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QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que o Edital não informou sobre o conteúdo de conhecimentos 
específicos cobrado na prova; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Da Organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados Federados, Dos 

Municípios; Do Distrito Federal e dos Territórios. 

Portanto, a matéria objeto da questão está prevista no Edital, sendo os recursos 

improcedentes. 

 QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e não 
matéria específica para a vaga do cargo; que há duas alternativas incorretas. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos princípios fundamentais”, sendo que este conteúdo é tratado na Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 1º ao 4º.  

Também improcedente o argumento de que há duas alternativas incorretas, pois a questão 

corresponde à literalidade do artigo 3º da Constituição Federal, abaixo transcrito: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes e a banca ratifica a alternativa “D”, 

como a única que atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 33.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta ausência de objetividade da questão; que não há alternativa a ser 
marcada para a referida questão; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 
 



JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos direitos e garantias fundamentais”, sendo que o conteúdo objeto da questão está 

previsto literalmente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Também improcedente o argumento em relação ao fato de que não há alternativa a ser 

marcada e sobre a ausência de objetividade da questão, pois a mesma corresponde à 

literalidade do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. 

Portanto, a resposta a ser assinalada deve ser a alternativa “C”, sendo a única que atende ao 
enunciado da questão. 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

QUESTÃO 34.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
 
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 
Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão correta seria a letra “C” e não a 
letra “A”, de acordo com o artigo 21 da CF/88. 
 

JUSTIFICATIVA:  

 

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 



Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

questões específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 

Quanto ao segundo recurso, o mesmo não deve ser provido, pois a resposta correta é a opção 

“A”, pois a matéria desta alternativa é da competência comum dos entes federados (União. 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e as demais alternativas não correspondem à 

competência comum entre os mesmos entes. Abaixo segue a questão n. 35 e os artigos da 

Constituição que contemplam a veracidade da alternativa “A”. 

35. Nos termos da Constituição Federal de 1988 é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 
 

(A) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
(Resposta correta: competência comum dos entes federados – art. 23, VI) 

(B) Legislar sobre trânsito e transporte. (competência privativa da União – art. 22, XI) 
(C) Assegurar a defesa nacional. (competência da União – art. 21, III) 
(D) Emitir moeda. (competência da União – art. 21, VII) 

 
 

Art. 21. Compete à União: 
III - assegurar a defesa nacional; 
VII - emitir moeda; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XI - trânsito e transporte; 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

Pelas razões expostas, restam improcedentes os recursos, sendo a alternativa “A” a única que 

atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 36.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

Há dois recursos: 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão não segue exatamente a redação 
do texto constitucional, restando incorreta a alternativa do gabarito. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 
todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 
Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes 
específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 
Quanto ao segundo recurso, a alternativa correta é a alternativa “A”, pois o fato de não 
corresponder à literalidade do artigo constitucional não significa que a alternativa está errada. A 
questão aborda assuntos sobre composição do Poder Legislativo e sistemas majoritário e 
proporcional de eleição, estando correta apenas a referida alternativa porque está de acordo 
com o previsto na Constituição Federal de 1988, art. 45. Abaixo a questão e o texto 
constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta, bem como o 
que está errado nas demais alternativas. 
 

QUESTÃO  36 

Nos termos da Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA. Sobre o 

Poder Legislativo Federal: 

 



(A) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional e o Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

(B) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema majoritário e o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados 

e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional. 

(C) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei estadual, proporcionalmente à 

população. 

(D) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas pela maioria qualificada dos votos, presente a 

maioria simples de seus membros. 

 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 

nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A”  como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 37.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
 
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 38.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que haveria mais de uma alternativa correta 
informando que o membro do Poder Judiciário não poderia exercer outra função ou cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  



Quanto ao primeiro recurso, as questões de  31 até 45 são de conhecimentos específicos 

para todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de 

Direito Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 

correspondem às partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao 

recurso. 

Quanto ao segundo recurso, apenas a alternativa “B” está correta, pois quanto à opção 

“A” os magistrados estão autorizados a exercer o magistério. Abaixo a questão e o texto 

constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta e o que 

está errado nas demais. 

QUESTÃO  38 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro tipo 

de cargo ou função. 

(B) Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse 

período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 

casos, de sentença judicial transitada em julgado. 

(C) Aos juízes não é atribuída a garantia da inamovibilidade. 

(D) Aos juízes não é vedado receber custas ou participação em processo 

 

Constituição Federal 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 

dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz 

estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “B” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 39.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a 
alternativa correta a ser marcada é diversa da prevista no gabarito preliminar. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 39 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: Noções de Direito Administrativo – Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/92). 

Também improcedente o argumento de que a alternativa correta a ser marcada é diversa da 

prevista no gabarito preliminar, pois a questão corresponde à literalidade da Lei de 

improbidade, nos termos dos artigos abaixo transcritos: 



Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior. 

O artigo anterior (1º e respectivo parágrafo único) faz parte do conteúdo do Certame previsto 

no Edital e também serve de embasamento para responder corretamente a questão em tela. 

Assim dispõe o mencionado artigo: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

Os demais artigos abaixo transcritos e que também estão previstos enquanto conteúdo, na 

forma do Edital, devem ser igualmente analisados para a solução correta desta questão. 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 

função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 

do fato. 

Portanto, a única resposta correta a ser assinalada é a alternativa “C”, restando improcedentes 

os recursos.  

QUESTÃO 40.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a matéria 
cobrada na questão não estava prevista no Edital. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Contratos Administrativos: Licitação: conceito, 

peculiaridades e espécies.  

A matéria de Contratos Administrativos vem estabelecida na Lei n. 8.666/93 (Lei geral das 

Licitações) e o conteúdo cobrado na questão está previsto no corpo do artigo 55 da referida 

Lei, abaixo transcrito: 



Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento;  
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica;  
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 
à proposta do licitante vencedor; 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 41.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Princípios básicos da Administração.  

Os princípios básicos da Administração Pública estão previstos expressamente no corpo do art. 

37, da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 42.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que há mais de 
duas alternativas corretas e/ou verdadeiras (opções “A” e “C”); que a opção marcada no 
gabarito preliminar não é a alternativa correta; que a alternativa correta é a opção “D”; que o 
conteúdo da licitação não está previsto na Lei n. 8.666/93. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Licitação: conceito, finalidades, dispensa, 

inexigibilidade e modalidades.  

A questão apresenta o seguinte teor: 
 
42. Sobre o processo licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, III) 

(B) É causa de inexigibilidade de licitação quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, VII) 



(C) Poderá haver dispensa de licitação quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
(Resposta correta, nos termos do art. 24, V) 

(D) É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
(Não é caso de dispensa, mas de inexigibilidade, nos termos do art. 25, III). 

 
Desta forma, a questão corresponde à literalidade da Lei n. 8.666/93, nos termos dos artigos 
abaixo transcritos: 
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou dos serviços; 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
Portanto, a banca ratifica a alternativa “C” como sendo a única que atende ao enunciado, 
restando improcedentes os recursos. 

QUESTÃO 43.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direito 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 43 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – Administração Pública: 

Organização Administrativa (administração direta e indireta, entidades paraestatais). 

Por tal, a resposta a ser assinalada deve ser a opção “C”, restando improcedente o recurso. 

 QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direito 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, 

classificação, espécies, revogação, anulação e invalidação.  

Pela razão exposta, o recurso é improcedente.  

 



QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos: 

 

O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos 

específicos, não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de 

motorista. 

O segundo recurso pede a anulação trazendo o art. 37 da Constituição, mas sem fazer 

menção do que seria a falha da questão objeto do recurso. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro, as questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 

Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 

Quanto ao segundo recurso, o Art. 37 da Constituição Federal, inciso IX, dispõe: a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Porém, o recurso não faz menção ao que se 

pretende, lembrando que isso é o que está escrito no item II da questão. Abaixo a 

questão e o texto constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, 

está correta e o que está errado nas demais. 

 
QUESTÃO  45 

Sobre a organização administrativa da Administração Pública prevista na Constituição Federal de 1988, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
período de até três anos. 

II. A Constituição Federal de 1988 disciplina que a lei infraconstitucional estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

III. A Constituição Federal de 1988 não veda a possibilidade de acumulação remunerada de cargos 
públicos, independentemente de compatibilidade de horários. 

IV. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(C) Somente Itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e IV estão corretos.  

 
Art. 37, CF 
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 

definir as áreas de sua atuação;  

Pelas razões expostas, recurso improcedente. Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como 
sendo a única que atende ao enunciado. 

 



QUESTÃO 47  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que assertiva “A” é também função planejar.  

Solicita anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA:  

A assertiva “A” expressa a função organização do processo administrativo. 
A assertiva “C” expressa a função direção e a assertiva “D” a função controle. 
Assim, somente a assertiva “B” indica a função administrativa de planejar.  
 
Base: Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria geral de Administração. Rio 
de Janeiro: Elsevier. 2003 p.167. 
 
Portanto, a banca mantém o gabarito divulgado. 

QUESTÃO 50  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que as demais características também seriam 
cabíveis para responder a questão.  

JUSTIFICATIVA:  

As assertivas “A”, “B” e “C” indicam características do planejamento tático. 
 
Base: Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração, Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2003, p.171. 
 
Assim, somente a assertiva “D” indica uma das características do planejamento 
estratégico, a banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório. 
 

QUESTÃO 51  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso pede anulação “...haja visto que as alternativas de resposta “A” e “B” 
ensejam ambiguidade quanto à resposta correta”.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O argumento não procede, uma vez que gerentes setoriais não pertencem à 
cúpula da organização.  

 
Base: Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração, Rio 
de Janeiro: Elsevier. 2003, p.23. 
 
Assim, a banca mantém como única correta a alternativa “A”. 

QUESTÃO 52 a 61.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que faltaram as questões supramencionadas em seu 
conjunto de prova. 
 
 



 JUSTIFICATIVA:  

Todos os candidatos, ao receberem o caderno de provas, ainda no tempo 
destinado aos avisos, ou seja, dez minutos antes do início da prova, foram 
instruídos a checar o seu caderno de questões para saber se havia problemas 
de impressão ou falta de páginas. Além disso, as orientações constantes na 
capa da prova encontra-se: “Caso haja algum problema solicite ao aplicador a 
substituição deste caderno.” O requerente deveria e poderia ter, na ocasião da 
prova, seu caderno de provas substituído. 
 

Pelas razões expostas, o recurso é improcedente. 
 

QUESTÃO 53.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a alternativa “C” não atende ao enunciado que pede 
a EXCEÇAO para o conceito de arquivo.... “O correto seria, arquivo é uma 
unidade......”   
Pede anulação da questão. 
 
 JUSTIFICATIVA:  

A banca mantém a letra “C” como a única que responde corretamente ao 
enunciado, uma vez que o conceito apresentado na assertiva é o conceito de 
Documentação e não de arquivo. 
 
Portanto a banca não acolhe o recurso. 

QUESTÃO 53.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que o gabarito indica a alternativa “D” como a exceção. 
Pede anulação da questão. 
 
 JUSTIFICATIVA:  

O equívoco do recurso quando apresenta a alternativa “D” como resposta à 
exceção pedida na questão. 
A banca mantém o gabarito indicando a alternativa “C” como sendo a única 
correta quanto ao enunciado. 
 
Portanto o recurso é improcedente. 
 

QUESTÃO 53.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a assertiva “B” é a resposta correta. 
Pede anulação da questão. 
  
 JUSTIFICATIVA:  

As assertivas “A”, “B” e “D” são conceitos de arquivo.  



A assertiva “C” apresenta um conceito de documentação, portanto, é a 
EXCEÇÃO solicitada no enunciado da questão.  
 
Fontes: 
Manual Técnico de Organização de Arquivos e Noções Básicas de Arquivos 
ativos e semi-ativos da Unicamp;  
Associação de Arquivistas Brasileiros 
Conceitos básicos de protocolo e Arquivo – UnB 
Arquivo Público do Paraná- Glossário 
 
Portanto, a banca mantém a alternativa “C” como a única que atende ao 
enunciado. 
 

QUESTÃO 54.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso pede anulação da questão ou mudança de gabarito para a 
alternativa “D”. 
 
 JUSTIFICATIVA:  

A banca mantém a alternativa “A” como exceção de tipos de arquivos e suas guardas.  
A alternativa “A” descreve a guarda de documentos que são próprios dos 
denominados institucionais e NÃO especializados. 
A alternativa “D” constitui uma assertiva correta, pois guardar originais de trabalhos, 
fotos de família, cartas, entre outros é próprio dos arquivos pessoais. 
 
Fonte:  

Manual Técnico de Organização de Arquivos e Noções Básicas de Arquivos 
ativos e semi-ativos da Unicamp 
 
Portanto, pelo exposto, a banca considera o recurso improcedente. 

QUESTÃO 56.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso afirma que as fases de ciclo de vida de documentos são ”ativo, 
intermediário e inativo” e que não há assertiva que apresente esta resposta. 
Pede a anulação da questão. 
 
 JUSTIFICATIVA:  

A banca indefere o pedido, pois, a questão busca a assertiva que NÃO 
corresponde a uma das fases do ciclo de vida. Neste sentido a alternativa “A” é 
a única que corresponde a EXCEÇÃO, pois, arquivo morto e inativo não existe. 

 
Fonte:  
 

Manual Técnico de Organização de Arquivos e Noções Básicas de Arquivos 
ativos e semi-ativos da Unicamp 
 
Portanto, pelo exposto, a banca considera o recurso improcedente. 



QUESTÃO 60.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso afirma que existem duas assertivas corretas, as letras “C” e “D”. 
Pede anulação da questão. 
JUSTIFICATIVA:  

As assertivas “A”, “B”, “C” estão corretas, pois são características e atributos 

próprios da administração; a expressão “mais ou menos complexo” não torna 

incorreta a assertiva uma vez que administrar é gerenciar diferentes recursos 

que podem ser abundantes ou escassos. Contrário senso, e até por exclusão, 

a assertiva “D” é errada, pois, apresenta o conceito de capitalismo, e assim, é a 

única que atende ao enunciado.  

Fonte: Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração, Rio 

de Janeiro: Elsevier. 2003, p. 44. 

Portanto, pelo exposto, a banca considera o recurso improcedente. 

QUESTÃO 61.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso solicita correção de gabarito da alternativa “B” para alternativa “C”. 
Pede alteração no gabarito. 
JUSTIFICATIVA:  

A banca julga improcedente o pedido uma vez que o item III é correto, tendo 

em vista o que solicita o enunciado da questão. Tecnologias, contexto 

ambiental, processos são variáveis importantes, mas nenhuma capaz de 

conduzir as organizações; este é um atributo humano. As pessoas são os 

únicos seres capazes de conduzir organizações em qualquer posição que se 

encontrem com relação a elas; parceiros, acionistas, stakeholders... 

Fonte: Chiavenato, Idalberto.  Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010. Cap. Introdução à moderna administração de pessoas. 

Portanto, pelo exposto, a banca considera o recurso improcedente. 

QUESTÃO 62.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso afirma que a letra “C” não “condiz com o que se vê nas grandes 
corporações e com o que falam os profissionais do ramo...”. 
 
JUSTIFICATIVA:  

A banca julga improcedente o comentário, em conformidade com Chiavenato, 

apresenta vantagens e desvantagens do recrutamento interno, dentre eles, o 

incentivo (promova) a permanência e a “lealdade à empresa”.  

A banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório. 



Fonte:  

CHIAVENATO, Ildebrando. Gerenciando com as Pessoas. 2005, p. 99. 

QUESTÃO 63.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso solicita anulação da questão, pois considera também correta a 
alternativa “C”, havendo assim duas alternativas corretas. 
JUSTIFICATIVA:  

A alternativa “C“, “...pode gerar atitudes negativas dos colaboradores não 

escolhidos” é considerada uma desvantagem da modalidade de recrutamento 

interno quando o enunciado da questão solicita desvantagem do recrutamento 

externo.  

Fonte:  

CHIAVENATO, Ildebrando. Gerenciando com as Pessoas. 2005, p. 99. 

Assim, a  banca mantém como resposta correta a alternativa “B”. 

QUESTÃO 64.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso afirma que todas as alternativas são corretas, considerando que “de 
acordo com Gil 2001 devemos observar e analizar (sic) adequação ao grupo”.  
 
JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o pedido uma vez que o enunciado trata da análise de currículo. 

Antecedentes criminais não são passíveis de serem analisados a partir da 

análise do currículo; portanto, a alternativa “D" é incorreta constituindo a 

EXCEÇÃO solicitada. 

Fonte:  

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. São Paulo: Ed. Atlas. 2001. p. 98. 

A banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório. 

QUESTÃO 65.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso afirma que todas as alternativas são verdadeiras.  
 
JUSTIFICATIVA:  

O recurso é improcedente, pois a alternativa “C”, “... ser muito flexível” não 

constitui uma limitação da técnica de entrevista, ao contrário: uma dentre muitas 

outras vantagens está a maior flexibilidade no trabalho de investigação uma vez que 



pode-se explicar o significado das perguntas, captar expressões corporais, tonalidade 

de voz e ênfase das respostas. 

GIL (2001, p 1001) firma que, “Em virtude de sua flexibilidade, a entrevista pode ser 

considerada o instrumento mais adequado para...”.  

Fonte:  

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas. 2001, p 101. 

A banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório. 

QUESTÃO 66.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso indica questão 63, mas argumenta com conteúdo proposto para 
questão 66. 
Recurso analisado segundo o conteúdo. 
Pede alteração de gabarito da letra “B” para “A”. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o pedido, pois não se trata de “ao fazer as perguntas, não deixar 

manifesta (clara, patente, óbvia) a resposta que deseja acerca do candidato.” 

Conforme alega o recurso, dando a entender que as perguntas seriam 

incompreensíveis. O erro é formulá-las de modo que obter respostas óbvias, do 

tipo, sim e não, por exemplo; não permitindo ao entrevistador conhecer as reais 

condições, aptidões e habilidades do candidato. Este tipo de questão pode 

desencorajar o candidato a falar.  

Gil (2001, p 113) afirma quanto a erros mais comuns nas entrevistas: “Não 

direcione as perguntas de modo que fique óbvia a resposta...”. Ainda, “não 

evite perguntas difíceis...” 

A exceção que a questão solicita e que constitui a resposta correta é 

justamente formular perguntas difíceis de modo a obter do candidato o máximo 

de informações sobre seu potencial, aptidões e conhecimentos exigidos para o 

cargo objeto da seleção. 

Fonte:  

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas, São Paulo: Ed Atlas, 2001. p 113. 

A banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório.  

QUESTÃO 66.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a letra “A” também “configura como técnica de 
sucesso em entrevistas”.  
Pede anulação. 



JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o pedido, pois não direcionar perguntas de modo que fique óbvia 

a resposta desejada configura um dos erros mais comuns dos entrevistadores 

e que impedem a seleção do melhor conhecer o candidato uma vez que dele 

não foi possível verificar o nível de aptidão ou conhecimento. São exemplos de 

perguntas óbvias àqueles que pedem respostas sim ou não ou do tipo “você é 

contra ou a favor da corrupção?”  

Gil (2001, p 113) afirma quanto a erros mais comuns nas entrevistas: “Não 

direcione as perguntas de modo que fique óbvia a resposta...” 

Fonte 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas, São Paulo: Ed. Atlas, 2001. p 113. 

A banca mantém a alternativa divulgada no gabarito provisório. 

QUESTÃO 70.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso solicita informação sobre a opção IV nos seguintes termos “porquê 
esta questão não conta (sic) como opção de escolha nas alternativas abaixo?” 
 
JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o pedido, pois o item IV não interfere na escolha da opção 

correta. 

A banca mantém como correta a alternativa “D” divulgada no gabarito 

provisório. 

QUESTÃO 71.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso solicita alteração do gabarito para a alternativa “C”, “entendendo que 
se trata de mero equívoco preferido por essa organizadora” 
 
JUSTIFICATIVA:  

Seguindo o gabarito já divulgado a banca mantém a alternativa “A” como 
resposta à questão considerando que todas as assertivas são verdadeiras por 
expressarem mudanças de comportamentos possíveis através de treinamento. 

Base:  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier. 2010.  
p 368-372. 

QUESTÃO 72.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 



RECURSO:  

O recurso afirma que “no item letra “C” pode ser aplicado tanto para 
fornecedores como funcionários que não altera o sentido da pergunta.” 
Não explicita o pedido. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente a observação, pois, a) não se trata de pergunta; b) o conceito 

contemporâneo de gestão de pessoas é um conjunto de relações integradas 

sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e 

das organizações, não cabendo, portanto, tratar das relações com 

fornecedores uma vez que não se configura em relação de emprego. 

Fonte; Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier. 

2004. p 9. 

Portanto, a banca considera o recurso como improcedente. 

QUESTÃO 73.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

Os recursos afirmam que todas as alternativas são corretas. 
Pedem anulação. 
  
JUSTIFICATIVA:  

A assertiva “A” atende ao enunciado que solicita a exceção, uma vez que o 

principal objetivo da gestão de pessoas é ajudar a ORGANIZAÇÃO (e não as 

pessoas, funcionários, colaboradores) a atingir suas metas, objetivos e a 

realizar sua missão. 

Fonte:  

CHIAVENATO, Adalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. 

p, 11-12. 

A banca mantém a alternativa “A” divulgada no gabarito provisório. 

QUESTÃO 76.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

Os recursos solicitam anulação da questão com base na Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993, relativamente às modalidades de licitação. 
 
JUSTIFICATIVA:  

O enunciado da questão refere-se genericamente ao ordenamento jurídico 

brasileiro e não à lei supramencionada. Na atualidade o pregão constitui 

modalidade de licitação instituído pela Medida provisória 2.026, editada em 04 

de maio de 2000 e regulamentada pelo decreto n. 3.555 de 8 de agosto de 

2000. 

A banca mantém a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito provisório. 



QUESTÃO 77.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

Os recursos solicitam a anulação da questão, pois, argumentam “faltarem 
palavras do artigo 8 do Decreto 5.378/2005...” 
 
JUSTIFICATIVA:  

A não nominação de todos os elementos que compõem o Comitê Gestor é 

substituída pela expressão “entre outros”. A questão exige do candidato 

somente reconhecer a pertinência ou não da participação de entidades 

privadas com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão. 

A banca mantém a alternativa “B” conforme publicado no gabarito provisório. 

QUESTÃO 80.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que: “a questão de n. 80 dsisperta (sic) dúvida solicito a 
anulação da mesma já que na lei 8.666/93  na alternativa \”D\” esta errada por 
faltar complemento de acordo com a lei...” 
 
JUSTIFICATIVA:  

A alternativa “D” não pode ser considerada errada por substituir a referência 
explícita dos “arts. 30 e 31 desta Lei” como quer o recurso, pois, o enunciado 
informa a Lei objeto de análise assim como o conteúdo da Lei 8.666. 
 
A banca mantém a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito provisório. 


