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AGENTE DA FISCALIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO  

 

Língua Portuguesa 

 

1) A frase correta do ponto de vista da grafia é: 

 

A) Era grande a insidência de casos de enjoo quando era servido aquele alimento, por isso o 

episódio não foi tratado como exceção, atitude que garantiu o êxito das providências. 

B) Em meio a tanta opulência da mansão leiloada, encontrou a geringonça que, tratada 

criativamente por ele, garantiu por anos seu apoio a entidades beneficientes. 

C) Seus gestos desarmônicos às vezes eram mal compreendidos,mas seu jeito afável de falar, sem 

resquícios de mágoa, revelava sua intenção de restabelecer a paz entre os familiares. 

D) Defendeu-se dizendo que nunca pretendeu achincalhar ninguém, mas as suas caçoadas 

realmente humilhavam e incitavam à malediscência. 

E) Sempre ansiosos, desenrolaram no saguão apinhado a faixa com que brindavam os recém-

formados,com os seguintes dizeres: “Viagem bastante e divirtam-se, nobres doutores”. 

    
Grau de dificuldade: Difícil 

Dica da autora: Lidar com alguns aspectos da ortografia da Língua Portuguesa não é simples. 

Existem vocábulos cuja pronúncia é de um jeito, mas a escrita é de outro. Vale ficar atento e ler 

prestando atenção ao modo como as palavras são escritas. 

 

Alternativa A: INCORRETA. O termo “insidência” está escrito de modo incorreto. O correto seria 

grafar “incidência. 

Alternativa B: INCORRETA. O termo “beneficiente” está grafado incorretamente. O correto seria 

grafar “beneficente”. 

Alternativa C: CORRETA. Todos os termos utilizados na sentença estão grafados corretamente. 

Alternativa D: INCORRETA. Os termos “axincalhar” e “malediscência” estão grafados 

incorretamente. O correto seria escrever “achincalhar” e “maledicência”. 

Alternativa E: INCORRETA. O termo “viagem” está grafado incorretamente no contexto no qual 

está inserido. Na sentença, o termo deve ser o verbo. Desse modo, deveria estar grafado 

“viajem”. 

 

2) Ao escrever frases, que deveriam estar de acordo coma norma-padrão, um funcionário se 

equivocou constantemente na ortografia. Ele só NÃO se enganou em: 
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A) O homem foi acusado de estuprar várias vítimas. 

B) A belesa da duquesa era realmente de se admirar. 

C)  Porque o sapato deslisou na lama, a mulher foi ao chão. 

D)  Sem exitar, as crianças correram para os brinquedos do parque. 

E)  Sem maiores pretenções, o time venceu o jogo e se classificou para a final. 

 

Grau de dificuldade: Intemediário  

 

Dica da autora: Alguns termos trazem grafia mais complicada do que outros. Cabe prestar muita 

atenção e continuar lendo e observando os fenômenos na escrita das palavras. 

Alternativa A. CORRETA. A sentença está escrita de modo correto, sem infração à norma 

gramatical. 

Alternativa B. INCORRETA. O correto seria utilizar “beleza”. A palavra é um substantivo abstrato 

que deriva de um adjetivo, portanto é grafada com “Z”. 

Alternativa C. INCORRETA. O termo grafado corretamente é “deslizou”; na sentença está grafado 

com “s”. 

Alternativa D. INCORRETA. O termo que deve ser utilizado é “hesitar”, e não 

“exitar”.  

Alternativa E. INCORRETA. O correto seria utilizar “pretensões”, e não 

“pretenções”. 

 

3) O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma-padrão em: 

 

A) O marciano desintegrou-se por que era necessário. 

B) O marciano desintegrou-se porquê? 

C) Não se sabe por que o marciano se desintegrou. 

D)  O marciano desintegrou-se, e não se sabe o porque. 

E)  Por quê o marciano se desintegrou? 

 

Grau de dificuldade: Intermediário  

 

Dica da autora: O emprego do “porquê” amedronta muitos candidatos em provas de concurso. 

Procure aprender a utilizar esse elemento na escrita cotidiana. Desse modo, dificilmente, em uma 

questão de concurso, o candidato terá problema. 
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Alternativa A: INCORRETA. O correto seria utilizar “porque”, pois o conectivo que cabe na 

sentença é uma conjunção causal. 

Alternativa B: INCORRETA. O correto seria utilizar “por quê”, pois o termo que cabe na sentença 

está no final da frase, portanto deverá ser separado e acentuado. 

Alternativa C: CORRETA. O emprego do termo destacado está correto e equivale a “por qual 

razão”. Deve, portanto, estar separado e sem acento. 

Alternativa D: INCORRETA. O termo que deve ser utilizado é “porquê”, pois está precedido do 

artigo; é, portanto, um substantivo. 

Alternativa E: INCORRETA. O correto seria utilizar “por que”, pois o termo que cabe na sentença 

está iniciando uma pergunta e equivale a “por qual motivo” ou “por qual razão”. 

 
 
 
 

 
 

Informática 
 
 
4) É uma característica do sistema operacional Windows: 

 

(A) processamento em modo monotarefa. 

(B) instalação do tipo plug and play. 

(C) utilização em modo monousuário. 

(D) licenciamento do tipo shareware. 

(E) suporte a todos os tipos de sistema de arquivos. 

 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A. Incorreta. O Windows é um sistema operacional multitarefa. Ou seja, ele é capaz de 

gerenciar e executar várias tarefas ao mesmo tempo. 

Alternativa B. Correta. Tecnologia conhecida pela característica de “plugar e utilizar” disponível em 

vários sistemas operacionais, incluindo o Windows. 

Alternativa C. Incorreta. É possível a criação de vários usuários, com ambiente personalizado, para 

utilizar o Windows em uma mesma máquina. Portanto, ele é multiusuário. 

Alternativa D. Incorreta. Licenciamento shareware é quando o software é disponibilizado de forma 

gratuita, porém com certas limitações de uso. O Windows é um software do tipo proprietário. 
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Alternativa E. Incorreta. Há tipos de sistemas de arquivos que não são suportados pelo Windows, 

como é o caso de sistemas de arquivos típicos de outros sistemas operacionais. 

 
 
 
5) No Sistema Operacional Windows 10, em sua instalação padrão, o Navegador Internet 

Explorer foi substituído pelo: 

 

(A) Microsoft Edge. 

(B) Microsoft Pug. 

(C) Microsoft Lerry. 

(D) Microsoft Connect. 

(E) Microsoft News. 

 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A. Correta. O “Microsoft Edge” é um navegador web desenvolvido pela Microsoft e 

disponibilizado no Windows 10 como navegador padrão, substituindo, após muitos anos, o 

navegador “Internet Explorer”. 

Alternativa B. Incorreta. “Microsoft Pug” não corresponde a nenhum produto ou serviço 

comercializado ou fornecido pela Microsoft. 

Alternativa C. Incorreta. “Microsoft Lerry” não corresponde a nenhum produto ou serviço 

comercializado ou fornecido pela Microsoft. 

Alternativa D. Incorreta. O “Microsoft Connect” é um ambiente virtual, na internet, para que o 

usuário de produtos e serviços da empresa enviem bugs e sugestões para serem avaliados para as 

próximas versões dos produtos. 

Alternativa E. Incorreta. “Microsoft News” é um site web da própria empresa que provê notícias 

sobre seus produtos e ações. 

 
 
 

 
  

Raciocínio Logico 
 
6) Considere a lista de produtos que Ester comprou em sua última ida ao supermercado: 
 

Produto Peso (kg) Preço por kg (R$) 

Pão de queijo   0,500 35,90 

Presunto magro   1,250 32,20 
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Pão de queijo Quantidade    Preço unitário (R$) 

Caixa de leite        4             2,50 

Copo de requeijão        2             5,10 

 
Ester pagou sua compra com uma nota de 100 reais. Assim, uma expressão numérica cujo resultado 
corresponde ao troco, em reais, recebido por ela é: 
 
Grau de dificuldade: Fácil. 
 

[A] 100 − [
35,90

2
 + 5 ×  

32,20

4
 + 2 × (2 × 2,50 + 5,10)] 

 

[B] 100 −  [
35,90

2
+ 5 ×

32,20

4
+ 4 ×  (2,50 + 5,10)] 

 

[C] 100 −  [
35,90

4
+ 5 ×

32,20

2
+ 4 ×  2,50 + 2 × 5,10] 

 

[D] 100 −  
35,90

4
+ 5 × 

32,20

2
+ 4 × 2,50 + 2 × 5,10 

 

[E] 100 −  
35,90

2
+ 5 ×  

32,20

2
+ 4 × (2,50 + 5,10) 

 
Alternativa A: CORRETA. Calculando as despesas isoladamente, temos: 
 

1. Pão de queijo: 0,500 x 35,90= 
35,90

2
= 17,95 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

2. Presunto magro: 1,250 x 32,20 = 
5

4
 × 32,20 = 5 ×

32,20

4
= 5 × 8,05 = 40,25 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

3. Caixas de leite: 4x2,50 =4 ×
5

2
=  

20

2
= 10 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

4. Copos de requeijão: 2x5,10 =2×
51

10
= 10,20 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠  

                                            
Total da compra: 17,95+40,25+10+10,20 = 78,40 reais 
Troco recebido por Ester = 100,00 – 78,40 = 21,60 reais 
 
Note que a expressão numérica do troco T, em reais, a ser recebido por Ester tem a seguinte 
forma:  
 
T= 100 − {(0,50 × 35,90) + (1,250 × 32,20) + (4 × 2,50) + (2 × 5,10)}= 

100 − {
35,90

2
+ 5 ×

32,20

4
+ 2 × [(2 × 2,50) + 5,10] }, que é a opção A da questão. 

 
Alternativa B: INCORRETA. A 4ª parcela da soma: 4x(2,50+5,10) não corresponde a 4ª parcela da 
expressão T. 
 

Alternativa C: INCORRETA. A 2ª parcela 
35,90

4
  e a 3ª parcela (5 ×

32.20

2
 ) diferem das respectivas 

parcelas de T. 
 

Alternativa D: INCORRETA. A 3ª parcela  (5 ×
32.20

2
 )  difere da respectiva parcela em T. 

 
Alternativa E: INCORRETA. A 4ª parcela [4 × (2,50 + 5,10)] difere da respectiva parcela em T. 
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7) Marcos recebeu certa quantia por um trabalho realizado e colocou 20% dessa quantia na 

caderneta de poupança. Do restante, deu metade para sua esposa e, em seguida, pagou uma 
conta de R$ 30,00. Depois disso, Marcos ficou ainda com R$ 150,00.  

 
A quantia em reais que Marcos recebeu está entre: 
 
[A] R$ 345,00 e R$ 385,00. 
[B] R$ 385,00 e R$ 425,00. 
[C] R$ 425,00 e R$ 465,00. 
[D] R$ 465,00 e R$ 505,00. 
[E] R$ 505,00 e R$ 545,00. 
 
Grau de dificuldade: Fácil. 

Alternativa A: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 385,00, teríamos,  
. Poupança:  0,2x385,00 = 77,00 reais. Resta 385,00-77,00 = 308,00 reais 
. Esposa: 308,00 :2 =154,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
Total: 77,00+154,00+30,00+150,00 = 411,00 reais, que supera a quantia recebida por Marcos. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 425,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x425,00 = 85,00 reais. Resta 425,00-85,00 = 340,00 reais 
. Esposa: 340,00 :2 =170,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
Total: 85,00+170,00+30,00+150,00 = 435,00 reais, que supera a quantia recebida por Marcos. 
 
Alternativa C: CORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido P reais, teríamos, 
. Poupança: 0,2P reais. Resta P- 0,2P reais. 

. Esposa: 
𝑃−0,2𝑃

2
 reais 

. Conta: 30,00 reais 

. Sobra: 150,00 reais 
 
A soma desses valores deve ser igual a P reais: 
 

0,2P + 
𝑃−0,2𝑃

2
 +30+150 = P ⇒

0,4𝑃+(𝑃−0,2𝑃)+60+300

2
= 𝑃 ⇒   

 ⇒ 0,4𝑃 + 0,8𝑃 + 360 = 2𝑃 ⇒ 1,2𝑃 + 360 = 2𝑃 ⇒ 0,8𝑃 = 360 ⇒ 𝑃 =
360

0,8
= 450 reais, que 

está entre R$ 425,00 e R$ 465,00. 
 
Alternativa D: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 465,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x465,00 = 93,00 reais. Resta 465,00-93,00 = 372,00 reais 
. Esposa: 372,00 :2 =186,00 reais 
. Conta: 30,00 reais 
. Sobra: 150,00 reais            
Total: 93,00+186,00+30,00+150,00 = 459,00 reais, que é inferior a quantia recebida por Marcos. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Supondo que Marcos tenha recebido R$ 505,00, teríamos,  
. Poupança: 0,2x505,00 = 101,00 reais. Resta 505,00-101,00 = 404,00 reais 
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. Esposa: 404,00 :2 =202,00 reais 

. Conta: 30,00 reais 

. Sobra: 150,00 reais            
8) Total: 101,00+202,00+30,00+150,00 = 483,00 reais, que é inferior a quantia recebida por 

Marcos. 
 
Um heptaminó é um jogo formado por diversas peças com as seguintes características: 
 
. Cada peça contém dois números do conjunto {0,1,2,3,4,5,6,7}. 
. Todas as peças são diferentes. 
. Escolhidos dois números (iguais ou diferentes) do conjunto acima, existe uma, e apenas uma 
peça formada por esses números. 
 
A figura abaixo mostra exemplos de peças de heptaminó. 
 

 
 
O número de peças do 
heptaminó é: 

 
[A] 36. 
[B] 40. 
[C] 45. 
[D] 49. 
[E] 56. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário. 
 
Alternativa A: CORRETA. Note que o problema pede a formação 
de grupos distintos de 2 elementos em qualquer ordem, formados 
com elementos do conjunto {0,1,2,3,4,5,6,7}, sendo permitida a repetição de elementos. Logo, 
trata-se de uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2, com repetição, cuja fórmula é: 

𝐶𝑅𝑛,𝑝 =  
(𝑛+𝑝−1)!

𝑝!(𝑛−𝑝)!
 , onde n: número de elementos do conjunto e p: número de elementos de cada 

grupo. No nosso caso n=8 e p=2, logo, 

𝐶𝑅8,2 =  
(8 + 2 − 1)! 

2! (8 − 2)!
=  

9!

2! 7!
=  

9.8

2
=

72

2
= 36 

 
Alternativas B, C, D e E: INCORRETAS. As demais alternativas são obviamente falsas, visto que a 
fórmula produz um único resultado.  
 
 

Direito Administrativo 
 
9) Com relação ao direito administrativo e à administração pública, assinale a opção correta. 
 
[A] A administração pública em sentido estrito abrange os órgãos governamentais, encarregados 
de traçar políticas públicas, bem como os órgãos administrativos, aos quais cabe executar os planos 
governamentais. 

    ●   ●   ● 
          ● 
    ●   ●   ● 

    ●      ● 
           
    ●      ● 

  ●          ● 
        ● 
  ●          ● 

 

               ● 
            ● 
         ● 

               ● 
            ● 
         ● 
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[B] As atividades de polícia administrativa, de prestação de serviço público e de fomento são 
próprias da administração pública em sentido objetivo. 
[C] Consoante o critério do Poder Executivo, o direito administrativo pode ser conceituado como o 
conjunto de normas que regem as relações entre a administração pública e os administrados. 
[D] As principais fontes do direito administrativo brasileiro, que não foi codificado, são o costume 
e a jurisprudência.  
[E] A administração pública em sentido subjetivo não se faz presente nos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, administração pública 
em sentido estrito só “inclui os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função meramente 
administrativa, de execução dos programas de governo. Ficam excluídos os órgãos políticos e as 
funções políticas, de elaboração das políticas públicas”. 
Alternativa B: CORRETA. Segundo Alexandrino e Paulo, administração pública em sentido objetivo, 
também denominada de administração pública em sentido material ou funcional, engloba as 
atividades próprias da função pública, sendo estas atividades: serviço público, polícia 
administrativa, fomento e intervenção. 
Alternativa C: INCORRETA. Segundo a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o direito 
administrativo é “o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas 
jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa 
que exerce sobre seus bens e meios de que se utiliza para consecução de seus fins, de natureza 
pública”. 
Alternativa D: INCORRETA. A principal fonte do direito administrativo é a lei, mas não só, também 
são fontes a jurisprudência, doutrina e os costumes. 
Alternativa E: INCORRETA. Di Pietro ensina que administração pública no sentido subjetivo 
“designa os entes que exercem a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos 
e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal: 
a função administrativa” e engloba todos os Poderes. 
 
10) O princípio da eficiência constante da Constituição da República possui conteúdo variável, 

relacionado com a finalidade da atuação da Administração pública, de modo que  
 
[A] não se aplica aos entes da Administração pública indireta, tendo em vista a submissão a 
regime jurídico de direito privado, que está adstrito à persecução de lucro.  
[B] tem lugar sempre que a observância das disposições normativas expressas constitua em 
cronograma de atuação mais longo, pois permite excepcioná-las, na busca por melhores 
resultados econômicos. 
[C] sempre que a Administração pública tiver que optar entre duas soluções para a mesma 
problemática, decidirá por aquela que represente auferição de maior lucratividade. 
[D] somente se aplica às empresas estatais que não sejam prestadoras de serviço público, posto 
que a finalidade lucrativa, diretriz principal daquele princípio, é inerente à atuação das 
exploradoras de atividade econômica. 
[E] nem sempre significa o direcionamento da ação estatal a juízos puramente econômicos, 
recomendando a utilização mais satisfatória dos recursos públicos caso a caso. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O princípio da eficiência, bem como os demais constantes no artigo 
37 da CF, aplica-se à administração direta e indireta. Não obstante, nem todas as entidades da 
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administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado, ou mesmo buscam obtenção 
de “lucro”. 
Alternativa B: INCORRETA. Os princípios da administração pública, como o da eficiência, devem 
ser observados em quaisquer circunstâncias. 
Alternativa C: INCORRETA. A obtenção de lucro não é um objetivo da administração pública.   
Alternativa D: INCORRETA. O princípio da eficiência aplica-se a todas as entidades da 
administração indireta. 
Alternativa E: CORRETA. A administração pública deve se pautar na busca dos melhores 
resultados, com perfeição, de modo menos oneroso possível. 
 
11) São princípios a serem obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
[A] soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. 
[B] legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
[C] cidadania, legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência. 
[D] soberania, cidadania, legalidade e impessoalidade. 
[E] soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e legalidade. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo 
político são fundamentos da República Federativa do Brasil. 
Alternativa B: CORRETA. São princípios da administração púbica elencados no artigo 37 da CF: 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE). 
Alternativa C: INCORRETA. A cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil. 
Alternativa D: INCORRETA. A soberania e cidadania são fundamentos da República Federativa do 
Brasil. 
Alternativa E: INCORRETA. A soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana são 
fundamentos da República Federativa do Brasil. 

 

 

 

 

 

Direito Constitucional 

 
12) Lei ordinária não pode tratar de matéria reservada ao chamado decreto autônomo, de 

competência do chefe do Poder Executivo, sob pena de ser considerada inválida. 
  
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva: INCORRETA. A competência do decreto autônomo não é absoluta. A lei pode tratar 
daquelas matérias que poderiam ser objeto de decreto, sem que padeça de qualquer vício de 
inconstitucionalidade. 
 
 
13) Lei ordinária e lei complementar: 
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[A] guardam relação de hierarquia entre si, porque a primeira subordina-se à segunda. 
[B] distinguem-se pela maioria requerida para aprovação parlamentar (maioria absoluta e maioria 
simples, respectivamente) e pela repartição constitucional de matérias confiadas a uma e a outra. 
[C] são igualmente atos normativos primários, mas a segunda tem prazo diferenciado para sanção 
ou veto presidencial. 
[D] excluem a possibilidade de a segunda dispor sobre a matéria da primeira. 
[E] podem veicular, ambas as espécies, normas nacionais, isto é, que repercutem para todos os 
entes federados. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. A distinção 
entre elas se dá no campo das matérias reservada a cada uma, bem como o quórum de aprovação. 
 
Alternativa B: INCORRETA. O quórum de lei ordinária é maioria simples; o de lei complementar 
maioria absoluta. O erro da questão está na inversão. 
 
Alternativa C: INCORRETA.  Ambos são atos primários e com prazos semelhantes para exercício do 
veto (art. 66, §1, da CF). 
 
Alternativa D: INCORRETA. É possível a veiculação de matérias sujeitas à lei ordinária em leis 
complementares, uma vez que será respeitado o quórum de aprovação da matéria. Neste caso, a 
lei será apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Por sua vez, caso a lei 
ordinária veicule matéria reservada à lei complementar, padecerá de vício de inconstitucionalidade. 
 
Alternativa E: CORRETA. Ambas podem veicular leis nacionais que pelo próprio conceito é válida 
em todo o território nacional. Opõe-se ao conceito de lei federal, cujo âmbito de aplicabilidade se 
limita à União. 
 
14) Lei municipal que estabeleça sanções de apreensão de veículo e multa pecuniária, em 

decorrência do transporte clandestino de pessoas no território do Município, de maneira mais 
gravosa do que a prevista na legislação federal pertinente, será: 

 
[A] constitucional, por competir ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo. 
[B] inconstitucional, se não houver lei complementar federal que autorize o Município a legislar 
sobre aspectos específicos da matéria relativa a trânsito e transporte. 
[C] constitucional, por ser competência própria do Município legislar sobre assunto de interesse 
local. 
[D] inconstitucional, pois compete ao Estado-membro suplementar a legislação federal em matéria 
de trânsito e transporte. 
[E] inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre direito penal. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A matéria legislativa é trânsito e transporte, sendo de competência 
exclusiva da União, art. 22, XI, da CF. 
 
Alternativa B: CORRETA. Trata-se do entendimento tido pelo STF no Recurso Extraordinário com 
Agravo 638574MG em que se estabeleceu que diante da inexistência de lei complementar da união 
que autorize os Estados ou os Municípios a legislar sobre questões específicas das matérias 
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relacionadas no mencionado dispositivo constitucional, não são válidas as normas municipais que 
impõem sanções de ordem diversa e mais severas do que aquelas previstas no CTB. 
  
Alternativa C: INCORRETA. No julgado citado acima, defendeu-se não estar acobertado pela 
previsão do art. 30, da CF, o interesse local, quando a matéria for de competência exclusiva da 
União. 
 
Alternativa D: INCORRETA. O art. 22, parágrafo único, da CF, dispõe que Lei complementar poderá 
autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência exclusiva da 
União. O referido dispositivo não cita expressamente os Municípios, razão pela qual a doutrina 
sempre sustentou com base na interpretação literal, a impossibilidade desta autorização ser 
concedida a Municípios. Contudo, com base em interpretação sistemática, o STF no precedente 
citado, entendeu ser aplicável o regramento do parágrafo único aos Municípios, com base na 
competência suplementar prevista no art. 30, II, da CF. 
 
Alternativa E: INCORRETA. A matéria se refere a trânsito e transporte e não direito penal. 
 

Administração Publica 

 

15) O problema recente da falta de água que ameaça algumas grandes cidades da região Sudeste 
pode ser analisado sob a ótica da teoria da ação coletiva, desenvolvida principalmente por 
Mancur Olson. As políticas de redução voluntária do consumo individual de água podem ser 
vistas pela perspectiva da decisão de um indivíduo racional frente à obtenção de um benefício 
coletivo, e sua propensão a contribuir para um resultado que beneficiará a todos os envolvidos, 
independentemente da participação individual. Com base nessa teoria, é correto afirmar que: 

 
[A] Em grupos pequenos, os indivíduos tendem a uma menor adesão a essas políticas, pois há 
divulgação e reconhecimento do esforço; 
[B] Em grupos grandes, os indivíduos tendem a uma menos adesão a essas políticas, pois o benefício 
é mais diluído e não compensa os custos de participação; 
[C] Em grupos homogêneos de indivíduos, em termos de renda, há uma menor adesão a essas 
políticas pela não percepção de injustiças sociais e iniquidades; 
[D] Em grupos heterogêneos, os indivíduos, em termos de renda, há uma menor adesão a essas 
políticas pelas diferenças culturais; 
[E] Não há relação entre o nível de adesão a essas políticas e as características dos grupos de 
tamanho ou renda. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Para Olson, em grupos menores há uma maior adesão, pois o benefício 
adquirido será diluído por um número menor de integrantes, tornando o benefício significativo para 
cada um dos integrantes. 
Alternativa B: CORRETA.  Pela razão inversa da alternativa A, ou seja, não cria motivação para a 
participação do grupo, além da não participação do membro não criar grande impacto nos 
resultados, como acontece nos grupos pequenos. 
Alternativa C: INCORRETA. Em grupos homogêneos, em termos de renda, haverá uma maior 
adesão de seus participantes e não uma menor adesão. Esses grupos estarão sempre em equilíbrio 
quanto aos investimentos feitos e os benefícios recebidos. 
Alternativa D: INCORRETA. Em grupos heterogêneos, haverá uma menor adesão, mas não por 
diferenças culturais e sim pela diferença que terão em termos dos benefícios recebidos em relação 
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aos investimentos feitos. Então será sempre mais vantajoso, não aderir e assim mesmo, receber os 
benefícios conseguidos pelo grupo. 
Alternativa E: INCORRETA. A teoria de Mancur Olson vem no sentido contrário a essa afirmação. 
Nela, o autor explica, que as características do grupo, especialmente no que se refere à renda dos 
integrantes e tamanhos do mesmo, interferem diretamente no nível de adesão de cada um, 
independentemente do propósito ser comum a todos. 
 
16) É comum que as pessoas associem o conceito de accountability apenas à noção de 

transparência e acesso às informações apresentadas por órgãos públicos. Desconstruindo essa 
visão simplista, alguns autores indicam que o accountability em países democráticos envolvem 
aspectos relacionados ao processo eleitoral, ao controle institucional durante o mandato e às 
regras estatais intertemporais para além dos mandatos. 

 
É um instrumento de accountability relacionado ao processo eleitoral: 
 
[A] Controle administrativo-procedimental, por meio de auditorias financeiras e pareceres de 
contas públicas, realizado por tribunais de contas; 
[B] Controle social realizado pelos conselhos públicos e pelo orçamento participativo; 
[C] Limitação legal do poder dos gestores públicos mesmo por acesso aos cargos por concurso ou 
equivalente; 
[D] Manutenção de mecanismos de restrição orçamentária que atribuam responsabilidades aos 
gestores públicos; 
[E] Estabelecimento de regras claras de financiamento de campanhas sustentadas no controle 
mútuo entre poderes. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Dica da autora: Podemos entender accountability a partir da definição de Abrucio e Loureiro (2004, 
p. 81) como sendo “a construção de mecanismos institucionais, por meio dos quais os governantes 
são constrangidos a responder ininterruptamente por seus atos ou omissões, perante seus 
governados” e ela ainda pode apresentar-se em três formatos, quais sejam: processo eleitoral, 
controle institucional durante o mandato e regras estatais intertemporais. Cada um desses 
formatos apresentam seus instrumentos e condições específicas (ABRUCIO e LOUREIRO, 2004). 
 
Alternativas A e B: INCORRETAS. Trata-se de instrumentos da accountability democrática no 
controle institucional, durante o mandato. 
Alternativas C e D: INCORRETAS. Trata-se de regras estatais intertemporais. 
Alternativa E: CORRETA. São instrumentos da accountability democrática no processo eleitoral os 
seguintes itens: sistema eleitoral e partidário; debates e formas de disseminação da informação; 
regras de financiamento de campanha e justiça eleitoral (ABRUCIO e LOUREIRO, 2004). 
 
17) No Planejamento Estratégico do judiciário, de acordo com a Resolução CNJ 198 de 2014, 

considera-se que a execução da estratégia deva ser compartilhada por vários profissionais, 
áreas, unidade e órgãos. 

 
A responsabilidade por assessorar a elaboração, a implementação e o monitoramento do 
planejamento estratégico, inclusive de suporte ao gerenciamento de projetos, cabe: 
 
[A] À área jurisdicionada; 
[B] À área administrativa; 
[C] À mesa diretora; 
[D] À unidade de gestão estratégica; 
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[E] Ao órgão do poder judiciário. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. A Resolução dedica um capítulo para definir as atribuições das áreas. 
No capítulo III – Da execução da estratégia, artigo 8º, § 2º, fica estabelecido que a área 
jurisdicionada deve se encarregar de prestar as informações que estejam sob sua responsabilidade 
e necessárias à elaboração do planejamento estratégico. 
Alternativa B: INCORRETA. Assim como na alternativa anterior, o mesmo capítulo e parágrafo se 
referem à área administrativa também como responsável por fornecer as informações que estejam 
sob sua responsabilidade e necessárias à elaboração do planejamento estratégico. 
Alternativa C: INCORRETA. A Resolução não menciona em momento algum a figura de uma “mesa 
diretora” e ao menos define atribuições para tal.  
Alternativa D: CORRETA. Está definido pelo capítulo III – Da execução da estratégia, em seu artigo 
8º, que: “os órgãos do poder judiciário manterão unidade de gestão estratégica para assessorar a 
elaboração, a implementação e o monitoramento do planejamento estratégico”. 
No mesmo artigo, § 1º, ainda diz que, esta mesma unidade de gestão estratégica, também atuará 
nas áreas de gerenciamento de projeto, dentre outras. 
Alternativa E: INCORRETA. No mesmo capítulo e artigo 9º fica estabelecido que cabe aos órgãos 
do poder judiciário: “Reuniões de Análise Estratégica (RAE) pelo menos quadrimestralmente, para 
avaliação e acompanhamento dos resultados, nas quais poderão promover ajustes e outras 
medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional”. 
 

Administração Financeira e Orçamentária 

 

18) A proposta orçamentária é um documento encaminhado anualmente ao Legislativo para 

análise e aprovação das receitas e das despesas a serem executadas por um ente público em 

determinado período de tempo. Com relação a Lei Orçamentária Anual, é correto afirmar que: 

 

[A] poderá conter autorização ao Executivo para abrir créditos especiais até determinado valor. 

[B] não consignará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro que 

não esteja previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária, ou em lei que autorize sua inclusão. 

[C] poderá conter autorização ao Executivo para realizar despesas ou a assunção de obrigações 

diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

[D] não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo 

na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita. 

[E] poderá conter a autorização para abertura de créditos especiais e contratação de operações de 

crédito para pagamento de precatórios alimentícios. 

 

Grau de dificuldade: fácil. 
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Alternativa A: INCORRETA. O inciso I do Art. 7º da Lei nº 4.320/64 abre essa possibilidade apenas 

para os créditos suplementares e não especiais. 

Alternativa B: INCORRETA. A proibição acima estabelecida no § 5º do Art. 5º da Constituição 

Federal tem como exceção as dotações que estejam previstas no PPA e não na LDO. 

Alternativa C: INCORRETA. O inciso II do Art. 167 da Constituição Federal estabelece justamente o 

contrário. 

Alternativa D: CORRETA. Trata-se este um trecho literal do § 8º do Art. 165 da Constituição Federal. 

Alternativa E: INCORRETA. Não há previsão legal para tal possibilidade. 

 

19) Com relação aos instrumentos orçamentários estabelecidos na Constituição Federal, considere: 

 

I. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para reforço de dotação de 

pessoal ativo e inativo da administração direta. 

II.  

 

É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 

III.  

 

A Lei Orçamentária Anual compreenderá as metas e prioridades da administração pública, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

IV.  

 

A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. 

V.  

 

As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas 

quando incompatíveis com o Plano Plurianual. 

 

Está correto o que consta apenas em: 

 

[A] I, III e IV. 

[B] III, IV e V. 

[C] III e IV. 

[D] II, IV e V. 

[E] I e III. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 
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Assertiva I: INCORRETA. Segundo o inciso III do Art. 41 da Lei nº 4.320, são créditos extraordinários, 

“os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 

calamidade pública”. 

Assertiva II: CORRETA. Vedação expressa no inciso I do Art. 167 da Constituição Federal. 

Assertiva III: INCORRETA. Tal conteúdo na realidade é atribuído à LDO e não à LOA pelo § 2º do 

Art. 165 da Constituição Federal. 

Assertiva IV: CORRETA. Em consonância com o § 1º do Art. 165 da Constituição Federal. 

Assertiva V: CORRETA. Em consonância com o § 4º do Art. 166 da Constituição Federal. 

 

Resposta: D 

 

20) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, integra o projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e acompanha o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), 

respectivamente, o: 

 

[A] relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária do exercício 

imediatamente anterior. 

[B] orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social. 

[C] anexo de metas fiscais e as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 

[D] relatório de gestão fiscal do exercício imediatamente anterior e o anexo de riscos fiscais para o 

exercício a que se referir. 

[E] anexo de metas fiscais e o demonstrativo da evolução do patrimônio líquido nos três últimos 

exercícios. 

 

Grau de dificuldade: intermediário. 

 

Alternativas A, B e D: INCORRETAS. Os itens colocados nessas alternativas não integram o projeto 

de LDO e acompanham a LOA.  

Alternativa C: CORRETA. À LDO será integrada o Anexo de Metas Fiscais, conforme o § 1º do Art. 

4º da LRF. A LOA será acompanhada das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 

aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme o inciso II do Art. 5º da LRF. 

Alternativa E: INCORRETA. A alternativa é falsa por causa do item “demonstrativo da evolução do 

patrimônio líquido”, pois este não integra o projeto de LDO e não acompanha a LOA.
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