões pesados dos autônomos, por exemplo, 
com peso bruto total entre 8 e 29 toneladas, é de 
23,4 anos. Esse tipo de veículo consome mais com-
bustível, é mais poluente e apresenta menos segu-
rança para o condutor. 

 
                
 
 

 

 
 



 
 

17– Nas fases do Planejamento Orçamentário da Administra-

ção Pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a      
realização de uma audiência pública, com a participação 
da população e comunidade, com os gestores e seus     
representantes para discutir sobre os programas e ações 
do governo e sua gestão. Sobre a audiência pública, no 

que se refere à(s) fase(s) do ciclo orçamentário em que 
é realizada, assinale o que for correto. 

 
01) Na Elaboração do PPA – primeira fase do ciclo orça-

mentário. 
 

02) Na Elaboração do Plano Plurianual. 
 

04) Na Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

08) Na Elaboração da Lei de Orçamento Anual. 
 
                
 

 

 

18– Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm 

informações relevantes sobre determinados atributos e 
dimensões do estado de saúde, bem como do desempe-
nho do sistema de saúde. Se gerados de forma regular e 
manejados em um sistema dinâmico, os indicadores de 
saúde são instrumentos valiosos para a gestão e avalia-
ção da situação de saúde, em todos os níveis, revelando: 

 
01) Um conjunto de indicadores de saúde que se destina 

a produzir evidência sobre a situação sanitária e 
suas tendências, como base empírica para identifi-

car grupos humanos com maiores necessidades de 
saúde. 

 

02) O risco epidemiológico e áreas críticas. 
 

04) Omissão das propriedades dos componentes utiliza-
dos em sua formulação, isto é, frequência de casos 
e tamanho da população em risco. E da precisão dos 
sistemas de informação empregados, tais como:   
registro, coleta e transmissão dos dados. 

 

08) Que há construção de insumo para o estabeleci-
mento de políticas e prioridades melhor ajustadas às 

necessidades de saúde da população. 
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19– Na atualidade, o novo paradigma da Administração Pú-

blica está calcado na aplicação de novos princípios, com 
a finalidade de alcançar resultados na gestão, afetando a 
estruturação das entidades públicas. Para alcançar este 
fim desejado, a Administração Pública elenca um con-
junto de ações com determinados itens. Sobre essas 

ações, assinale o que for correto. 
 

01) Apresenta caráter descentralizado da tomada de de-
cisões, flexibilização de recursos com cobrança de 
responsabilidade de gestores e utilização de plane-
jamento estratégico nas organizações públicas e oti-
mização dos processos administrativos. 

 

02) Mantém a administração centralizada para tomada 
de decisões e planejamento governamental e man-
tém o controle da gestão no processo de formulação 
do orçamento público. 

 

04) Foca nos resultados e políticas públicas formuladas 
a partir de processo de planejamento governamen-
tal. 

 

08) Apresenta mudanças metodológicas no processo de 
formulação do orçamento público e sistemas de     
informação que forneçam subsídios para a tomada 
de decisão e aplicação de um sistema de apuração 
de custos. 

 
                
 
 

 

20– Órgãos, cargos e funções existentes na Administração 

Pública são criações legais que se encarnam nos agentes, 
que são pessoas físicas. Na estruturação do serviço pú-
blico, o Estado cria cargos e funções, institui classes e 
carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece venci-
mentos e vantagens e delimita deveres e direitos para os 
servidores. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

 
01) Cargo público é o lugar instituído na organização do 

serviço público, com denominação própria, atribui-
ções e responsabilidades específicas e estipêndio 
correspondente, para ser provido e exercido por um 
titular, na forma estabelecida em lei. 

 

02) Função é a atribuição ou o conjunto de atribuições 
que a administração confere a cada categoria pro-
fissional ou comete individualmente a determinados 
servidores para a execução de serviços eventuais. 

 

04) Os cargos são apenas os lugares criados no órgão 
para serem providos por agentes que exercerão as 
suas funções na forma legal. 

 

08) O cargo é lotado no órgão e o agente é investido no 
cargo. Órgão, função e cargo são criações abstratas 
da lei; agente é a pessoa humana, real, que infunde 
vida, vontade e ação a essas abstrações legais. 
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21– Os princípios que regem a Administração Pública Brasi-

leira são consagrados pelo Direito Público. Sobre o as-
sunto, assinale o que for correto. 

 
01) Legalidade, materialidade, impessoalidade e publici-

dade são princípios que regem a Administração Pú-

blica. 
 

02) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publici-
dade são princípios que regem a Administração Pú-
blica. 

 

04) Legalidade, materialidade, oportunidade e eficiência 
são princípios que regem a Administração Pública. 

 

08) Em 1998, por meio da Emenda Constitucional n0 19, 
foi acrescentado à Constituição Brasileira mais um 
princípio: eficiência. 

 
                

 
 

 

22– No início dos anos 90, a fase de uma Nova República foi 

marcada por uma nova reestruturação produtiva, carac-
terizada por uma revolução industrial e econômica no Go-
verno Fernando Collor de Mello. Essa reestruturação pro-
dutiva foi marcada pelo(s) seguinte(s) evento(s): 

 
01) Aumento de ministérios e secretarias do governo, 

com a intenção de maior controle das contas públi-
cas. 

 

02) Implantação de um novo processo no sistema pro-
dutivo, chamado modularização e implantação da 
terceirização na produção, provocando alterações na 
economia do trabalho. 

 

04) Abertura dos mercados externos com a queda das 
alíquotas de importação resultando em uma queda 
nos produtos importados de melhor qualidade, con-
sequentemente provocando uma queda nos produ-
tos produzidos internamente. 

 

08) Aumento do PIB – Produto Interno Bruto de 43% em 
razão do bloqueio de recursos da população. 

 
                
 
 

 

23– O Governo de Getúlio Vargas foi chamado de Modelo Bu-

rocrático na República. Sobre os aspectos marcantes 
dessa gestão, assinale o que for correto. 

 
01) Implantação da Lei de Sindicalização, que estabele-

ceu a Unidade Sindical. 
 

02) Implantação da jornada de trabalho de 8 (oito) ho-
ras e Carteira de Trabalho. 

 

04) Implantação dos Institutos de Aposentadoria e Pen-
sões, precursores do INSS, além da criação da Jus-
tiça do Trabalho e instituição do Salário Mínimo. 

 

08) Implantação e criação do FGTS – Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. 
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24– Sobre princípio(s) que orienta(m) o Gestor Público atra-

vés do Direito Público, assinale o que for correto. 
 

01) O Gestor Público será obrigado a fazer exatamente 
aquilo que a lei mandar. 

 

02) É aceitável para um Gestor Público achar uma “bre-
cha na lei” que terá todos os seus atos avaliados e 
julgados pela conformidade com o que a lei obriga 
ou expressamente autoriza. 

 

04) O Gestor Público pode achar uma “brecha na lei” 
para poder fazer aquilo que a organização necessita, 
pois esta é uma característica valorizada e desejada 
nos administradores de organizações de entidades 
públicas que agem na esfera em que impera o prin-
cípio da liberdade negativa. 

 

08) O Gestor Público somente poderá fazer o que a lei 
expressamente autorizar. 

 
                
 
 

 

25– Como a Administração Pública só age por intermédio de 

seus servidores, conclui-se, logicamente, que são estes 
que, de fato, exercem os poderes de polícia e discricio-
nário do Estado. Investidos desses poderes, os agentes 
públicos encontram-se igualmente submetidos a alguns 
deveres, sem os quais seus poderes seriam abusivos. 
Identifique esses deveres e assinale o que for correto. 

 

01) Dever de agir. 
 

02) Dever de prestar contas. 
 

04) Dever de eficiência. 
 

08) Dever de probidade. 
 
                
 
 

 

26– Há fontes de consulta dos indicadores socioeconômicos 

disponibilizados em sites de institutos de pesquisa, com 
informações relevantes para pesquisa das mais diversas 
naturezas. Sobre exemplo(s) de fonte(s) com tais carac-
terísticas, assinale o que for correto. 

 
01) www.ibge.gov.br – Síntese de Indicadores Sociais, 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Indi-
cadores Sociais Municipais, Cidades, Estados. 

 

02) www.ipea.gov.br – Radar Social, Relatório de Acom-
panhamento dos ODM. 

 

04) www.pnud.gov.br – Relatório e levantamentos esta-
tísticos dos serviços de saúde. 

 

08) www.isau.gov.br – Levantamentos estatísticos dos 
serviços de saúde. 
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27– No primeiro semestre de 2000, no Governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada no Congresso 
Nacional a Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Comple-
mentar no 101/2000. Esta Lei foi importante e um grande 
marco na Administração Pública Brasileira. Sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, assinale o que for correto. 

 
01) Autorizou os administradores a empenhar receitas 

futuras para realização de obras marcantes, impor-
tantes para a população, deixando ao sucessor a ta-
refa de honrar esses passivos. 

 

02) Fixou limites para gastos com pessoal e para o      
volume de endividamento. 

 

04) Criou mecanismos de responsabilidade penal para 
os administradores públicos que infringirem a Lei. 

 

08) Garantiu o ajuste das contas públicas em todas as 
esferas de governo. 

 
                
 
 

 

28– Os Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública ana-

lisam a situação de saúde das crianças sobre alguns indi-
cadores sociais possíveis que resultam em estatísticas 
decorrentes de dados de registros administrativos reque-
ridos no cômputo dos indicadores, tais como: 

 
01) Taxa de mortalidade infantil, baseada no cálculo de 

nascimentos e óbitos de crianças até 1 ano registra-

das em Cartórios ou em Hospitais. 
 

02) Cobertura vacinal de crianças de 0 a 3 anos, indi-
cada por registros de vacinações dos Postos e Se-
cretarias de Saúde e população de 0 a 3 anos esti-
mada pelo IBGE. 

 

04) Taxa de crescimento infantil, calculada por meio do 
senso realizado no levantamento de dados e estima-
tivas. 

 

08) Taxa de desnutrição em crianças de até 5 anos, ob-
tida por meio do registro de medidas de peso e al-

tura de crianças de até 5 anos em pesquisa especí-
fica ou registros de programas de nutrição infantil. 

 
                
 
 

 

29– A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, estabeleceu os 

princípios e normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos referentes a obras e serviços – inclusive 
de publicidade –, compras, alienações, concessões, per-
missões e locações. Sobre a(s) finalidade(s) desta lei, as-
sinale o que for correto. 

 
01) Determinar um processo de compra restrito e diri-

gido para os fornecedores do governo. 
 

02) Garantir a contratação da proposta da empresa ca-
dastrada como fornecedor do Estado, independente 
que apresente o menor preço ou preço mais vanta-
joso para a Administração Pública. 

 

04) Assegurar a isonomia no tratamento dos fornecedo-
res e prestadores de serviços. 

 

08) Abranger no âmbito de todos os Poderes da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, extensivos 

aos seus fundos especiais, autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista controladas direta ou indiretamente por 
qualquer dos entes da Federação. 

 
                
 
 

 

30– No levantamento dos dados dos indicadores sobre os 

conceitos de bem-estar social, abordando os recursos hu-
manos, equipamentos e serviços de saúde, Nahas (2006) 
desenvolveu uma matriz utilizando os seguintes dados: 

 
01) Número de médicos, profissionais de saúde de nível 

superior (exceto médicos e dentistas) e número de 
Técnicos em Saúde por 1.000 habitantes. 

 

02) Número de usuários do SUS que não obtiveram 
atendimento nas unidades básicas de saúde. 

 

04) Equipamentos odontológicos do SUS, consulta do 
SUS e taxa média de internação total. 

 

08) Leitos hospitalares disponíveis para o SUS, unidades 
de média complexidade e unidades de atenção bá-
sica. 
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