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QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a opção “A” seria a correta, pois o princípio da 

impessoalidade estaria na Constituição de forma implícita.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O recurso não merece ser provido, pois o mencionado princípio está na 

Constituição disposto de forma expressa. 

 

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: 

 

É a questão: 

 

Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 

CORRETA: 

(A) O princípio da impessoalidade está previsto de forma implícita na Constituição 

Federal de 1988. 

(B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos em comissão. 

(C) A moralidade, a legalidade e a parcialidade são princípios norteadores da 

Administração Pública direita e de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios. 

(D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período, sendo que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele que aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 

ou emprego, na carreira. 

 

Portanto, a banca reitera a alternativa “D” como a única que atende o enunciado. 

QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que a opção “D” também poderia ser assinalada como correta.  

 

 



JUSTIFICATIVA:  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO são órgãos do Poder Judiciário: 

 

(A) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais de Contas da União e dos Estados; os Tribunais e Juízes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios. 

(B) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

(C) O Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes 

Eleitorais; os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

(D) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios. 

 

O recurso procede e a questão está anulada, pois o termo “dos Municípios” na opção 

“D” a torna incorreta. Assim há duas alternativas que poderiam ser assinaladas, como 

incorretas, tanto a opção “A”, como a opção “D”. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão, alegando que para aposentar-se por invalidez 

permanente a pessoa não precisa ter 70 anos.    

 

JUSTIFICATIVA:  

Isso é exatamente o que diz a alternativa correta da questão, que segue os dizeres da 

Constituição. 

 

Sobre o tratamento dos servidores públicos na Constituição Federal de 1988, marque a 

alternativa CORRETA: 

(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter exclusivamente contributivo, por meio da 

contribuição do respectivo ente público e dos servidores ativos. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 

exclusiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(C) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, serão aposentados ou 

por invalidez permanente, ou compulsoriamente, aos setenta anos de idade, ou ainda 

voluntariamente, desde que atendidas as exigências constitucionais.  



(D) Por ocasião de sua concessão, os proventos de aposentadoria dos servidores titulares 

de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, poderão exceder a remuneração 

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

Assim, a banca ratifica a alternativa “C” como a única que atende ao enunciado. 

Traz a Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  

 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 

poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu 

a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 

3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, 

 

Pelas razoes expostas, os recursos são improcedentes, restando como alternativa correta 

a opção “C”. 

QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. O primeiro pede a anulação da questão por haver igualdade entre 

questões e o segundo argumenta que a matéria não seria objeto do Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O fato de eventualmente haver num mesmo certame igualdade de assuntos ou que 

questões elaboradas sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo artigo de lei, não traz 

prejuízo ao ineditismo da questão. As provas foram simultâneas para todos os cargos, 

assim não há de se cogitar eventual favorecimento, pois todos os candidatos tiveram 

acesso às mesmas questões ao mesmo tempo. Ademais, o recurso não indica nenhuma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40


falha na elaboração da questão em si, apenas diz que deve ser anulada por haver mais de 

uma questão igual. 

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

A questão 44 está assim disposta: 
 
44. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), entende-se como: 
 
(A) Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, com a 
devida dedução, nos Estados, das parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional. (Resposta correta – art. 2º, IV) 

(B) Ente da Federação: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

(C) Empresa controlada: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

(D) Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação. 

 

Lei 101/2000  
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

 

Pelas razões expostas, a banca considera os recursos improcedentes, a banca ratifica que a 
única alternativa que atende ao enunciado é a divulgada no gabarito preliminar. 
 

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão por alegar que a matéria não seria objeto do 

Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

Portanto, a banca considera o recurso improcedente. 

QUESTÃO 62.  

Situação: Recurso Procedente.  



RECURSO:  
O recurso pede a anulação da questão, sob o argumento de que as alternativas 
“A” e “C” estariam corretas. Ressalta-se que o gabarito aponta apenas a 
alternativa “C” como correta. 
 

JUSTIFICATIVA: 
Segundo Krugman e Obstfeld (2010, p.138) são barreiras não tarifárias: cotas 
de importação e restrições a exportações e subsídios à exportação. Sendo 
assim, as alternativas “A” e “C” estão corretas. 
 
Assim, a banca acolhe o recurso e anula a questão. 

 
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Marice.  Economia Internacional: teoria e 
política. 8 ed. São Paulo: Pearson, 2010. 

QUESTÃO 63.  

Situação: Recurso Improcedente. 

RECURSO:  
O recurso apresenta argumentos de que a afirmação do item “A” da referida 
questão está correta. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O item “A” da referida questão afirma que A Base Monetária é, por definição, 
igual à reservas bancárias mais os depósitos à vista nos bancos. Segundo 
LOPES & VASCONCELLOS (2008, pg. 57), a Base Monetária é definida como 
papel-moeda em poder do público mais o volume de reservas mantido pelos 
bancos [ver também SIMONSEN & CYSNE (1995)]. A afirmação do item “A” só 
estaria correta se o conceito de papel-moeda em poder do público fosse igual 
ao conceito de depósitos à vista nos bancos, o que não é verdade. O conceito 
do papel-moeda em poder do público corresponde ao papel-moeda emitido 
pelo governo retido pelo público, também denominada de moeda manual ou 
moeda corrente. Os depósitos à vista dizem respeito ao conceito de moeda 
escritural ou moeda bancária [ver LOPES & VASCONCELLOS (2008) e 
SIMONSEN & CYSNE (1995)]. Ressalta-se, ainda, que os conceitos de papel-
moeda em poder do público e de depósitos à vista nos bancos comerciais 
remetem a componentes distintos dos meios de pagamentos [ver SIMONSEN 
& CYSNE (1995)]. Portanto, a banca ratifica que apenas o item “A” está 
incorreto, em conformidade com o gabarito. 
 
LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de.  Manual 
de Macroeconomia: básico e intermediário.  2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2008. 
SIMONSEN, Mario Henrique; CYSNE, Rubens Penha.  Macroeconomia. 2 ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 1995. 

 

QUESTÃO 72.  

Situação: Recurso Improcedente. 

RECURSO:  
O recurso pede a anulação da questão, alegando que não há uma alternativa 
correta entre os itens apresentados. 
 

 



JUSTIFICATIVA:  
A afirmação da alternativa “C” da referida questão apresenta: Não houve 
mudança na posição das regiões em relação às suas participações na Renda 
Nacional (grifo nosso). De acordo com os dados da tabela apresentada na 
questão, a região Sudeste apresenta a maior participação na Renda Nacional, 
seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, respectivamente. 
Observa-se que essa ordem é válida para todos os anos apresentados na 
referida tabela. Ou seja, embora sejam constatadas mudanças nos percentuais 
de participação para cada região ao longo dos anos apresentados, realmente 
não houve mudança na posição das regiões em relação às suas participações 
na Renda Nacional. 
Portanto, a banca ratifica que a alternativa “C” está correta, em conformidade 
com o gabarito. 

QUESTÃO 73.  

Situação: Recurso Improcedente. 

RECURSO:  
O recurso pede a anulação da questão, alegando que a afirmação apresentada 
em sua alternativa “D” está incorreta. O recurso argumenta que é inadequado 
considerar a década de 1990, já que, segundo o recurso, apenas metade da 
década de 1990 apresentou baixos índices de inflação. 
 

JUSTIFICATIVA:  
A variável relevante na questão é o indicador de pobreza absoluta e não os 
índices de inflação. De fato, toda a década de 1990 é caracterizada por uma 
redução substancial dos indicadores de pobreza no Brasil [ver dados 
apresentados em SILVA JÚNIOR & SAMPAIO (2010), ROCHA (2000) e 
BARROS et al. (2000)]. A maior queda ocorreu entre os anos de 1993 e 1995, 
resultante, em grande parte, dos baixos índices de inflação [ver ROCHA (2000) 
e BARROS et al. (2000)].  
Portanto, a banca ratifica que apenas a alternativa “D” está correta, em 
conformidade com o gabarito. 

QUESTÃO 80.  

Situação: Recurso Procedente. 

RECURSO:  
O recurso pede a anulação da Questão, alegando que há duas alternativas 
incorretas, os itens “A” e “B”. Segundo o recurso, a supressão da palavra 
públicos para qualificar os serviços que são alvos do GESPÚBLICA torna o 
item “A” incorreto. Ressalta-se que apenas o item “B” é apontado como 
incorreto no gabarito. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Claramente a alternativa “B” da referida Questão é incorreta, haja vista que o 
Decreto Federal n.º 5.378, artigo 6º, parágrafo único, estabelece que o trabalho 
voluntário deva ser não remunerado. No parágrafo 1º do referido decreto, 
observa-se que uma das finalidades do GESPÚBLICA é melhorar a qualidade 
dos serviços públicos prestados aos cidadãos e não de todos os serviços 
prestados ao cidadão. Dessa forma, a banca concorda com o recurso, haja 
vista que a supressão do termo públicos torna o item “A” incorreto também. 

 

 



 

 

 


