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Professora Nelma Fontana

1

2



2

Conceitos de Constituição

 Sentido Sociológico

 Sentido Político

 Sentido Jurídico

Poder Constituinte

1. Originário

2. Derivado
 Reformador
 Revisor
 Decorrente
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Direitos Políticos

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

CPI

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
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Imunidade Parlamentar

Material

Formal
 Prisão

 Processo

OBRIGADA
Professora Nelma Fontana
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Português

Prof. Felipe Luccas

QUESTÕES 2021

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas
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@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6

CESPE / 2021
É fácil rir de despesas tão grosseiramente excêntricas, cuja aparente falta de
propósito utilitário dá a impressão de que, por comparação, pelo menos parte de
nosso próprio consumo tem um caráter racional. Como os objetos adquiridos por
esses pescadores parecem não ter função em seu meio, não conseguimos entender
por que eles deveriam desejá-los.

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção “Como”
introduz um segmento com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

D) temporal.
Gabarito letra A

11

12



7

CESPE / 2021
A fim de discutir uma ecologia de máquinas, precisaremos de uma noção diferente e
em paralelo com a de biodiversidade ― uma noção a que chamamos
tecnodiversidade.

No sexto período do texto, a locução “A fim de” introduz uma oração que expressa
finalidade.

SEDUC AL “objetivo a ser alcançado”

Questão correta. 

CESPE / 2021
Ainda menino, comecei a rezar-Vos como a “meu auxílio e refúgio”,
desembaraçando-me das peias da língua para Vos invocar. Embora criança, mas
com ardente fervor, pedia-Vos que na escola não fosse açoitado.

Infere-se do trecho “Embora criança, mas com ardente fervor” (terceiro parágrafo) a
ideia de que não é uma característica comum às crianças rezar fervorosamente.

Questão correta. 
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PRONOMES/COESÃO

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

CESPE / 2021
A correção gramatical do texto seria prejudicada caso, no trecho “se vive” (com quem se vive),
a forma pronominal “se” fosse deslocada para logo após a forma verbal — escrevendo-se vive-
se.

Questão correta. 
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CESPE / 2021
Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida caso, no
trecho

I “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse deslocado para logo após “lembro”: lembro-
me.

II “Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para ela”, o pronome “nos” fosse
deslocado para logo após “preparando”: preparando-nos.

III “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse deslocado para logo após “assustava”:
assustava-me.
Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item III está certo.

C) Apenas os itens I e II estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.
Gabarito letra D. 

CESPE / 2021
A revista The Lancet publicou no dia 14 de julho de 2020 um artigo em que apresenta
novas projeções para a população mundial e para os diversos países.

Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto 1A2-I, a expressão “em
que”, no primeiro período do texto, poderia ser substituída por

A) que.

B) onde.

C) na qual.

D) de que.

E) cujo o qual.
Gabarito letra A/
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SINTAXE/ 
CONCORDÂNCIA/ 
PONTUAÇÃO

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

Questão correta

CESPE / 2021
Em “Mas há outras vantagens” (último parágrafo), a forma verbal “há” poderia ser
substituída por existem sem prejuízo da correção gramatical do texto.
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Questão correta

CESPE / 2021
No trecho “havia tempos” (segundo parágrafo), a substituição de “havia” por faziam
prejudicaria a correção gramatical do texto.

CESPE / 2021
No trecho “Antes da invenção dessas substâncias, empregavam-se diferentes
técnicas para combater os insetos”, a substituição da forma “empregavam-se” pela
locução foram empregadas alteraria os sentidos originais do texto.

Questão correta// 
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CESPE / 2021
A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso o trecho “o que
foi encontrado não estava à altura do que foi despendido” (terceiro parágrafo) fosse
reescrito da seguinte forma: o que se encontrou não estava à altura do que se
despendeu.

Questão correta. 

CESPE / 2021
No trecho “batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça” (segundo
parágrafo), a substituição do termo “se” por quando seria gramaticalmente correta
e manteria a coerência do texto.

Questão correta. 
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CESPE / 2021
A teoria das causas cerebrais dos transtornos mentais passou gradualmente a ironizar tudo o que se
relacionava com a forma de vida do sujeito, compreendida como unidade entre linguagem, desejo e
trabalho. As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria
versão do paciente, o seu “lugar de fala” diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos, acidentes que
não alteram a rota do que devemos fazer: correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação
exata.

Quarenta anos depois, acordamos em meio a uma crise global de saúde mental, com elevação de índices
de suicídio, medicalização massiva receitada por não psiquiatras e insuficiência de recursos para enfrentar
o problema.

Esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem necessárias
para que enfrentemos o sofrimento antes que ele evolua para a formação de sintomas. Esse é o
desserviço dos que imaginam que teatro, literatura, cinema e dança são apenas entretenimento acessório
— como se a ampliação e a diversidade de nossa experiência cultural não fossem essenciais para
desenvolver capacidade de escuta e habilidades protetivas em saúde mental. Como se eles não nos
ensinassem como sofrer e, reciprocamente, como tratar o sofrimento no contexto coletivo e individual do
cuidado de si.
Christian Dunker. A Arte da quarentena para principiantes. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 32-33 (com adaptações).

CESPE / 2021
O termo “Esse”, que inicia o terceiro parágrafo, retoma toda a ideia veiculada pelo segundo
parágrafo.

Questão correta. 
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CESPE / 2021
A expressão “Como se”, no último período do texto, introduz uma hipótese com a qual o autor
do texto não concorda.

Questão correta. 

CESPE / 2021
As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria
versão do paciente, o seu “lugar de fala” diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos,
acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer: correção educacional de pensamentos
distorcidos e medicação exata.
O emprego dos dois-pontos no segundo período do primeiro parágrafo se justifica por
introduzir exemplos.

Questão incorreta. 
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CESPE / 2021
Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo “a”, no trecho “em meio a uma
crise” (primeiro período do segundo parágrafo), a correção gramatical do texto seria
prejudicada.

Questão incorreta. 

CESPE / 2021
Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o
item a seguir.

É facultativo o emprego do acento indicativo de crase no trecho “em relação à minha
moradia”

Questão correta. 
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OBRIGADO
Prof. Felipe Luccas

Regimento Interno ALECE

Prof. Luiz Claudio Santos
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(CE, arts. 17 e 49, VII; e RI-ALECE, art. 1º)

Sede:
 Capital do Estado: Fortaleza;
Recinto Normal de seus Trabalhos:
 Palácio Adauto Bezerra.
Competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
 Mudar temporariamente a sua sede.

Sede da Alece

Reunião fora da Alece
Item Reunião em Outro Local Casos 

especiais Sessão Itinerante

Onde Outro local, 
eventualmente. ---

 no interior do Estado;

 Local indicado pela Mesa 
Diretora previamente.

Deliberação Mesa Diretora 2/3 de seus 
membros ---

Ad 
referendum

Maioria Absoluta dos 
Deputados --- ---

Hipóteses

 Guerra;

 Comoção intestina;

 Calamidade pública;

 Outra ocorrência que 
impossibilite...

Casos 
especiais

 1ª e 3ª Sessões Legislativas:

 2 vezes por semestre.
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Dura 4 anos;

Início: 1º de fevereiro;

Coincide com o mandato de Deputado (Federal e estadual).

Legislatura

Sessão Legislativa Ordinária
(CE, art. 47; e RI-ALECE, art. 2º)

deznovoutsetagojuljunmaiabrmarfevjan

Ano Legislativo                 .

RR R

2/Fev Início de cada Sessão Legislativa Ordinária
Sessão Legislativa Ordinária R = Recesso

1º/Fev  Início da Legislatura e data de sessões preparatórias no 1º e 3º anos

PLDO?

2º Período Legislativo
1º/8   a   22/12

1º Período Legislativo
2º/2    a  17/7

PPA e 
PLOA?
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Convocação Extraordinária
CASOS INICIATIVA APROVAÇÃO

1) Intervenção em Município;

2) Compromisso e posse do 
Governador e do Vice-
Governador do Estado.

Presidente da ALECE Independe de 
aprovação.

Urgência
OU

Interesse público
relevante e urgente

1) Governador;
2) Presidente da ALECE;
3) A requerimento da

maioria dos membros
da Assembleia.

da maioria 
absoluta da 
Assembleia.

Matéria Objeto de Deliberação:
 matéria para a qual tenha sido convocada.

Subsídios durante a SLE:
 Vedado pagamento de parcela indenizatória;
 Em razão da convocação.

Sessão Legislativa Extraordinária
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As sessões da Assembleia Legislativa terão:
 a mesma duração das Sessões Ordinárias; e
 a mesma ordem dos trabalhos;

A Mesa Diretora e as Comissões Permanentes serão as mesmas
da última Sessão Legislativa.

Sessão Legislativa Extraordinária
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Publicidade:

Regra: Sessões Públicas;

 Exceção: Sessão Secreta.

Publicidade das Sessões

Art. 157. A Sessão Ordinária terá duração de 5 (cinco) horas e
compõe-se de 5 (cinco) partes:

I - Primeiro Expediente;

II - Ordem do Dia;

III - Segundo Expediente;

IV - Tempo de Liderança;

V - Explicação Pessoal.

Sessão Ordinária
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Parágrafo único. Às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, as
Sessões Ordinárias realizar-se-ão a partir das 9 (nove) horas, não
havendo Sessão Plenária às segundas-feiras.

Abertura da Sessão: 1/3 dos Deputados em Plenário

Sessão Ordinária

No primeiro ano da Legislatura, serão realizadas Sessões
Preparatórias, no dia 1º de fevereiro (a partir das 10h), para a
posse dos Deputados diplomados e eleição da Mesa Diretora,
com mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução ao mesmo
cargo na eleição subsequente, na mesma Legislatura e na seguinte
(art. 7º, parágrafo único).

Sessão Preparatória
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Deputado ou Partido entrega o diploma e comunica nome
parlamentar e legenda partidária.

 Até 20 de janeiro do ano de instalação da legislatura;

 1ª Secretaria recebe e elabora relação de Deputados.

Sessão Preparatória

Direção dos Trabalhos, dentre os Deputados presentes:

 àquele que haja exercido, mais recentemente, e em caráter
efetivo, a Presidência, a Vice-Presidência e as Secretarias. Na falta
destes, assumirá a direção o Deputado mais votado no último
pleito (eleições gerais), presente à Sessão, ou pelo mais idoso,
nesta ordem.

Sessão Preparatória
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Eleição da Mesa
CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA

CE do Ceará, art. 55, § 1º RI-ALECE, art. 8º, caput
Tanto quanto possível:

Participação proporcional dos
partidos ou blocos parlamentares
com representação na Assembleia
Legislativa.

Tanto quanto possível e sem prejuízo da
autonomia partidária e dos blocos 
parlamentares:

Representação proporcional dos partidos
ou blocos parlamentares que participam
da Assembleia Legislativa

Proporcionalidade entre os
parlamentares do sexo masculino e
feminino

Por chapas:

 Subscritas por 1/5 dos Deputados Estaduais, no mínimo;

 Conterão os nomes e respectivos cargos;

 Registradas no início da sessão perante o Presidente;

 Cada Deputado somente poderá subscrever uma chapa;

Eleição da Mesa

47

48



25

Votação:

 Escrutínio secreto;

Quórum para eleição:

 1º Escrutínio: maioria absoluta dos votos;

 2º escrutínio:

 As duas chapas mais votadas;

 Maioria simples de votos.

 Empate: eleita a chapa cujo Presidente seja mais idoso.

Eleição da Mesa

Na sessão preparatória de Eleição da Mesa:

 Em seguida à posse dos membros da Mesa Diretora.

Ato formal solene:

 Presidente:

 fica em pé (os demais presentes também ficam em pé);

 Declara instalada a legislatura.

Inauguração da Legislatura
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1º de janeiro do ano seguinte à eleição;

Sessão solene

Governador deve enviar à ALECE:

 Mensagem acompanhada do plano de governo;

Leitura na abertura da sessão legislativa;

 Pelo Governador, se entregar a mensagem pessoalmente;

 Pelo 1º Secretário, se entregue por emissário do Governador.

Posse do Governador

Os Deputados são agrupados por representações
partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes
escolher o Líder.

Lideranças
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Lideranças

Representações Partidárias

Blocos Parlamentares

Governo (Líder e 2 VL)

LIDERANÇAS

Art. 18. As Bancadas Partidárias deverão indicar à Mesa,
no início de cada Sessão Legislativa, os Líderes; e estes
os Vice-Líderes de suas respectivas Bancadas (1 VL para
8 Dep. ou fração).

Art. 113, § 2º, A escolha do Líder será comunicada à
Mesa, no início de cada Legislatura ou após a formação
do Bloco Parlamentar, em documento subscrito pela
maioria absoluta dos integrantes da representação.

Lideranças
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Os Líderes não poderão integrar a Mesa Diretora.

Lideranças

As representações de 2 ou mais partidos:

 Quantitativo mínimo: 1/10 da composição da ALECE.

 Vedado integrar dois Blocos concomitantemente;

Deliberação das respectivas bancadas;

Liderança comum.

Blocos Parlamentares
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Extinção do Bloco:

 Desligamento de bancada implicar a perda do quórum de

1/10 da ALECE.

Dissolução do Bloco ou Desvinculação de partido:

 Vedado constituir ou integrar outro na mesma SL.

 Será revista a composição das Comissões e da Mesa;

 Mediante provocação de partido ou bloco;

 Redistribuição dos lugares pela proporcionalidade.

Blocos Parlamentares

 Indicar os Deputados de seu partido para integrar as
Comissões da Casa e, a qualquer tempo, substituí-
los;

 discutir proposições e encaminhar-lhes a votação,
pelo prazo regimental, ainda que não inscrito;

Competências do Líder
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 fazer uso da palavra, em caráter excepcional, salvo
durante a Ordem do Dia ou quando houver orador
na tribuna, pelo prazo regimental, para tratar de
assuntos relevantes;

 propor emendas na fase de discussão;

Competências do Líder

 usar da palavra, pela ordem, em qualquer momento da
Sessão, para comunicação urgente;

 inscrever membros da Bancada para o horário
reservado à liderança;

 participar, pessoalmente ou por intermédio de seus
Vice-Líderes, dos trabalhos de qualquer Comissão, sem
direito a voto, podendo encaminhar a votação, na
Comissão em que o partido tenha representante.

Competências do Líder
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Colégio de Líderes

Líderes das Representações 
Partidárias

Líderes dos Blocos Parlamentares

Líder Governo

Colégio de 
Líderes

Presidido pelo Presidente da Assembleia;

Reuniões:

 Ordinariamente, uma vez por mês;

 Extraordinariamente, por proposta de qualquer dos Líderes ou

por iniciativa do Presidente da ALECE.

Colégio de Líderes
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Deliberações:

 Regra: consenso

 Exceção: maioria absoluta

Colégio de Líderes

Mediante compromisso regimental;

 Em regra, na sessão preparatória;

Prazo:

 Titular: 120 dias, prorrogável pelo Plenário por igual período;

 Suplente: 30 dias.

Posse de Deputado
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Perda de cargos e funções:

 O Deputado que se desvincular de sua Bancada perde, para

efeitos regimentais, o direito a cargos e funções que ocupar em

razão da mesma.

 Inclusive, cargos eletivos, como membro da Mesa.

Deputado

As vagas na Assembleia Legislativa verificar-se-ão em
virtude de:

 I - falecimento;

 II - renúncia; e

 III - perda de mandato.

Vagas
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3 principais penalidades:

 Censura (verbal ou escrita);

 suspensão temporária do exercício do mandato, não excedente

a 30 (trinta) dias;

 perda do mandato.

Penalidades

3 principais penalidades:

 Censura (verbal ou escrita);

 suspensão temporária do exercício do mandato, não excedente

a 30 (trinta) dias;

 perda do mandato.

Penalidades

67

68



35

Perde o mandato o Deputado:

 I - que infringir qualquer das proibições previstas no art. 54, da

Constituição Federal e art. 53, da Constituição do Estado;

 II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro

parlamentar;

Perda do Mandato

Perde o mandato o Deputado:

 III - que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa

anual, a terça parte das Sessões Ordinárias, salvo licença ou

missão autorizada;

 IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

Perda do Mandato
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Perde o mandato o Deputado:

 V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na

Constituição Federal; e

 VI - que sofrer condenação criminal, com sentença transitada

em julgado.

Perda do Mandato

Independe de aprovação;

Dirigida à Mesa, por escrito, com firma reconhecida.

Efetiva e irretratável somente depois de:

 despachada pelo Presidente da Assembleia,

 lida no expediente da 1ª Sessão do Plenário

 Lida perante a Mesa, se a renúncia ocorrer no recesso.

 publicada no Diário Oficial.

Renúncia
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Se Deputado submetido a processo que vise ou possa levar
à perda do mandato:

 A renúncia terá seus efeitos suspensos até a deliberação do

Plenário.

Renúncia

Convocação de Suplente
Em caso de vaga

(falecimento, renúncia e perda do mandato)

Convoca-se 
suplente 

imediatamente

Em caso de investidura nos cargos
previstos no inciso I do art. 54 CE-CE

Licença por motivo de saúde ou maternidade
por prazo igual ou superior a 120 dias
Licença por interesse particular

(igual a 120 dias)
Licença por motivo de saúde

por prazo menor que 120 dias Não é convocado 
suplenteLicença por interesse particular

(por prazo menor que 120 dias)
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Toda dúvida sobre a interpretação:

Regimento Interno, na sua prática

Regimento Interno + legislação superior

Questão de Ordem

 Até 3 minutos:

 formular;

 contrariar.

 Caberá ao Presidente resolver soberanamente a QO;

O Presidente poderá delegar a decisão ao Plenário;

 Cabe recurso verbal ao Plenário contra decisão do Presidente, na sessão

em que for adotada, caso em que a tramitação da matéria ficará suspensa.

Questão de Ordem
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Constituído de:

 Discussão;

 Votação.

Turno

É a fase dos trabalhos destinados ao debate em Plenário.

Não ultimada numa Sessão Legislativa:
 Reaberta na SL seguinte.

Adiamento: Até 5 dias, por deliberação do Plenário. Não cabe em matéria
urgente. Novo adiamento: pela Maioria absoluta.

Discussão
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Encerramento:
 Pela ausência de oradores;

 Pelo decurso dos prazos regimentais; ou

 Por deliberação do Plenário.

Discussão

Art. 255. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo
simbólico, nominal ou secreto.

Quórum: Presença: Maioria Absoluta. Decisão: Maioria de Votos.

Salvo disposição constitucional em contrário.

Empate: Presidente desempata.

Votação
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OBRIGADO
Prof. Luiz Claudio Santos

REGIMENTO INTERNO ALE-CE

Prof. Miguel Gerônimo

81

82



42

1. Segundo o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, proposição é toda
matéria sujeita à deliberação da Assembleia. Com base nesta afirmativa, escolha a alternativa
correta.
a) Nas situações em que as assinaturas de uma proposição representem apoiamento constitucional

ou regimental, as subscrições não podem ser retiradas após a sua apresentação à Mesa
Diretora.

b) Projeto de lei complementar é destinado a regular matéria regimental.

c) O projeto de decreto legislativo é a proposição que visa regular as matérias de competência
privativa da Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, a exemplo da autorização para o
Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do Estado e do País.

d) Por matéria entende-se a que seja objeto de Proposta de Emenda à Constituição Estadual, de
Projeto de Lei Complementar, de Projeto de Lei, de Projeto de Lei Delegada, de Projeto de Decreto
Legislativo, de Projeto de Resolução e de Projeto de Indicação.

e) Nenhuma das afirmativas está correta.

QUESTÕES

Gabarito: 
Letra D - correta.
Comentários: 
Letra a: errada. No caso citado, as assinaturas não podem ser retiradas após a sua publicação. Não há
previsão regimental de que não podem ser retiradas após a sua apresentação à Mesa Diretora. Art.
199, § 3º.

Letra b: errada. Projeto de lei complementar é destinado a regular matéria constitucional e não
regimental. Art. 206, incisos I.

Letra c: errada. O projeto de decreto legislativo não se submete à sanção do Governador de Estado.
Quanto ao exemplo, este está correto, mas como parte da afirmação está incorreta, torna toda a letra
errada. Art. 206, inciso V.

Letra d: correta. A assertiva está em consonância com o que dispõe o art. 195, parágrafo único.

Letra e: errada. Essa alternativa está errada porque a assertiva “a” está correta.

COMENTÁRIOS
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2. Os requerimentos de convocação de Secretários de Estado perante a Assembleia Legislativa são
instrumentos de freios e contrapesos utilizados pelo Poder Legislativo para que a Assembleia
Legislativa obtenha informações dessas autoridades referentes a assuntos de interesse da
sociedade e da Casa legislativa. Sobre esse importante assunto e com base nas disposições
regimentais, é correto afirmar:
a) O requerimento de convocação é sujeito à deliberação do Plenário, podendo ser formulado por
escrito ou verbalmente, indicando, com precisão, o objetivo da convocação.
b) Por meio de entendimentos com o Primeiro-Secretário da Mesa, é de livre escolha do Secretário
de Estado convocado escolher a data e o horário para o seu comparecimento à Assembleia
Legislativa, desde que dentro do prazo não superior a vinte dias após a aprovação do requerimento.
c) Não há previsão regimental para que Secretário de Estado compareça perante comissão
parlamentar.
d) Não há previsão regimental para convocação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará perante a Assembleia Legislativa
e) Nenhuma das afirmativas está correta.

QUESTÕES

Gabarito: 
Letra B - correta
Comentários: 
Letra a: errada. O requerimento para convocação de Secretário de Estado somente pode ser formulado
por escrito e não verbalmente. É o que dispõe o art. 336, § 1º. Vejamos:
Art. 336. Os Secretários de Estado poderão ser convocados pela Assembleia, a requerimento de
qualquer Deputado ou Comissão.
§ 1º O requerimento deverá ser escrito e indicar, com precisão, o objetivo da convocação, ficando
sujeito à deliberação do Plenário.

Letra b: correta. É o que dispõe o art. 336, § 2º, do Regimento Interno. Vejamos o seu teor:
Art. 336. (...)
(...)
§ 2º Aprovada a convocação, o 1º Secretário entender-se-á com o Secretário convocado, mediante
ofício, em que indicará as informações pretendidas, para que escolha, dentro do prazo não superior a
20 (vinte) dias, o dia e a hora em que deva comparecer.

COMENTÁRIOS
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Letra c: errada. Há previsão sim para comparecimento de Secretário de Estado perante comissão. É o que 
dispõe o art. 338 do Regimento Interno. Vejamos:
Art. 338. Quando comparecer à Assembleia ou a qualquer de suas Comissões, o Secretário de Estado terá
assento à direita do Presidente do órgão convocante.

Letra d: errada. Há previsão regimental sim para convocação de membros do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará. Vejamos o que dispõe o art. 340 do Regimento Interno:
Art. 340. O Secretário de Estado, os membros do Tribunal de Contas e outras autoridades convocados ou
convidadas pela Assembleia, serão recebidos em Sessão Extraordinária Especial.

Letra e: errada. Essa alternativa está errada porque a assertiva “b” está correta.

COMENTÁRIOS

3. Relativamente à divisão administrativa e territorial do Estado do Ceará constantes no Regimento
Interno, julgue as afirmativas a seguir conforme sejam certas ou erradas.

a) Os pareceres sobre representações referentes à criação ou restauração de Municípios concluirão
por projeto de resolução determinando a realização de plebiscito ou propondo o seu arquivamento.
Letra a: errada. A conclusão é por projeto de decreto legislativo e NÃO de resolução. Art. 314, caput.

b) O projeto de decreto legislativo referente à criação ou restauração de Municípios é incluído na
Ordem do Dia, figurando, em primeiro lugar, no grupo das proposições em regime de urgência.
Letra b: correta. Art. 314, parágrafo único.

QUESTÕES
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3. Relativamente à divisão administrativa e territorial do Estado do Ceará constantes no Regimento
Interno, julgue as afirmativas a seguir conforme sejam certas ou erradas.

c) Relativamente à criação ou restauração de Municípios, quando a legislação determinar a
realização de plebiscito, o Presidente da Assembleia dá imediato conhecimento ao Tribunal de
Justiça.
Letra c: errada. Tribunal de Justiça, NÃO. A comunicação é direcionada ao Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 316.

d) Caso o resultado do plebiscito seja questionado por meio de recurso, o Presidente da Assembleia,
logo que o receber o questionamento, encaminha-o à Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para emitir parecer, que concluirá por projeto de decreto legislativo.
Letra d: correta. Art. 307, caput.

QUESTÕES

4) Considerando os dispositivos regimentais a respeito da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará, é correto afirmar:
a) a Mesa Diretora compõe-se do Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, 1º, 2º, 3º e 4º Secretários e
de quatro suplentes.

b) Em caso de matéria inadiável, pode o Presidente, ou quem o estiver substituindo, decidir, ad
referendum do Plenário, sobre assunto da competência desta.

c) Das decisões da Mesa com relação aos trabalhos legislativos, cabe recursos ao Plenário por
proposta de qualquer Deputado.

d) A Mesa Diretora reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinzena, no dia e hora que for designado no
início de cada sessão legislativa e extraordinariamente, por convocação do Presidente, a fim de
deliberar, por maioria de votos, sobre assuntos de sua competência.

e) nenhuma das assertivas anteriores está correta.

QUESTÕES
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Gabarito:
Letra c - correta
Comentários:

Letra a: errada. São três suplentes de Secretários e NÃO quatro. Há de fato quatro Secretários, mas
apenas três suplentes. Art. 7º, inciso VII.

Letra b: errada. Ad referendum da Mesa Diretora e NÃO do Plenário. Art. 19, § 1º.

Letra c: correta. Art. 19, § 2º.

Letra d: errada. A Mesa reunir-se-á ordinariamente a cada semana e NÃO a cada quinzena. Art. 21.

Letra e: errada: a assertiva correta é a letra “c”.

COMENTÁRIOS

5) Relativamente à administração e fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e
patrimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará dispostas no Regimento Interno, assinale a
alternativa correta.
a) A organização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de
controle interno são coordenados e executados por órgãos do Tribunal de Contas Estadual, como
também pela estrutura dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa.
b) As despesas da Assembleia Legislativa devem ocorrer no âmbito dos limites das disponibilidades
orçamentárias, comtempladas no orçamento sintético, tendo como ordenador de despesa o seu
Diretor-Geral.
c) Os aportes e saques financeiros referentes aos recursos orçamentários da Assembleia Legislativa
são realizados junto ao Banco do Estado do Ceará S/A e ao Banco do Brasil S/A, conforme a escolha
do Presidente da Casa legislativa.
d) Semestralmente são encaminhados à Mesa da Assembleia Legislativa, para a devida análise, os
balancetes analíticos de demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira e
patrimonial.
e) Todas as alternativas anteriores estão erradas.

QUESTÕES
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Gabarito: 
Letra e - correta.
Comentários: 

Letra a: errada. A coordenação e execução são realizadas por órgãos próprios da Assembleia
Legislativa e NÃO do Tribunal de Contas. Art. 356.

Letra b: errada. Dois erros: 1º) orçamento analítico e NÃO sintético; 2º) o ordenador de despesas é
o Presidente da AL e NÃO o seu Diretor-Geral. Art. 356, § 1º.

Letra c: errada. Apenas o Banco do Estado do Ceará S/A. Além disso, o Regimento Interno NÃO
menciona que a escolha do Banco é feita pelo Presidente da Casa legislativa. Art. 356, § 2º.

Letra d: errada. Mensalmente e NÃO semestralmente. Art. 356, § 2º.

Letra e: correta. As alternativas "a" a "e" estão ERRADAS.

COMENTÁRIOS

6. Na condição de órgão político da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, incumbe à Mesa
Diretora dirigir todos os serviços da Assembleia durante as sessões legislativas e seus interregnos,
assim como tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e
administrativos. Sobre a Mesa Diretora e em conformidade com o que dispõe o Regimento da Casa
legislativa, é correto afirmar:
a) A Mesa Diretora reúne-se, ordinariamente, no dia e hora que for designado no início de cada
sessão legislativa, obedecendo o período quinzenal, e extraordinariamente, por convocação do
Presidente, a fim de deliberar, por maioria de votos, sobre assuntos de sua competência.
b) Os membros da Mesa não podem tomar parte em nenhuma outra comissão, exceto nas especiais
e de representação, não se aplicando o impedimento aos membros suplentes.
c) A Secretaria da Mesa Diretora é o órgão representativo da Assembleia Legislativa quando se
anunciar coletivamente, regular os seus trabalhos e fiscalizar a sua ordem, na forma regimental.
d) Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria da Assembleia Legislativa ou as
condições de seu pessoal pode ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa, que
dispõe do prazo improrrogável de trinta dias, findo o qual a matéria é encaminhada ao Plenário, com
ou sem parecer, para discussão e votação.
e) Nenhuma das afirmativas está correta.

QUESTÕES
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Gabarito:
Letra B - correta
Comentários:
Letra a: errada. É obedecida a semanalidade e não período quinzenal para que haja reunião
ordinária da Mesa Diretora. Art. 21, caput.

Letra b: correta. É o que estabelece literalmente o § 1º do art. 21 do Regimento Interno.

Letra c: errada. A Presidência e não a Secretaria da Mesa Diretora é o órgão representativo da
Assembleia quando houver de se anunciar coletivamente, regulador de seus trabalhos, fiscal de sua
ordem, na forma regimental, cabendo-lhe legitimidade para defesa institucional do Poder. Art. 23.

Letra d: errada. O prazo para a emissão do referido parecer da Mesa é de dez e não de trinta dias
(RI-ALECE, art. 20).

Letra e: errada. Essa alternativa está errada porque a assertiva “b” está correta.

COMENTÁRIOS

7. Relativamente ao projetos previstos no Regimento Interno, julgue a afirmativas a seguir conforme
sejam certas ou erradas.

a) São os seguintes o projetos previstos no Regimento Interno: de lei complementar; de lei ordinária;
de lei delegada; de resolução; de decreto legislativo.
Letra a: correta. Art. 206, incisos I a V.

b) Os Projetos de lei ordinária são destinados a regular as matérias de competência do Poder
Legislativo, sem a sanção do Governador do Estado
Letra b: errada. Com a sanção do Governador. Art. 206, inciso II. Não.

c) Os projetos de decreto legislativo destinam-se a regular as matérias de competência privativa,
com a sanção do Governador.
Letra c: errada. Sem a sanção do Governador. Art. 206, inciso IV.

QUESTÕES
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7. Relativamente ao projetos previstos no Regimento Interno, julgue a afirmativas a seguir conforme
sejam certas ou erradas.

d) Podem apresentar projetos perante a Assembleia Legislativa: os Deputados Estaduais; a Mesa;
qualquer comissão; o Governador do Estado; o Presidente do Tribunal de Justiça; o cidadão; o
Ministério Público; os Tribunais de Contas do Estado.
Letra d: correta. Art. 207, incisos I a VII.

e) O Regimento Interno considera rejeitado o projeto de lei cujos vetos tenham sido confirmados
pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Letra e: correta. Art. 210, § 2º.

QUESTÕES

OBRIGADO
Prof. Miguel Gerônimo
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Direito Administrativo
Revisão de véspera – ALE CE

Prof. Herbert Almeida

 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade
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Regime jurídico-administrativo

 Princípio da precaução

 Princípio da sindicabilidade

 Princípio da subsidiariedade

 Princípio da responsividade

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções

Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia oitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.

Gabarito: correto.
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Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

Gabarito: correto.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça eederal
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Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)

Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)

ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos

Resoluções

Decretos

Deliberações

Instruções 
normativas

Circulares

Ordens de 
serviço

Portarias

Avisos

Despachos

Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização

Permissão

Aprovação

Admissão

Visto

Homologação

Dispensa

Renúncia

Protocolo 
administrativo

Certidões

Atestados

Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de 
atividade

Destruição de 
coisas
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Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.

RESP. CIVIL DO ESTADO

Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não
usuários)

Ações: risco administrativo, independe de dolo culpa (objetiva)

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente
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AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar / +3,3 mi e +1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados / 3º dia anterior / = 3,3 mi e = 1,43 mi)

convite (convidados e “penetras” / = 330 mil e = 176 mil)

Concurso (técnico, científico e artístico)

Leilão (alienação de bens)

Pregão (bens e serviços comuns)

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública
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IMPROBIDADE

Agente público

Terceiro

Espécies

Enriquecimento ilícito

Lesão ao erário

Concessão indevida de benefício

Atentam contra os princípios

 Prescrição (ação de improbidade vs. ação de ressarcimento)

IMPROBIDADE

Ato Perda dos 
bens

Ressarc. Perda da 
função

Suspensão 
D. Políticos

Multa
(323100)

Proib. rec. 
benefícios

EI

LE

CI

AP
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

Administração Pública

PROF. ELISABETE MOREIRA
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01. (CESPE/2021/APEX BRASIL) Assinale a opção que apresenta a etapa de
melhoria de processos na qual a organização deve fazer levantamento de seus
processos de ponta a ponta, perguntando-se frequentemente por que esses
processos existem, para quem esses processos entregam valor e quais
produtos e(ou) serviços são entregues nesses processos.
a) identificação de processos
b) priorização de processos
c) monitoramento e controle de processos
d) implementação das melhorias de processos

Administração Pública

02. (CESPE/2021/APEX BRASIL) Com relação à gestão por processos, assinale a
opção correta.
a) Forte hierarquia e responsabilidade são partes integrantes dos trabalhos
orientados para processos.
b) Na organização norteada por processos, há baixa demanda por recursos
tecnológicos específicos para integrar sistemas de informação.
c) A cadeia de comando da organização orientada a processos é marcada por
forte supervisão de níveis hierárquicos superpostos.
d) Na organização voltada a processos, os especialistas de todas as funções
trabalham juntos, como equipe, do início da pesquisa até o lançamento do
produto no mercado.

Administração Pública
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03. (CESPE/2021PG-DF) No que se refere aos tipos de estruturas
organizacionais, natureza, finalidade e critérios de departamentalização, julgue
o item a seguir.

Estrutura linear e de linha/staff são tipos diferentes de estrutura organizacional.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

04. (CESPE/2021PG-DF) No que se refere aos tipos de estruturas
organizacionais, natureza, finalidade e critérios de departamentalização, julgue
o item a seguir.

A estrutura organizacional funcional é aquela em que cada empregado recebe 
orientações de apenas um superior, as quais seguem, por via hierárquica, do 
escalão mais alto até o escalão mais baixo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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05. (CESPE/2021/SEFAZ-CE) Julgue o próximo item quanto a governo
eletrônico, planejamento, administração de pessoal e processos de compras
governamentais.

O planejamento estratégico na administração pública possibilita a análise das
condições presentes, mas inviabiliza prospecções futuras.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

06. (CESPE/2021/PG-DF) Acerca dos princípios e das abordagens da
administração clássica à administração contingencial e dos assuntos referentes
a processo de planejamento, julgue o item subsequente.

Na metodologia BSC (balanced scorecard), objetivos estratégicos que se
correlacionam com gestão de pessoas e conhecimentos em tecnologia da
informação estão contemplados na perspectiva interna do mapa estratégico.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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07. (CESPE/2021/SEFAZ-CE) A respeito de aspectos da administração geral, 
julgue o seguinte item.

No processo administrativo, a tarefa de motivar colaboradores se insere no
escopo da função de organização.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

08. (CESPE/IBGE/2021) Definir os objetivos organizacionais é tarefa típica da
seguinte função administrativa

a) organização.

b) direção.

c) controle.

d) planejamento.

e) liderança.

Administração Pública
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09. (CESPE/TJPA/2020) Uma organização constatou elevado índice de
insatisfação de seus clientes, o que começava a provocar perdas de negócios e
diminuição dos resultados. Para atuar no problema, a diretoria determinou que
fossem realizados estudos com vistas a identificar: (I) os fatores organizacionais
que provocavam tamanha insatisfação; e (II) os fatores para os quais se
destinavam as maiores quantidades de reclamações, para que fosse possível
estabelecer prioridades na implementação de ações corretivas. Nessa situação,
a equipe responsável deve utilizar como ferramentas prioritárias da qualidade
para atender às demandas (I) e (II), respectivamente,
a)gráfico de barras e folha de verificação.
b)brainstorming e ciclo PDCA.
c)diagrama de Ishikawa e diagrama de Pareto.
d)histograma e gráfico de controle.
e)5W2H e diagrama de dispersão.

Administração Pública

10. (CESPE/2021/SEFAZ-CE) A respeito de aspectos da administração geral,
julgue o seguinte item.

O controle estatístico de qualidade (CEQ) é uma ferramenta de gestão da 
qualidade destinada a identificar desvios, erros e discrepâncias no processo 
produtivo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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11. (CESPE/2021/PG-DF) No que se refere à gestão da qualidade em 
organizações, julgue o item a seguir.

Embora preveja ações orientadas a vários níveis organizacionais, o escopo da
qualidade total se limita às fronteiras intraorganizacionais.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

12. (CESPE/2021/PG-DF) A respeito de administração pública, julgue o item a
seguir.

A governabilidade de um Estado depende de sua governança, ou seja, só há
governabilidade se houver governança.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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13. (CESPE/2021/PG-DF) Julgue o próximo item, relativo a transparência, 
accountability, gestão por resultados, comunicação e administração de pessoal.

A responsabilização dos gestores públicos pelos resultados decorrentes do uso de
recursos públicos insere-se no contexto de accountability.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

14. (CESPE/2021/TCE-RJ) Com relação a governança, governabilidade 
e accountability, julgue o item subsecutivo.

Governabilidade refere-se tanto à gestão de instituições governamentais
quanto a mecanismos formais não governamentais e seus efeitos sobre a
conduta das pessoas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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15. (CESPE/2021/PG-DF) Julgue o próximo item, relativo a transparência,
accountability, gestão por resultados, comunicação e administração de pessoal.

A adoção de concursos públicos favorece a geração de empreendedorismo no
serviço público em paridade com a iniciativa privada.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

16. (CESPE/CEBRASPE/2021/PG-DF) Acerca das reformas administrativas, do
paradigma pós-burocrático, do papel do Estado regulador e dos processos
participativos de gestão pública, julgue o item subsequente.

O paradigma pós-burocrático partiu da crença de que todas as práticas
burocráticas eram inadequadas e deveriam ser eliminadas em um futuro
modelo de gestão administrativa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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17. (CESPE/CODEVASF/2021) Acerca de governo eletrônico, transparência da
administração pública, accountability, gestão por resultados e gestão de redes
organizacionais, julgue o item seguinte.

Uma das desvantagens do estabelecimento de redes organizacionais entre
órgãos públicos é o aumento dos custos inerentes ao compartilhamento de
experiências de desenvolvimento de soluções tecnológicas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

18. (CESPE/CODEVASF/2021) Acerca de governo eletrônico, transparência da
administração pública, accountability, gestão por resultados e gestão de redes
organizacionais, julgue o item seguinte.

Uma das desvantagens do estabelecimento de redes organizacionais entre
órgãos públicos é o aumento dos custos inerentes ao compartilhamento de
experiências de desenvolvimento de soluções tecnológicas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública
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19. (CESPE/CODEVASF/2021) Julgue o próximo item, no que se às reformas
administrativas, à reforma do aparelho do Estado, ao Estado regulador e aos
processos participativos de gestão pública. Entre as mudanças culturais
ocorridas com a implantação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estrado (PDRAE), em meados da década de 90 do século passado, inclui-se a
transição de um modelo de gestão burocrático para um modelo tecnicista.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Administração Pública

20. (CESPE/2021/MPE-AP) A qualificação como organização da sociedade civil
de interesse público (OSCIP) apenas será útil para as entidades que pretendam
a) obter a qualificação de organizações sociais.
b) promover trabalho voluntário remunerado.
c) firmar termo de parceria com o poder público.
d) obter isenção do imposto de renda.
e) promover a assistência social custeada pelo Estado.

Administração Pública
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem
em seu email corporativo.

Assunto: Seu dispositivo está infectado e hackeado.
Oi! Eu tenho más notícias para você. Há alguns meses tive acesso aos

dispositivos que você usa para navegar na Web. Instalei um cavalo de Troia nos
sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu
email (celular, computador e tablet).

Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as
suas informações, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho.
Tenho acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, o arquivo
curriculum.docx no diretório Meus documentos. Para comprovar, veja a última
...
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
data de atualização desse arquivo — está datado no mês de agosto deste ano.
Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados
financeiros e, ainda, deixar seus arquivos indisponíveis para sempre.

Acho que você não quer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre
em sua vida. Vamos resolver assim: você me transfere $ 1.000,00 (em bitcoin
equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência) e, assim que a
transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus de sua máquina
e devolverei seu acesso.

Minha carteira bitcoin para pagamento é 123456789abcdef. Se eu descobrir
que você compartilhou esta mensagem com outra pessoa ou avisou à polícia,
destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre e todos os seus
dados se tornarão públicos.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Infere-se do email apresentado, especialmente do trecho “Eu bloqueei o
acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações,
tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho”, que se trata de um
ataque por trojan, o qual é um programa que, além de executar as funções para
as quais foi aparentemente projetado, torna inacessíveis os dados armazenados,
sem o conhecimento do usuário.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Infere-se do email apresentado, especialmente do trecho “Eu bloqueei o
acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações,
tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho”, que se trata de um
ataque por trojan, o qual é um programa que, além de executar as funções para
as quais foi aparentemente projetado, torna inacessíveis os dados armazenados,
sem o conhecimento do usuário.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por
meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da
pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados,
diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não
teria acesso aos arquivos do usuário.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por
meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da
pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados,
diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não
teria acesso aos arquivos do usuário.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Admitindo-se que a infecção por cavalo de Troia realmente tenha ocorrido,
é correto afirmar que tal infecção pode ter acontecido por meio de um spear
phishing, o que teria sido evitado se na máquina do usuário tivesse um
antispyware instalado.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-SE
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o
item a seguir.

Admitindo-se que a infecção por cavalo de Troia realmente tenha ocorrido,
é correto afirmar que tal infecção pode ter acontecido por meio de um spear
phishing, o que teria sido evitado se na máquina do usuário tivesse um
antispyware instalado.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-AL
Julgue o item seguinte, relativo a organização de arquivos e suas premissas de
segurança.
A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam: o
vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si
mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-AL
Julgue o item seguinte, relativo a organização de arquivos e suas premissas de
segurança.
A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam: o
vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si
mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
Com relação a noções de vírus, valor da informação, procedimentos de backup e
aplicativos de segurança, julgue o item a seguir.
Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica e
não depende de um usuário para se espalhar, uma vez que, quando ativado, se
espalha automaticamente.
( ) Certo ( ) Errado

155

156



79

CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
Com relação a noções de vírus, valor da informação, procedimentos de backup e
aplicativos de segurança, julgue o item a seguir.
Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica e
não depende de um usuário para se espalhar, uma vez que, quando ativado, se
espalha automaticamente.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item.
O navegador Chrome permite a sincronização de dados, como histórico, favorito
e senhas, a partir da conta Google do usuário.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item.
O navegador Chrome permite a sincronização de dados, como histórico, favorito
e senhas, a partir da conta Google do usuário.
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item.
Para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se
utilizar, necessariamente, a navegação privativa, pois de outra forma além dessa
o histórico será registrado.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – BANESE
A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item.
Para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se
utilizar, necessariamente, a navegação privativa, pois de outra forma além dessa
o histórico será registrado.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
A respeito de segurança e proteção na Internet, julgue o item que se segue.
Para que as pragas virtuais denominadas worms ataquem o computador em uso,
é necessário que se execute um arquivo do tipo .bat.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
A respeito de segurança e proteção na Internet, julgue o item que se segue.
Para que as pragas virtuais denominadas worms ataquem o computador em uso,
é necessário que se execute um arquivo do tipo .bat.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o seguinte item, relativos a tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet e intranet.
Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do
Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o seguinte item, relativos a tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet e intranet.
Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do
Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o próximo item, a respeito de Internet e intranet.
Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um
computador conectado em rede, de forma similar ao que ocorre no acesso local,
é possível fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na área de trabalho
remota do Windows 10.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o próximo item, a respeito de Internet e intranet.
Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um
computador conectado em rede, de forma similar ao que ocorre no acesso local,
é possível fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na área de trabalho
remota do Windows 10.
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o próximo item, a respeito de Internet e intranet.
Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de
computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br identifica
necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PC-DF
Julgue o próximo item, a respeito de Internet e intranet.
Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de
computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br identifica
necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – MPE-AP
O Google Chrome armazena a lista de sites que foram visitados pelo usuário, a
qual pode ser visualizada por meio da opção
A) Histórico.
B) Downloads.
C) Favoritos.
D) Armazenamento da Conta do Google.
E) Seus Dispositivos.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – MPE-AP
O Google Chrome armazena a lista de sites que foram visitados pelo usuário, a
qual pode ser visualizada por meio da opção
A) Histórico.
B) Downloads.
C) Favoritos.
D) Armazenamento da Conta do Google.
E) Seus Dispositivos.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – MPE-AP
No MS Outlook, é possível juntar um arquivo a uma mensagem de correio
eletrônico a ser enviada para um ou mais endereços destinatários, clicando-se a
opção
A) CC.
B) Inserir Assinatura.
C) Cco.
D) Anexar Arquivo.
E) Salvar Rascunho.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – MPE-AP
No MS Outlook, é possível juntar um arquivo a uma mensagem de correio
eletrônico a ser enviada para um ou mais endereços destinatários, clicando-se a
opção
A) CC.
B) Inserir Assinatura.
C) Cco.
D) Anexar Arquivo.
E) Salvar Rascunho.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
Deve-se permitir que ao se usar o Chrome 91 o usuário não veja nem modifique
as informações de outros perfis do Chrome e que ao sair seu histórico de
navegação gravado, seja excluído do computador.
No Chrome 91, para permitir que o usuário não veja nem modifique as
informações de outros perfis do Chrome e que, ao sair, o histórico de navegação
gravado do usuário seja excluído do computador, é necessário navegar no
Google Chrome
A) no modo Navegação anônima.
B) no modo visitante (perfil visitante).
C) ativando a opção “proteção reforçada” em navegação segura.
D) bloqueando todos os cookies de terceiros.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
Deve-se permitir que ao se usar o Chrome 91 o usuário não veja nem modifique
as informações de outros perfis do Chrome e que ao sair seu histórico de
navegação gravado, seja excluído do computador.
No Chrome 91, para permitir que o usuário não veja nem modifique as
informações de outros perfis do Chrome e que, ao sair, o histórico de navegação
gravado do usuário seja excluído do computador, é necessário navegar no
Google Chrome
A) no modo Navegação anônima.
B) no modo visitante (perfil visitante).
C) ativando a opção “proteção reforçada” em navegação segura.
D) bloqueando todos os cookies de terceiros.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
No Chrome versão 91, é possível acionar o modo de janela anônima mantendo-
se a navegação privada. Nesse modo,
A) apenas os históricos de navegação são gravados no dispositivo, com exceção

dos cookies.
B) informações inseridas em formulários não são salvas no dispositivo.
C) apenas dados de sites são salvos no dispositivo.
D) nem o provedor de acesso à Internet, nem o software de monitoramento de

pais, por exemplo, visualizam a atividade do usuário.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
No Chrome versão 91, é possível acionar o modo de janela anônima mantendo-
se a navegação privada. Nesse modo,
A) apenas os históricos de navegação são gravados no dispositivo, com exceção

dos cookies.
B) informações inseridas em formulários não são salvas no dispositivo.
C) apenas dados de sites são salvos no dispositivo.
D) nem o provedor de acesso à Internet, nem o software de monitoramento de

pais, por exemplo, visualizam a atividade do usuário.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue.
Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como trojans, podem ser
instalados por outros vírus e programas, mas também podem infectar o
ambiente por meio de links durante a navegação na Internet ou até mesmo por
meio de emails falsos (phishing).
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue.
Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como trojans, podem ser
instalados por outros vírus e programas, mas também podem infectar o
ambiente por meio de links durante a navegação na Internet ou até mesmo por
meio de emails falsos (phishing).
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue.
As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de Internet para
conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores, por
meio de VPNs (virtual private network).
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue.
As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de Internet para
conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores, por
meio de VPNs (virtual private network).
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Acerca do Microsoft Office, julgue o item que se segue.
É possível inserir uma tabela em formato .xls em um documento Word e editá-la
nesse mesmo documento utilizando a barra de ferramentas do Excel.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Acerca do Microsoft Office, julgue o item que se segue.
É possível inserir uma tabela em formato .xls em um documento Word e editá-la
nesse mesmo documento utilizando a barra de ferramentas do Excel.
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Acerca do Microsoft Office, julgue o item que se segue.
Para sublinhar uma palavra no texto, é necessário selecionar a palavra e, em
seguida, clicar o botão da barra de ferramentas ou acionar simultaneamente
as teclas e
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – DEPEN
Acerca do Microsoft Office, julgue o item que se segue.
Para sublinhar uma palavra no texto, é necessário selecionar a palavra e, em
seguida, clicar o botão da barra de ferramentas ou acionar simultaneamente
as teclas e
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o item
subsecutivo.
Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque, seus
dados são criptografados, ficam inacessíveis e, então, exige-se desse usuário o
pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a seus dados.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o item
subsecutivo.
Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque, seus
dados são criptografados, ficam inacessíveis e, então, exige-se desse usuário o
pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a seus dados.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
No que se refere a redes de computadores, julgue o item que se segue.
O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência
de dados em formulários de dados no caso de o usuário estar trafegando em
sítios da Internet, por exemplo.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
No que se refere a redes de computadores, julgue o item que se segue.
O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência
de dados em formulários de dados no caso de o usuário estar trafegando em
sítios da Internet, por exemplo.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.
Se, quando do acesso ao sítio https://www.gov.br/pf/pt-br na versão mais
recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao
lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente refere-
se à intranet da Polícia Federal.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – Polícia Federal
A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.
Se, quando do acesso ao sítio https://www.gov.br/pf/pt-br na versão mais
recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao
lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente refere-
se à intranet da Polícia Federal.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
No MS Outlook, para enviar uma mensagem a uma pessoa apenas como cópia,
sem que ela seja a principal destinatária da mensagem, deve-se
A) selecionar a opção Responder a Todos os destinatários.
B) preencher o campo Cc no cabeçalho da mensagem.
C) preencher o campo Para no cabeçalho da mensagem.
D) selecionar a opção Encaminhar mensagem.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – APEX Brasil
No MS Outlook, para enviar uma mensagem a uma pessoa apenas como cópia,
sem que ela seja a principal destinatária da mensagem, deve-se
A) selecionar a opção Responder a Todos os destinatários.
B) preencher o campo Cc no cabeçalho da mensagem.
C) preencher o campo Para no cabeçalho da mensagem.
D) selecionar a opção Encaminhar mensagem.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – PRF
A respeito de segurança e de cloud computing, julgue o item subsequente.
Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio
da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – PRF
A respeito de segurança e de cloud computing, julgue o item subsequente.
Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio
da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – SEED-PR
Na Internet, cookies são informações
A) armazenadas em um servidor web por um sítio que o usuário visita.
B) armazenadas no computador do usuário por um sítio que ele visita.
C) sobre o tamanho do disco rígido do computador do usuário.
D) acerca do tipo e da velocidade do processador do computador do usuário.
E) armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas

para outro computador.
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – SEED-PR
Na Internet, cookies são informações
A) armazenadas em um servidor web por um sítio que o usuário visita.
B) armazenadas no computador do usuário por um sítio que ele visita.
C) sobre o tamanho do disco rígido do computador do usuário.
D) acerca do tipo e da velocidade do processador do computador do usuário.
E) armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas

para outro computador.

CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a
função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a
função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.
( ) Certo (X) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
O navegador Google Chrome dispõe de recursos para traduzir textos de uma
página web acessada.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
O navegador Google Chrome dispõe de recursos para traduzir textos de uma
página web acessada.
(X) Certo ( ) Errado

CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
Spam é um tipo de email que contém mensagem indesejada — como, por
exemplo, propaganda de uma empresa — e que é enviado para um cliente sem a
sua prévia solicitação ou autorização.
( ) Certo ( ) Errado
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CESPE/CEBRASPE - 2021 – CODEVASF
A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.
Spam é um tipo de email que contém mensagem indesejada — como, por
exemplo, propaganda de uma empresa — e que é enviado para um cliente sem a
sua prévia solicitação ou autorização.
(X) Certo ( ) Errado

OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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Noções de Orçamento Público

Profa. Luciana Marinho

PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA
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Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE POLÍTICA 
FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Prazo: 
Poder executivo : 15 de abril
Poder Legislativo: 17 de julho

Art. 57, § 2º, da CF/1988 : A sessão legislativa não será 
interrompida sem a aprovação da LDO

Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES

Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas de
impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)
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O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, votação 
e aprovação

Execução 
(orçamentária e 

Financeira)

Controle e 
Avaliação

Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMOCMO
( 40 membros votam as 

emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para Estados,

Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.
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COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais,
planos e programas nacionais, regionais e setoriais, prestação de
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.

1 Dimensão: objeto de 
gastos.

2 Dimensões: objeto de 
gasto e programa de 
trabalho

3 Dimensões: objeto de
gasto, programa de trabalho
e planejamento.

TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO BASE ZERO

 Análise crítica 

 Justificativa

 Priorização
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS

CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  Industrial , 
Serviços, Transferências Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de 
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.
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CLASSIFICAÇÕES DA DESPESA

FUNCIONAL

ÁREA DA DESPESA ( mais compreensível pela
sociedade).

OBRIGATÓRIA PARA TODOS ENTES DA
FEDERAÇÃO ( Portaria 42/99 –MPOG).

Matricialidade: combinar uma função e uma
subfunção que não atípicas.

A classificação funcional, por funções e subfunções,
busca responder basicamente à indagação “em que”
área de ação governamental a despesa será
realizada.

INSTITUCIONAL

 Aponta “quem faz” a despesa.
 As dotações recebidas por cada órgão

ou unidade orçamentária.
 Reflete a estrutura organizacional de

alocação dos créditos orçamentários, e
está estruturada em dois níveis
hierárquicos: órgão orçamentário e
unidade orçamentária.

DESPESA CORRENTE
Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital
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CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida

ESTÁGIO DA DESPESA

Planejamento Execução

Fixação Créditos Orçamentários Licitação Empenho Liquidação Pagamento
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Empenho

Ordinário

Por estimativa

Empenho Global

• Valor Conhecido e não Parcelado
• Entrega única ( única liquidação)

• Valor não conhecido ( não fixo)
• Telefone, água, diárias...

• Conhecido e parcelado.
• Parcela a liquidação (por lote).
• Construção de uma escola.

EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

31/12

01/01

EMPENHO LIQUIDAÇÃO

INCRIÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 
RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS

EMPENHO LIQUIDAÇÃO
INCRIÇÃO DE 

RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO

PAGAMENTO

Restos a pagar
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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas

Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
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Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

Metas anuais receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública.

Passivos contingentes + outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas + Providências

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação

Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.

REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA
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Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

 pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
independentemente de empenho.

 Verificada a cada 4 meses ( Relatório de Gestão Fiscal).

Alerta

(90%)
• Tribunal de 

Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

CARGOS .
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3
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Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA PÚBLICA 
MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO DE 
GARANTIA
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Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

25%

CHEFE DO EXECUTIVO 

QUADRIMESTREQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA 
CONSOLIDADA 
EXTRAPOLOU

• Deve obter resultado primário (LIMITAÇÃO DE EMPENHO)
• ESTARÁ PROIBIDO DE REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA OU 

EXTERNA

• Se não recuperou no prazo, fica impedido de 
obter transferências voluntárias.

OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho
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Estatuto dos Servidores e 
Estrutura Administrativa

Prof. Thiago Farias

No que concerne ao provimento dos cargos públicos, é correto afirmar que
A) haverá posse nos casos de promoção, acesso e reintegração.
B) a nomeação será feita em comissão, quando se tratar de nomeação
para cargo da classe inicial ou singular de determinada categoria funcional.
C) no ato da posse será apresentada declaração, pelo funcionário
empossado, dos bens e valores que constituem o seu patrimônio, nos
termos da regulamentação própria.
D) não poderá haver posse por procuração.

1. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: C

Comentário:
a) Parágrafo único - Não haverá posse nos casos de promoção, acesso e

reintegração.
b) I - em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na

Constituição;
II - em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação para cargo da

classe inicial ou singular de determinada categoria funcional;
III - em comissão, quando se tratar de cargo que assim deve ser

provido.
C) Correto
D) Art. 23 - Poderá haver posse por procuração, quando se tratar de
funcionário ausente do País ou do Estado, ou, ainda, em casos especiais,
a juízo da autoridade competente.

1. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Considerando o inquérito administrativo, assinale a afirmação verdadeira.
A) Declarada a nulidade do inquérito, no todo ou em parte, por falta do
cumprimento de formalidade essencial, inclusive o reconhecimento de
direito de defesa, novo procedimento será aberto.
B) Aberto o inquérito administrativo, suspende-se a fluência do período do
estágio probatório.
C) O inquérito administrativo é o procedimento sumário através do qual o
Estado ou suas autarquias reúnem elementos informativos para determinar
a verdade em torno de possíveis irregularidades que possam configurar,
ou não, ilícitos administrativos, aberta pela autoridade de maior hierarquia,
no órgão em que ocorreu a irregularidade.
D) O inquérito administrativo precede a sindicância, quando for o caso,
sendo-lhe anexado como peça informativa e preliminar.

2. UECE – 2018 – DETRAN-CE

237

238



120

Gabarito: A

Comentário:
A) Correto.

B) § 2º - Aberta a sindicância, suspende-se a fluência do período do
estágio probatório.

C) Art. 209 - A sindicância é o procedimento sumário através do qual o
Estado ou suas autarquias...

D) § 4º - A sindicância precede o inquérito administrativo, quando for o
caso, sendo-lhe anexada como peça informativa e preliminar.

2. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Quanto ao regime disciplinar dos servidores públicos estaduais, é correto
afirmar que
A) a apuração da responsabilidade funcional será promovida,
obrigatoriamente, mediante representação, pela autoridade de maior
hierarquia no órgão ou na entidade administrativa em que tiver ocorrido a
irregularidade. Se se tratar de ilícito administrativo praticado fora do local
de trabalho, a apuração da responsabilidade será promovida pela
autoridade de maior hierarquia no órgão ou na entidade a que pertencer o
funcionário a quem se imputar a prática da irregularidade.
B) a indenização de prejuízo causado ao Estado ou às suas entidades, no
que exceder os limites da fiança, quando for o caso, será liquidada
mediante prestações mensais descontadas em folha de pagamento, não
excedentes da quinta parte do vencimento, à falta de outros bens que
respondam pelo ressarcimento.

3. UECE – 2018 – DETRAN-CE

239

240



121

Quanto ao regime disciplinar dos servidores públicos estaduais, é correto
afirmar que
C) o ilícito administrativo é punível, independentemente de acarretar
resultado perturbador do serviço estadual.
D) considera-se ilícito criminal a conduta comissiva ou omissiva, do
funcionário, que importe em violação de dever geral ou especial, ou de
proibição, fixado em estatuto e em sua legislação complementar, ou que
constitua comportamento incompatível com o decoro funcional ou social.

3. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Gabarito: C

Comentário:
A) Art. 176 - A apuração da responsabilidade funcional será promovida, de
ofício, ou mediante representação....

B) §1º - A indenização de prejuízo causado ao Estado ou às suas
entidades, no que exceder os limites da fiança, quando for o caso, será
liquidada mediante prestações mensais descontadas em folha de
pagamento, não excedentes da décima parte do vencimento, à falta de
outros bens que respondam pelo ressarcimento.

C) Correto.

D) Ilícito Administrativo.

3. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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No que tange à temática das licenças do servidor público, assinale a opção
que completa, corretamente, as lacunas dos seguintes dispositivos legais:

“O servidor poderá ser licenciado por motivo de doença na pessoa
_________________________¹, desde que prove ser indispensável a sua
assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com
exercício funcional”.

“O funcionário terá direito a licença ____________ ², para acompanhar o
cônjuge, também servidor público, quando, de ofício, for mandado servir
em outro ponto do Estado, do Território Nacional, ou no Exterior”.

A) dos pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de
companheiro(a)¹; sem vencimento

4. UECE – 2018 – DETRAN-CE

No que tange à temática das licenças do servidor público, assinale a opção
que completa, corretamente, as lacunas dos seguintes dispositivos legais:

B) dos filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro(a);
com vencimento²
C) dos filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro(a) ;
sem vencimento²
D) dos pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de
companheiro(a)¹; com vencimento

4. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: A

Comentário:
Art. 99 – O servidor poderá ser licenciado por motivo de doença na pessoa
dos pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro(a),
desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não
possa ser prestada simultaneamente com exercício funcional.

Art. 103 – O funcionário terá direito a licença sem vencimento, para
acompanhar o cônjuge, também servidor público, quando, de ofício, for
mandado servir em outro ponto do Estado, do Território Nacional, ou no
Exterior.

4. UECE – 2018 – DETRAN-CE

O aposentado compulsoriamente ou por invalidez não poderá acumular
seus proventos com a ocupação de cargo ou o exercício de função ou
emprego público. Não se compreendem na proibição de acumular nem
estão sujeitos a quaisquer limites:
I. a percepção conjunta de pensões civis e militares;
II. a percepção de pensões com vencimento ou salário;
III. a percepção de pensões com vencimentos de disponibilidade e
proventos de aposentadoria e reforma;
IV. a percepção de proventos, quando resultantes de cargos legalmente
acumuláveis.
Estão corretas as complementações contidas em
A) I, II e III apenas.
B) III e IV apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e IV apenas.

5. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: C

Comentário:
Art. 195 - O aposentado compulsoriamente ou por invalidez não poderá
acumular seus proventos com a ocupação de cargo ou o exercício de
função ou emprego público.
Parágrafo único - Não se compreendem na proibição de acumular nem
estão sujeitos a quaisquer limites:
I - a percepção conjunta de pensões civis e militares;
II - a percepção de pensões com vencimento ou salário;
III - a percepção de pensões com vencimentos de disponibilidade e
proventos de aposentadoria e reforma;
IV- a percepção de proventos, quando resultantes de cargos legalmente
acumuláveis.

5. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Quanto à prescrição e à responsabilidade funcional no regime disciplinar
dos servidores públicos estaduais, é correto afirmar que

A) a apuração da responsabilidade funcional será feita através de
sindicância ou de inquérito.
B) são prescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção.
C) o direito ao exercício do poder disciplinar prescreve passados dez anos
da data em que o ilícito tiver ocorrido.
D) a apuração da responsabilidade do funcionário processar-se-á mesmo
nos casos de alteração funcional, salvo no caso de perda do cargo.

6. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: A

Comentário:
A) Correto.

B) Parágrafo único - São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a
respectiva sanção.

C) Art. 182 - O direito ao exercício do poder disciplinar prescreve passados
cinco anos da data em que o ilícito tiver ocorrido.

D) Art. 180 - A apuração da responsabilidade do funcionário processar-se-
á mesmo nos casos de alteração funcional, inclusive a perda do cargo.

6. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Considerando as sanções disciplinares e seus efeitos, dispostos no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, assinale a
proposição verdadeira.
A) Aplicar-se-á a repreensão, sempre por escrito, ao funcionário que, em
caráter primário, a juízo da autoridade competente, cometer falta leve, não
cominável, por este Estatuto, com outro tipo de sanção.
B) Aplicar-se-á a suspensão, por prazo não superior a 180 (cento e
oitenta) dias, nos casos de reincidência de falta leve, e nos de ilícito grave,
salvo a expressa cominação, por lei, de outro tipo de sanção.
C) Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 75% (setenta e cinco por cento) por dia de vencimento,
facultado, neste caso, ao funcionário a permanecer em exercício.
D) A cassação da aposentadoria ou disponibilidade não extingue o vínculo
do aposentado ou do disponível com o Estado ou suas entidades
autárquicas.

7. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: A

Comentário:
A) Correto.

B) Art. 198 - Aplicar-se-á a suspensão, através de ato escrito, por prazo
não superior a 90 (noventa) dias, nos casos de reincidência de falta leve, e
nos de ilícito grave, salvo a expressa cominação, por lei, de outro tipo de
sanção.

C) Parágrafo único - Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de
vencimento, obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer em
exercício.

D) Extingue o vínculo!

7. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Tereza, servidora pública, conhecedora dos deveres relativos à sua
função, tais como a observância das normas constitucionais, legais e
regulamentares; obediência às ordens de seus superiores hierárquicos;
continência de comportamento, tendo em vista o decoro funcional e social,
dentre outros. No entanto, seu superior hierárquico emitiu uma ordem que
gerou dúvidas quanto ao cumprimento. Considerando este fato, assinale a
opção que corresponde à condição que gera a possibilidade de Tereza
NÃO ser obrigada a cumprir tal ordem sem incorrer em infração disciplinar.
A) Se a ordem for publicada, quando tal formalidade for essencial à sua
validade.
B) Se não se contiver a ordem na área da competência do órgão a que
servir o funcionário seu destinatário, ou não se referir a nenhuma das
atribuições do servidor.
C) Se a autoridade de quem emanar a ordem for competente.

8. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Tereza, servidora pública, conhecedora dos deveres relativos à sua
função, tais como a observância das normas constitucionais, legais e
regulamentares; obediência às ordens de seus superiores hierárquicos;
continência de comportamento, tendo em vista o decoro funcional e social,
dentre outros. No entanto, seu superior hierárquico emitiu uma ordem que
gerou dúvidas quanto ao cumprimento. Considerando este fato, assinale a
opção que corresponde à condição que gera a possibilidade de Tereza
NÃO ser obrigada a cumprir tal ordem sem incorrer em infração disciplinar.
D) Se a ordem tiver como causa uma necessidade administrativa ou
pública, ou visar a fins estipulados na regra de competência da autoridade
da qual promanou ou do funcionário a quem se dirige.

8. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Gabarito: B

Comentário:
Art. 192 - O funcionário deixará de cumprir ordem de autoridade superior
quando:
I - a autoridade de quem emanar a ordem for incompetente;
II - não se contiver a ordem na área da competência do órgão a que servir
o funcionário seu destinatário, ou não se referir a nenhuma das atribuições
do servidor;
III - for a ordem expedida sem a forma exigida por lei;
IV - não tiver sido a ordem publicada, quando tal formalidade for essencial
à sua validade;
V - não tiver a ordem como causa uma necessidade administrativa ou
pública, ou visar a fins não estipulados na regra de competência da
autoridade da qual promanou ou do funcionário a quem se dirige;
VI - a ordem configurar abuso ou excesso de poder ou de autoridade.

8. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Atente ao que se afirma a seguir sobre o regime disciplinar estatutário dos
servidores estaduais, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.

( ) São independentes as instâncias administrativas civil e penal, e
cumuláveis as respectivas cominações.
( ) A apuração da responsabilidade funcional será feita somente através de
sindicância.
( ) A legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a
responsabilidade administrativa.
( ) Extingue-se a responsabilidade administrativa pela prescrição do direito
de agir do Estado ou de suas entidades em matéria disciplinar.

9. UECE – 2018 – DETRAN-CE

Atente ao que se afirma a seguir sobre o regime disciplinar estatutário dos
servidores estaduais, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, F.
B) V, F, F, V.
C) F, F, V, F.
D) F, F, V, V.

9. UECE – 2018 – DETRAN-CE
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Gabarito: B

Comentário:
Art. 179 - São independentes as instâncias administrativas civil e penal, e
cumuláveis as respectivas cominações.
Art. 179 - §2º - A apuração da responsabilidade funcional será feita através
de sindicância ou de inquérito.
Art. 179 - §5º - A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a
responsabilidade administrativa.
Art. 181 - Extingue-se a responsabilidade administrativa:
...
II- pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em
matéria disciplinar.

9. UECE – 2018 – DETRAN-CE

É correto afirmar que a investidura em cargo público de provimento efetivo
ocorre quando o aprovado em concurso público

A) é convocado.
B) é nomeado.
C) entra em exercício
D) toma posse.

10. UECE – 2018 – DETRAN-CE

257

258



130

Gabarito: D

Comentário:
Art. 19 - Posse é o fato que completa a investidura em cargo público.
Parágrafo único - Não haverá posse nos casos de promoção, acesso e
reintegração.

10. UECE – 2018 – DETRAN-CE

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 5.247/1991 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais),
julgue o item a seguir.

Considera-se regularmente investido em cargo público aquele
que, mesmo não tendo sido empossado, entre em exercício no
prazo legal.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do
Ceará, a vacância de cargo público resultará de
A) readaptação.
B) posse em outro cargo não cumulável.
C) falecimento.
D) reversão.
E) mudança de domicílio.

11. CESPE – 2019 – CGE-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 62 - A vacância do cargo resultará de:

I - exoneração;
II - demissão;
III - ascensão funcional;
IV - aposentadoria;
V - falecimento

11. CESPE – 2019 – CGE-CE
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Ainda de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
do Ceará, quanto ao processo administrativo, é correto afirmar que
A) o pedido de reconsideração e o recurso, em regra, têm efeito
suspensivo.
B) o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem
a prescrição.
C) o direito de pleitear na esfera administrativa prescreve, em regra, em
trinta dias.
D) o recurso deverá ser dirigido à autoridade que tiver praticado o ato ou
proferido a decisão.
E) ao recorrente será concedido o direito de vista dos autos administrativos
por até quinze dias.

12. CESPE – 2019 – CGE-CE

Gabarito: C

Comentário:
a) Art. 145 - O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito
suspensivo, salvo disposição em contrário, e o que for provido retroagirá,
nos efeitos, à data do ato impugnado.
b) Correto.
c) Art. 146 - O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá em
120 (cento e vinte) dias, salvo estipulação em contrário, prevista
expressamente em lei ou regulamento.
d) Art. 148 - Ao funcionário ou ao seu representante legalmente constituído
é assegurado, para efeito de recurso ou pedido de reconsideração, o
direito de vista ao processo na repartição competente durante todo o
expediente regulamentar, assegurado o livre manuseio do processo em
local conveniente....

12. CESPE – 2019 – CGE-CE
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Julgue o item seguinte, de acordo com as disposições do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado
do Ceará.

As comissões permanentes que atuam em inquérito administrativo,
instrumento por meio do qual os órgãos do estado e as autarquias
estaduais apuram a responsabilidade disciplinar de seus servidores,
devem ser compostas por três membros, sendo todos funcionários
estáveis do estado ou de suas autarquias.

13. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 210 - O inquérito administrativo é o procedimento através do qual os
órgãos e as autarquias do Estado apuram a responsabilidade disciplinar do
funcionário.

Art. 212 - As Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo compor-
se-ão de três membros, todos funcionários estáveis do Estado ou de suas
autarquias, presidida pelo servidor que for designado pela autoridade
competente, que colocará à disposição das Comissões o pessoal
necessário ao desenvolvimento de seus trabalhos, inclusive os de
secretário e assessoramento.

13. CESPE – 2020 – MP-CE
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Julgue o item seguinte, de acordo com as disposições do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado
do Ceará.

É vedada a cessão de servidor do estado do Ceará em estágio probatório
para exercer cargo de provimento em comissão ou função de direção,
chefia ou assessoramento no âmbito federal, municipal ou estadual.

14. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: E

Comentário:
Art. 27 - Estágio probatório é o triênio de efetivo exercício no cargo de
provimento efetivo, contado do início do exercício funcional, durante o qual
é observado o atendimento dos requisitos necessários à confirmação do
servidor nomeado em virtude de concurso público

§ 12. O servidor em estágio probatório poderá ser cedido para órgão da
Administração Pública direta ou indireta para exercer quaisquer cargos de
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou
assessoramento no âmbito Federal, Municipal ou Estadual, com ônus para
o destino, restando suspenso o computo do estágio probatório, voltando
este a ser contado a partir do término da cessão e, consequente retorno à
origem.”

14. CESPE – 2020 – MP-CE
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Julgue o item seguinte, de acordo com as disposições do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado
do Ceará.

A remoção de servidor do Ministério Público do Estado do Ceará, realizada
de ofício e no interesse da administração pública, está condicionada à
existência de vagas na unidade para a qual o servidor será removido.

15. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 37 - Remoção é o deslocamento do funcionário de uma para outra
unidade ou entidade do Sistema Administrativo, processada de ofício ou a
pedido do funcionário, atendidos o interesse público e a conveniência
administrativa.

§ 1º - A remoção respeitará a lotação das unidades ou entidades
administrativas interessadas e será realizada, no âmbito de cada uma,
pelos respectivos dirigentes e chefes, conforme se dispuser em
regulamento.

15. CESPE – 2020 – MP-CE
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Julgue o item seguinte, de acordo com as disposições do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado
do Ceará.

A remoção de servidor do Ministério Público do Estado do Ceará, realizada
de ofício e no interesse da administração pública, está condicionada à
existência de vagas na unidade para a qual o servidor será removido.

16. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 37 - Remoção é o deslocamento do funcionário de uma para outra
unidade ou entidade do Sistema Administrativo, processada de ofício ou a
pedido do funcionário, atendidos o interesse público e a conveniência
administrativa.

§ 1º - A remoção respeitará a lotação das unidades ou entidades
administrativas interessadas e será realizada, no âmbito de cada uma,
pelos respectivos dirigentes e chefes, conforme se dispuser em
regulamento.

16. CESPE – 2020 – MP-CE
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Julgue o item seguinte, de acordo com as disposições do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e do Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado
do Ceará.

Denomina-se elevação de nível profissional o avanço entre as referências,
decorrente da promoção de servidor na mesma classe.

17. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: E

Comentário:
Art. 48 - A promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente
superior àquela em que se encontra dentro da mesma série de classes na
categoria funcional a que pertencer.

17. CESPE – 2020 – MP-CE
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Considerando as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado do Ceará, julgue o item subsequente.

A repreensão é uma forma de punição administrativa aplicada em caráter
primário ao servidor que cometer falta leve, não sendo cominável com
qualquer outro tipo de sanção.

18. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 197 - Aplicar-se-á a repreensão, sempre por escrito, ao funcionário
que, em caráter primário, a juízo da autoridade competente, cometer falta
leve, não cominável, por este Estatuto, com outro tipo de sanção.

18. CESPE – 2020 – MP-CE
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Considerando as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado do Ceará, julgue o item subsequente.

O afastamento de servidor, por até dois dias, devido ao falecimento de seu
cunhado será considerado como efetivo exercício para fins de tempo de
serviço.

19. CESPE – 2020 – MP-CE

Gabarito: C

Comentário:
Art. 68 - Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude
de:
(...)
III - luto, até oito dias, por falecimento de cônjuge ou companheiro,
parentes, consangüíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive madrasta,
padrasto e pais adotivos;
IV - luto, até dois dias, por falecimento de tio e cunhado;

19. CESPE – 2020 – MP-CE
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Com base na Lei 9.826/74 e suas atualizações posteriores, é correto
afirmar que o estágio probatório é o período de
A) três anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado
do início do exercício funcional.
B) dois anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado
do início do exercício funcional.
C) três anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado
da data da posse.
D) dois anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado
da data da posse.
E) três anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado
da data da nomeação.

20. IDECAN – 2021 – PC-CE

Gabarito: A

Comentário:
Art. 27 Estágio probatório é o triênio de efetivo exercício no cargo de
provimento efetivo, contado do início do exercício funcional, durante o qual
é observado o atendimento dos requisitos necessários à confirmação do
servidor nomeado em virtude de concurso público

20. IDECAN – 2021 – PC-CE
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Tendo em vista o disposto na Resolução ALCE 698/2019, assinale a
alternativa que não corresponde a um órgão parlamentar:
a) Plenário
b) Procuradoria Parlamentar
c) Corregedoria Parlamentar
d) Mesa Diretora
e) Procuradoria Especial da Mulher

21. INÉDITA – 2021

Gabarito: D

Comentário:
Os órgãos parlamentares constam do art. 6º da Resolução em comento:
Art. 6.º São órgãos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará:
I – Plenário;
II – Colégio de Líderes;
III – Conselho de Ética Parlamentar;
IV – Procuradoria Parlamentar;

21. INÉDITA – 2021
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Tendo em vista o disposto na Resolução ALCE 698/2019, analise os itens
abaixo:
I – Coordenadoria de Tecnologia da Informação
II – Coordenadoria de Comunicação Legislativa
III – Diretoria Legislativa
IV – Diretoria Geral
São órgãos subordinados diretamente à Mesa Diretora os listados em:
a) I e II
b) III e IV
c) I, II e IV
d) I e IV
e) II e III

22. INÉDITA – 2021

Gabarito: D

Comentário:
I – órgãos subordinados diretamente à Mesa Diretora: DiretoriaGeral,
Controladoria, Procuradoria-Geral, Coordenadoria de Tecnologia da
Informação, Coordenadoria do Sistema de Previdência Parlamentar,
órgãos de educação, pesquisa e memória e órgãos de promoção à
cidadania;
II – órgãos subordinados diretamente à Presidência: Coordenadoria de
Comunicação Legislativa, Coordenadoria de Comunicação Social,
Coordenadoria de Eventos e Cerimonial e Coordenadoria de Polícia;
III – órgãos subordinados diretamente à Diretoria-Geral: Diretoria
Administrativa e Financeira e Diretoria Legislativa

22. INÉDITA – 2021
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O Comitê de Gestão Estratégica – Coge será composto pelos
titulares dos seguintes órgãos da Assembleia Legislativa, exceto:
a) Diretoria Legislativa
b) Controladoria
c) Procuradoria Especial da Mulher
d) Procuradoria-Geral
e) Coordenadoria de Tecnologia da Informação

23. INÉDITA – 2021

Gabarito: C

Comentário:
Art. 67. O Comitê de Gestão Estratégica – Coge será composto pelos
titulares dos seguintes órgãos da Assembleia Legislativa:
I – Diretoria-Geral, que o coordenará;
II – Diretoria Legislativa;
III – Diretoria Administrativa e Financeira;
IV – Controladoria;
V – Procuradoria-Geral;
VI – Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
VII – Coordenadoria de Comunicação Social.

23. INÉDITA – 2021
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Nos termos da Resolução 698/2019, assessorar a Presidência na área de
comunicação relativa ao processo legislativo é atribuição da:
a) Coordenadoria de Comunicação Social
b) Coordenadoria de Comunicação Legislativa
c) Coordenadoria de Eventos e Cerimonial
d) Coordenadoria de Polícia
e) Coordenadoria de Tecnologia da Informação

24. INÉDITA – 2021

Gabarito: B

Comentário:
Art. 27. A Coordenadoria de Comunicação Legislativa tem a atribuição de
assessorar a Presidência na área de comunicação relativa ao processo
legislativo, em conformidade com as diretrizes previamente por esta
Resolução definidas.

24. INÉDITA – 2021
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Nos termos da Resolução 698/2019, promover estudos concernentes à
formulação de políticas, com base em programas específicos, objetivando
o desenvolvimento integrado, compartilhado e sustentável do Estado do
Ceará e os respectivos instrumentos normativos de interesse da Casa
quanto a planos, programas ou projetos, políticas e ações governamentais
é atribuição do;
a) Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos
b) Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do
Ceará – Inesp
c) Escola Superior do Parlamento Cearense – Unipace
d) Memorial Deputado Pontes Neto
e) Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito
de Alencar

25. INÉDITA – 2021

Gabarito: A

Comentário:
a) Correto
b) . O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do
Estado do Ceará – Inesp – tem a atribuição de propor ações inovadoras à
Assembleia Legislativa, além de articular diretrizes, conhecimento e
inovação em prol do desenvolvimento do Estado do Ceará.
c) A Escola Superior do Parlamento Cearense – Unipace – tem como
atribuição geral promover a capacitação e o desenvolvimento profissional
dos membros e servidores da Assembleia Legislativa, bem como das
entidades públicas do Estado e dos Municípios, compreendendo, em
especial, programas de aperfeiçoamento profissional, formação,
capacitação e especialização nas suas áreas afins.

25. INÉDITA – 2021
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Gabarito: A

Comentário:
d) O Memorial Deputado Pontes Neto é o órgão vinculado à Mesa Diretora
da Assembleia ao qual incumbe o desenvolvimento de ações de
preservação histórica e cultural do Poder Legislativo
e) O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei
Tito de Alencar, órgão permanente da Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará, tem como objetivo prestar assessoria jurídica popular, judicial e
extrajudicial, às comunidades vulnerabilizadas, aos grupos, coletivos,
movimentos e indivíduos em casos emblemáticos de violações de direitos
humanos.

25. INÉDITA – 2021

OBRIGADO
Prof. Thiago Farias
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Redação
Temas para discursiva

Prof. Rodolfo Gracioli

Tecnologia
- Questão dos dados, privacidade, fake News, dependência tecnológica, cidadania digital

Meio Ambiente
- Poluição, aquecimento global, desenvolvimento sustentável, economia circular, responsabilidade compartilhada,
lixo eletrônico

Questão social
- Corrupção, intolerância, segurança pública, desafios da saúde, problemática da fome, pobreza e desigualdade,
inclusão social

Banca Cebraspe
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Cidadania

Democracia

Liberdade

Dignidade da pessoa humana

Direitos humanos

Alteridade

Relativismo

Responsabilidade social

Conceitos de destaque

Constituição Cidadã

Declaração Universal dos Direitos Humanos

ECA

Lei do Feminícídio

Lei Maria da Penha

LGPD

Código Penal

Código Brasileiro de Trânsito

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Abordagem jurídica
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Questão legislativa

Voto e o exercício da cidadania

Representatividade feminina na política

Democracia digital

Redes sociais e a revolução política

Temática “metalinguística”

Mulher

Indígenas

Negros

LBGTQIA+

Pessoas com deficiência

Idosos

Crianças e adolescentes

Pessoas em situação de rua

Minorias sociais
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Denúncias de racismo crescem 77% no Ceará em 2021; 
ocorrências podem ser registradas pela internet
De janeiro a julho de 2020, Estado somou 31 denúncias do tipo; neste ano, número subiu para 55

Diário do Nordeste
21/08/2021

 Os dados foram extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança
Pública (Supesp/CE), a pedido do Diário do Nordeste, e fornecidos pela Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), órgão ao qual a
superintendência é vinculada.

 As 55 denúncias por crime de racismo somadas até 31 de julho de 2021 praticamente
alcançaram o mesmo patamar de todo o ano de 2020, quando 58 casos do tipo foram
relatados.
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 O Boletim Eletrônico de Ocorrência (BOE) pode ser feito na Deletron em qualquer horário do
dia ou da noite, em todo o Estado do Ceará. Logo após o registro e aprovação dos BOEs, frisa
a delegada, a ocorrência é transferida para a delegacia responsável, que inicia as
investigações.

Selo município 'sem racismo' é aprovado na Assembleia 
Legislativa do Ceará

O projeto de lei determina algumas ações que as prefeituras devem adotar para promover
igualdade racial.

Por g1 CE
22/09/2021
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 De acordo com um levantamento de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 71% da população do Ceará se autodeclara negra.

 A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando um caso de uma delegada que denunciou
um possível caso de racismo em uma loja de shopping de Fortaleza.

Drink La Penha: lei que ajuda mulheres sob risco de 
violência em bares e restaurantes é sancionada no Ceará

Estabelecimentos deverão fixar cartazes em locais reservados informando a disponibilidade do
“Drink La Penha”, para que as vítimas possam pedir ajuda.

Por g1 CE
11/12/2021
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 Os avisos dizem que as mulheres podem se dirigir a funcionários dos estabelecimentos
pedindo pelo "drink La Penha", como um código para alertar sobre a situação.

 Lanchonetes, bares, casas noturnas, restaurantes e estabelecimentos congêneres, deverão
fixar cartazes informando a disponibilidade do "drink La Penha", com os seguintes dizeres:

 EI, MULHER! Você está em um encontro que não está indo bem? A pessoa não é quem disse
ser? Você não está se sentindo segura? Estamos aqui pra te ajudar! Vá até o bar e peça o
“Drink La Penha”. O gerente irá chamar alguém para te acompanhar até o seu carro, Uber,
táxi ou até chamar a polícia, se necessário. Não se cale! Não tenha medo! Você não está
sozinha!
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Casos de violência contra idosos aumentam 62% em 
Fortaleza nos cinco primeiros meses de 2021

De janeiro a maio deste ano foram registradas 97 ocorrências na Delegacia de Proteção ao 
Idoso e Pessoa com Deficiência (DPIPD).
Por G1 CE
15/06/2021

Ceará ganha o primeiro centro estadual de referência para a 
população LGBT+

Governo do Ceará
10 DE DEZEMBRO DE 2021

307

308



155

 “O nosso objetivo é ter um espaço para receber as denúncias de violações, mas também de
dar orientações, discutir, acolher demandas”, observa a titular da SPS, Socorro França.

 Os atendimentos são agendados e podem ser de forma presencial, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, ou por meio eletrônico. A população pode acessar o e-mail
cerlgbt@sps.ce.gov.br, para obter informações sobre direitos no Ceará ou receber
orientações sobre como denunciar casos de LGBTfobia, de violências doméstica, familiar e
institucional; discriminação em ambientes públicos ou privados, negação de atendimentos,
entre outras violações de direitos.

 Silvinha Cavalleire destaca o significado do equipamento à comunidade LGBT+ e para o Ceará.
“O Centro é uma reivindicação histórica da população LGBT+ cearense. Somos o único centro
estadual de referência no País, com serviços completos e com a estrutura adequada. Somos,
de fato, referência para todo o Brasil”, orgulha-se.

Ceará tem a maior taxa de homicídios de crianças e 
adolescentes do Brasil em 2020, aponta estudo

Com taxa de 46,97, o estado é seguido por Acre e Pernambuco, conforme pesquisa da Unicef e 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Por g1 CE
22/10/2021
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 Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foram
registrados 387 homicídios de crianças e adolescentes entre janeiro e setembro de 2021,
frente a 527 durante igual período de 2020; a redução apontada foi de 26,6%.

 Segundo a pasta, houve melhoria nos indicadores como "resultado da reorganização das
estratégias de segurança pública, após um período atípico encarado em 2020, como o motim
de parte da Polícia Militar do Ceará (PMCE)".

 Além disso, a Secretaria destacou a criação de um Batalhão de Policiamento de Prevenção
Especializada (BPEsp) voltado para atuação especializada, continuada e individualizada,
sobretudo de crianças e jovens vítimas de todos os tipos de violência.

 O BPEsp promove ações de proteção social, com mais de mil crianças e jovens atendidos, com
a prática de futebol, karatê e músicas.
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 O relatório também analisou os números da violência sexual cometida contra crianças e
adolescentes de 0 a 19 anos no ano de 2020. O Ceará registrou uma taxa de 51,8% de casos
por 100 mil habitantes, a quarta menor do país ficando atrás apenas dos estados da Paraíba
(7%), do Maranhão (15,7%) e do Rio Grande do Norte (39,9%).

 As piores taxas foram encontradas no Mato Grosso do Sul (186%), Rondônia (146,2%) e
Paraná (139,7%).

 A maioria dos casos de violência sexual registrados no país contra meninas e meninos ocorre
na residência da vítima e, para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes,
86% dos autores eram conhecidos.

 Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil,
uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, quase 180 mil sofreram violência
sexual o que dá uma média de 45 mil por ano.

 As mortes violentas registradas entre o público com faixa etária entre 15 e 19 anos têm alvo
específico: mais de 90% das vítimas são meninos, e 80% são negros.
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Taxa de assassinatos de indígenas aumenta 21,6% em dez
anos enquanto de homicídios em geral cai, diz Atlas da
Violência

Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019. Em cinco estados, taxa de
mortes violentas de indígenas é maior do que a taxa do estado.

Por Cíntia Acayaba e Léo Arcoverde, G1 SP e GloboNews — São Paulo
31/08/2021

 Só em 2019, foram registrados 113 assassinatos e 20 homicídios culposos que, somados a
outros casos de violências praticadas contra a pessoa indígena, totalizavam 277 casos em
2019 – o dobro do registrado em 2018.
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Mais de 6 toneladas de lixo são retiradas do litoral do Ceará 
em três anos

Plásticos são apontados como material poluidor mais danoso ao ambiente marinho devido à alta
durabilidade, explica bióloga

Escrito por Nícolas Paulino, nicolas.paulino@svm.com.br 10:30 - 12 de Dezembro de 2021.
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 O Ceará tem 20 cidades em sua zona costeira, ao longo de 573 quilômetros. Com uma
extensão tão grande, aumentam também as possibilidades de pontos de despejo irregular de
lixo.

 Desde 2019 até o momento, 6,6 toneladas de resíduos sólidos foram removidos da água
nessas áreas, de acordo com balanço do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

 Em 2020, a pandemia complicou os planos, e as equipes envolvidas removeram apenas 500 kg
de lixo. Em 2021, contudo, foi registrado o maior volume do triênio: foram 4,4 toneladas
retiradas em 11 meses, até o momento. Os mutirões são organizados principalmente pela
Marinha e pelo Instituto Limpa Brasil.

Materiais plásticos são os principais poluidores do mar cearense, com 1.824 itens
encontrados, seguidos pelos de metal (381), papel (304) e vidro ou cerâmica (280), conforme
o MMA. Também foram identificados 175 materiais de pesca.
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 O Ceará fica na terceira posição do Nordeste no volume de resíduos recolhidos, atrás da
Bahia, com 25,3 toneladas, e Pernambuco, com 13,8 toneladas.

 O PNCLM estima que 80% do lixo encontrado no mar tenham origem em atividades realizadas
em terra (gestão inadequada de resíduos sólidos, turismo, indústria, entre outros), enquanto
os outros 20% são originados em atividades realizadas no mar (transporte de cargas, pesca,
plataformas marítimas, entre outros).

OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli

321

322



162

323


	ALE CE.pdf
	ALE CE.pdf

