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Profª. Adriana Figueiredo

Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO EM 19 QUESTÕES 
E 9 APOSTAS
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Profª Adriana Figueiredo

Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais,
literários e não literários.
Informações literais e inferências possíveis.
Ponto de vista do autor.
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão.
Significação contextual de palavras e expressões.
Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras.
Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção.
Sintaxe: período simples; período composto - coordenação e subordinação.
Concordância verbal e nominal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Profª Adriana Figueiredo

Colocação pronominal.
Crase.
Voz Ativa e Passiva.
Pontuação.
Ortografia oficial.
Acentuação gráfica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Profª. Adriana Figueiredo

Classes de palavras: emprego e sentido 
que imprimem às relações que 

estabelecem: substantivo, adjetivo, 
advérbio

De acordo com a gramática, adjetivo é a palavra que modifica um substantivo,
com ele concordando em gênero e número.

Assinale a alternativa em que as duas palavras em destaque exercem a função de
adjetivos.

A) tem a ver com a poluição ambiental. / [a sardinha] é totalmente vegana.

B) O nobre das águas gélidas está … / … puxar a sardinha para a sua brasa.

C) … – é totalmente vegana. / … é sempre o mais caro.

01. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Engenheiro Civil -
Edital nº 334
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É correto afirmar que na frase “Como você consegue inventar umas frases tão
originais?” o vocábulo tão indica

A) comparação.

B) intensidade.

C) duração.

02. VUNESP - 2022 - UNESP - Assistente Administrativo II - Edital nº
55

APOSTA 1

Lembre-se de que os ADJETIVOS se referem a substantivos, enquanto os
ADVÉRBIOS se referem a adjetivos, verbos ou outros advérbios e indicam
circunstâncias. Em geral, quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro
advérbio, ele é de intensidade.
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Profª. Adriana Figueiredo

Classes de palavras: emprego e sentido 
que imprimem às relações que 

estabelecem: pronome

PRONOMES PESSOAIS
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Considere a seguinte frase.
No último dia de aula, como sempre o autor levou seu material escolar e, depois
da formatura, voltou à classe para reunir o material escolar e procurar os colegas
para dar adeus aos colegas.

De acordo com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma-padrão da
língua portuguesa, os trechos destacados podem ser substituídos, correta e
respectivamente, por:

A) reunir-lhe … dar-lhes adeus

B) reuni-lo … dar-se adeus

C) reuni-lo … dar-lhes adeus

03. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Osasco - SP - Oficial de Escola

No trecho do 1° parágrafo “O consultor Carlos Tabacow instalou 18 placas no teto
de sua casa, o que lhe permitiu se livrar da conta de luz”, o pronome lhe, em
destaque, está corretamente empregado, assim como em:

A) Um empresário cobriu o lago com painéis solares e lhe transformou em um
lago decorativo.

B) A escola instalou painéis solares para produzir energia, usando-lhe para
iluminar as salas de aula.

C) O consumidor gerará a própria energia, o que lhe dará independência das
companhias elétricas.

04. VUNESP - Prefeitura de São Bernardo do Campo - SP - Oficial
Administrativo I
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APOSTA 2

Lembre-se de que os pronomes O, A, OS, AS substituem complementos
diretos, enquanto os pronomes LHE, LHES substituem complementos
indiretos.

Profª. Adriana Figueiredo

Colocação pronominal
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Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de colocação pronominal.

A) Não tendo comprovado-se os questionamentos sobre a eficácia das vacinas, a
edição de fevereiro de 2001 foi excluída do arquivo da revista.

B) A administração achou melhor excluir provisoriamente a edição de fevereiro de
2001, já que se questionou a eficácia das vacinas e nada foi provado.

C) Se excluiu dos arquivos da revista a edição de fevereiro de 2001, uma vez que
nada foi provado sobre a ineficácia das vacinas.

05. VUNESP - 2022 - PM-SP - Sargento da Polícia Militar

Respeitando-se a norma-padrão da língua portuguesa, a colocação do pronome
destacado pode ser alterada em:

A) ... quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se visse-a pela última
vez. (1º parágrafo)

B) O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta-nos curiosidade. (3º
parágrafo)

C) O hábito suja os olhos e baixa-lhes a voltagem. (5º parágrafo)

06. VUNESP - 2019 - Prefeitura de Ribeirão Preto - SP - Professor de
Educação Básica III
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Assinale a alternativa em que, com a alteração da posição do pronome destacado,
conforme indicado nos parênteses, a redação permanece em conformidade com a
norma-padrão.

A) Sentava-se numa cadeira ou passeava... (Se sentava) [1º parágrafo]

B) Eu o amava porque o que eu queria fazer ele consentia... (Eu amava-o) [2º
parágrafo]

C) E o abraço doloroso que me deu nessa ocasião! (que deu-me) [2º parágrafo]

07. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Farmacêutico - Edital
nº 333

APOSTA 3
Em colocação pronominal, há

3 PROIBIÇÕES: próclise no início da oração; ênclise aos futuros; ênclise ao
particípio;

1 REGRA: palavra invariável é palavra atrativa;

2 EXCEÇÕES: com infinitivo e conjunções coordenativas: próclise ou ênclise.

Além disso, lembre-se do mantra: o que não é proibido está correto.
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PRONOME RELATIVO

Leia fragmento da reportagem.
Num mundo ideal, o tamanho e a dieta dos peixes não seriam um problema. Mas,
num mundo como o nosso, _________ os oceanos se transformaram em
depósito do lixo produzido pelo homem, esses são aspectos _________ não
podem ser ignorados.

Assinale a alternativa que apresenta termos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do texto.
A) em que … cujos
B) em que … que
C) que … de que

08. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Engenheiro Civil -
Edital nº 334
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No trecho do 6º parágrafo do texto “Nós olhamos não para o QI, mas para as
habilidades sociais e emocionais que os participantes demonstraram em etapas
seguintes da vida...”, a expressão em destaque pode ser substituída corretamente
por:

A) de que os participantes dispunham.

B) a que os participantes usufruíam.

C) com que os participantes apresentaram.

09. VUNESP - 2022 - Câmara de Suzano - SP - Telefonista

APOSTA 4
Nas questões de pronomes relativos, atente-se ao USO e à REGÊNCIA.

• USO:
QUE → antecedente coisa ou pessoa;
QUEM → antecedente pessoa;
ONDE → antecedente lugar;
CUJO → indica posse.

• REGÊNCIA: A preposição que vem antes do relativo é solicitada pelo verbo
ou nome que aparecer após o pronome relativo.
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Profª. Adriana Figueiredo

Classes de palavras: emprego e sentido 
que imprimem às relações que 

estabelecem: preposição e conjunção

• As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo em 22 anos… (1º
parágrafo)

• Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri,
em decorrência da enfermidade. (2º parágrafo)

• Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse
quadro… (último parágrafo)

10. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar Jurídico
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Assinale a alternativa que apresenta as relações de sentido estabelecidas, no
contexto, pelas palavras em destaque, respectivamente.

A) causa; consequência; fim.

B) modo; meio; destino.

C) meio; causa; consequência.

10. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar Jurídico

Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia,
descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. –
as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

A) finalidade e meio.

B) tempo e agente.

C) duração e proximidade.

11. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista
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Leia o texto para responder à questão.

Um dos hábitos de Churchill era o de pintar telas a óleo como hobby, hábito que
ele levou muito a sério. Especialistas veem em seus quadros influências de
Monet, Turner e Van Gogh. Para ele, ainda que representasse diversão ou evasão
da realidade, a arte era fundamental. E como tinha língua afiada e pena precisa,
ele mesmo escreveu a respeito de seu interesse pelas artes plásticas: “A pintura é
uma amiga que não faz exigências desmedidas, que não incita a buscas
exaustivas, que mantém marcha constante ainda que a passos lentos, e que
ergue sua tela como uma cortina entre nós e o olhar invejoso do tempo”.

(Fábio Altman. “Champanhe, vinho e pinceladas.” Veja, 17 de fevereiro de 2021. Adaptado)

12. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)

As relações estabelecidas no texto pelas conjunções negritadas (como; ainda que;
como) são, respectivamente, de

A) comparação; concessão; conformidade.

B) causalidade; concessão; comparação.

C) comparação; conformidade; comparação.

12. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)
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Ainda me lembro de meu pai. Era um homem alto e bonito, com uns olhos
grandes e um bigode preto. Sempre que estava comigo, era a me beijar, a me
contar histórias, a me fazer os gostos. Tudo dele era para mim. [...]

Eu o amava porque o que eu queria fazer ele consentia, e brincava comigo no
chão como um menino da minha idade. Depois é que vim a saber muita coisa a
seu respeito: que era um temperamento excitado, um nervoso, para quem a vida
só tivera o seu lado amargo.

13. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Farmacêutico - Edital
nº 333

Na frase que inicia o 2º parágrafo – Eu o amava porque o que eu queria fazer ele
consentia... – o termo destacado estabelece

A) a causa do amor do menino pelo pai.

B) uma consequência do amor do menino pelo pai.

C) a finalidade das concessões feitas ao menino pelo pai.

13. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Farmacêutico - Edital
nº 333
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APOSTA 5

• Lembre-se de que a preposição, quando vem à frase pode aparecer com
valor gramatical ou com valor semântico. Na identificação do valor
semântico da preposição uma boa dica é olhar para o que vem depois
dela.

• A conjunção COMO pode ter diferentes valores semânticos:

COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.

CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como havia previsto.

CAUSA → Como estava cansado, foi embora cedo.
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• Atenção à relação semântica de causa e consequência! Lembre-se do
mantra “O FATO DE FEZ COM QUE”.

Profª. Adriana Figueiredo

Concordância verbal e nominal
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CONCORDÂNCIA VERBAL

Assinale a alternativa em que a nova versão da frase – Se você sabe que a outra
pessoa está disponível, isso lhe dá segurança. – está redigida de acordo com a
norma-padrão de concordância.

A) Talvez houvessem poucas pessoas que lhe dariam total segurança.

B) Pode ser que surja algumas pessoas que lhe deem total segurança.

C) É provável que apareçam pessoas disponíveis para lhe dar segurança.

14. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Engenheiro Civil -
Edital nº 334

39

40



Assinale a alternativa em que a concordância está correta de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Já fazem muitos anos que o menino não vai ao dentista, por isso está curioso.

B) A maioria das crianças não gosta de ir ao dentista.

C) Existe, nos tempos atuais, muitos procedimentos para combater as cáries.

15. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Professor de
Educação Básica - Ensino Fundamental

APOSTA 6
Lembre-se dos principais casos de concordância:

• EXPRESSÕES PARTITIVAS: o verbo pode concordar com o núcleo ou com a
palavra que segue. Ex.: A maioria dos alunos faltou/faltaram à aula.

• SUJEITO ORACIONAL: o verbo fica no singular. Ex.: Basta que estude./
Basta estudar.
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• Verbo HAVER no sentido de “existir” e verbos HAVER e FAZER indicando
tempo decorrido: sempre flexionados na 3ª pessoa do singular.

Ex.: Há muitas pessoas na festa./ Não a vejo há/faz dez anos.

CONCORDÂNCIA NOMINAL
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Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir das informações do texto
atende à norma-padrão de concordância verbal e nominal.

A) Os algoritmos reinam praticamente livre em alguns ambientes da internet,
como é o caso das redes sociais.

B) O modo como o conteúdo das redes sociais é direcionado objetiva a fidelização
dos usuários aos aplicativos que o publicam.

C) Os algoritmos têm a função de filtrar e disseminar informações alinhado com o
perfil de consumo do usuário.

16. VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Farmacêutico - Edital
nº 333

O enunciado que atende à norma-padrão de concordância nominal é:

A) Será que Horácio está triste porque acha que a floresta pode ser meia
perigosa?

B) Será que a acusação e o convite que foram feitas a Horácio foram justas com
ele?

C) Será que a tristeza e a solidão imensas podem acabar com a simpatia de
Horácio?

17. VUNESP - 2022 - PM-SP - Sargento da Polícia Militar
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APOSTA 7

• Nas questões de concordância, esteja atento às referenciações.

Profª. Adriana Figueiredo

Crase
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Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

Os cuidados que precisamos tomar em relação _____ pessoas egoístas devem ser
sempre baseados em suas atitudes em meio _____ sociedade em que vivem, pois
muitas vezes elas agem _____ partir de seus interesses.

A) à … à … à
B) à … a … a
C) a … à … a

18. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Professor de
Educação Infantil - Atuação Multidisciplinar

APOSTA 8

Lembre que há duas justificativas para crase:

• Fenômeno fonético (preposição A + artigo A) → Referiu-se à escola.

• Expressões femininas → À medida que, à custa de, à noite.

Atenção à crase no plural! As formas corretas são “foi a festas” ou “foi às
festas”, mas nunca “foi à festas”.
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Profª. Adriana Figueiredo

Pontuação

Assinale a alternativa em que a pontuação da frase reescrita a partir do texto está
correta.

A) A vida interiorana, é bem mais calma, e tem também suas desvantagens.

B) O estilo, sertanejo das músicas, caiu no gosto dos interioranos.

C) Na cidade pequena, se a pessoa anda na rua, todos a cumprimentam.

19. VUNESP - 2021 - CODEN - SP - Motorista - Veículos Pesados
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APOSTA 9

Lembre-se dos principais casos de vírgula:

PROIBIDA EM SVC: A aluna dedicada estuda a matéria.

ADJUNTO ADVERBIAL: Não existe país de primeiro mundo nos tempos
atuais./ Nos tempos atuais, não existe país de primeiro mundo./ Não existe,
nos tempos atuais, país de primeiro mundo.

ORAÇÃO ADVERBIAL: Estava estudando quando a mãe chegou./ Quando a
mãe chegou, estava estudando.

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

OBRIGADA!

Professora: Adriana Figueiredo
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Direito Administrativo
Revisão de véspera – Alesp

Prof. Herbert Almeida

LICITAÇÕES PÚBLICAS
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Licitações Públicas – Lei 14.133/21
Prof. Herbert Almeida

Aplicação (objetos) 

Aplica-se 
de forma 
primária

alienação e concessão de direito real de uso de bens;

compra, inclusive por encomenda;

locação;

concessão e permissão de uso de bens públicos;

prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

obras e serviços de arquitetura e engenharia

tecnologia da informação e de comunicação

Aplicação (arts. 2º e 3º)

concessão e permissão de serviços públicos (L8987)

PPPs (L11079)

serviços de publicidade com agências de propaganda (L12232)

Aplicação 
subsidiária

contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública

contratações sujeitas à legislação própria
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)

61

62



LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):

baixo valor (- 108.040,82 / - 54.020,41)

deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)

guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave
perturbação da ordem;

emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

Lei de Improbidade Administrativa
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Lei de Improbidade Administrativa

Lei de Improbidade Administrativa
Perda dos bens Perda da função Suspensão dos d. 

políticos
Multa Proibição de contratar / 

receber benef.

EI X X Até 14 anos Equiv. acréscimo Até 14 anos

LE Se concorrer X Até 12 anos Equiv. ao dano Até 12 anos

AP - - - Até 24x remun. Até 4 anos

Obs.: ressarcimento será aplicável sempre que houver “dano efetivo”

Sanções

Prescrição
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade
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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

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
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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 estadual

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)

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

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)
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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

RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

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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Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.

Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.
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Resumo das formas de provimento
Forma de 

provimento Observação

Nomeação Provimento originário (vitalício, efetivo, em comissão)

Transferência “Troca” de um cargo para outro (a pedido, ex officio, por permuta)

Reintegração Reingresso do servidor demitido, quando invalidado judicialmente a demissão

Acesso Elevação do funcionário, no respectivo quadro, a cargo de maior responsabilidade
e maior complexidade de atribuições

Reversão Reingresso do servidor aposentado (ex officio ou a pedido)

Aproveitamento Reingresso do servidor que estava em disponibilidade

Readmissão Reingresso do servidor demitido ou exonerado, sem direito a ressarcimento
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OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

DIREITO CONSTITUCIONAL

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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PODER LEGISLATIVO

Prof. Adriane Fauth

IMUNIDADE MATERIAL

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

IMUNIDADES FORMAIS: REGRA DE 
PRISÃO

IMUNIDADES FORMAIS: REGRA DE 
PRISÃO

Prof. Adriane Fauth
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IMUNIDADES FORMAIS: REGRA DE 
PROCESSO

Prof. Adriane Fauth

IMUNIDADES FORMAIS: REGRA DE 
PROCESSO

Prof. Adriane Fauth
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PRERROGATIVA DE FORO

Prof.Adriane Fauth

PRERROGATIVA DE FORO

Prof.Adriane Fauth
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PRERROGATIVA DE FORO
PETIÇÃO. PARLAMENTAR FEDERAL. “MANDATOS CRUZADOS”. PRORROGAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE NÃO HAJA
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. 2. Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função alcança os casos
denominados de “mandatos cruzados” de parlamentar federal. É dizer,
admite-se a excepcional e exclusiva prorrogação da competência criminal
originária do Supremo Tribunal Federal, quando o parlamentar, sem solução
de continuidade, encontrar-se investido, em novo mandato federal, mas em
casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da
competência originária, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição
Federal. (Pet 9189, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 05-07-
2021 PUBLIC 06-07-2021)

Prof.Adriane Fauth

PRERROGATIVA DE FORO

Prof.Adriane Fauth
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IMUNIDADES DEPUTADOS 
ESTADUAIS

Prof. Adriane Fauth

A respeito das imunidades parlamentares, assinale a alternativa correta.

A) A imunidade material, garantida aos membros do Poder Legislativo de todas as
esferas de governo, torna o parlamentar irresponsável penal e civilmente por
opiniões, palavras e votos, mas não impede a perda do cargo em caso de quebra
do decoro parlamentar.
B) Caso um senador e um cidadão não detentor de qualquer mandato cometam
um crime, em concurso de agentes, estarão ambos acobertados pela imunidade
formal e não poderão ser presos, salvo em flagrante delito.

(VUNESP/2021)
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Prof. Adriane Fauth

C) Não comete crime o vereador que, fora da circunscrição do seu município, mas,
em razão de funções inerentes ao mandato, imputa crime a outro parlamentar de
que sabe inocente.
D) Os membros do Congresso Nacional poderão ser presos em caso de flagrante de
crime inafiançável, hipótese em que os autos serão remetidos dentro de 48 horas à
respectiva Casa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão.
E) Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência
especial por prerrogativa, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados
após a cessação daquele exercício.

(VUNESP/2021)

Prof. Adriane Fauth

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO

CPI -
REQUISITOS

REQUERIMENTO 
1/3

INDICAÇÃO DE 
FATO 

DETERMINADO

FIXAÇÃO DE 
PRAZO CERTO
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CPI PODE
 Tomar depoimento de Ministros de Estado, autoridades subordinadas à

presidência da República;
 Tomar depoimento de autoridades federais, estaduais e municipais
 Tomar depoimento de particulares
 Ouvir investigado
 Ouvir testemunhas, sob compromisso
 determinar diligências, como busca e apreensão (busca não domiciliar)
 Produzir provas
 requisitar informações
 Quebrar sigilo de dados: bancário, fiscal e telefônico (registros de

chamadas) - fundamentada a decisão (MS 38101)

Prof. Adriane Fauth

CPI NÃO PODE
 Determinar a prisão, salvo flagrante.
 Quebrar o sigilo das comunicações telefônicas.
 Diligência de busca domiciliar: art. 5º XI.
 Medidas cautelares:

o Sequestro/arresto de bens
o Indisponibilidade de bens
o Determinar que um investigado não se ausente do país/comarca
o Condução coercitiva do investigado

 Impedir a presença de advogado
 determinar a quebra de sigilo de processo sob segredo de justiça
 Anular atos de outro Poder
 investigar atos de conteúdo jurisdicional
 Investigar fatos de interesse estadual ou local
 Convocar indígena para depor fora de seu habitat

Prof. Adriane Fauth
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DECISÕES

Prof. Adriane Fauth

 FUNDAMENTADAS (MOTIVADAS)

 TOMADAS POR MAIORIA

 CONTROLE JUDICIAL

Prof. Adriane Fauth

Assinale a alternativa que contempla afirmativa correta a respeito da Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs).
A) É possível a instauração de duas CPIs simultâneas dentro de uma mesma Casa
Legislativa.
B) Na Câmara dos Deputados as CPIs deverão se encerrar no prazo de até 120 dias
improrrogáveis.
C) O cônjuge de investigado na CPI tem obrigação de depor e é obrigado a firmar
compromisso de dizer a verdade.
D) As CPIs, dentro dos seus poderes próprios da autoridade judicial, podem aplicar
medidas assecuratórias inseridas no poder geral de cautela do juiz.
E) É vedado às CPIs expedir ordens de prisão, ainda que seja no caso de flagrante
delito.

(VUNESP/2018)
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DIREITOS POLÍTICOS

Prof. Adriane Fauth

Prof. Adriane Fauth

João, 23 anos de idade, é Prefeito Municipal, e Ana, 31 anos de idade, é Vereadora.
Ambos pretendem candidatar-se a cargos públicos nas próximas eleições, sendo
que João pensa em eleger-se para o cargo de Governador e Ana à Deputada
Federal. Segundo as normas constitucionais que tratam dos direitos políticos,
nessa situação hipotética, é correto afirmar que

A) João, para concorrer nas eleições, tem que renunciar ao seu cargo seis meses
antes do pleito, mas em razão de sua idade não pode ser eleito para o cargo de
Governador, enquanto Ana, que também precisa renunciar ao seu mandato,
poderá candidatar-se à Deputada Federal, uma vez que tem a idade mínima
exigida.

(VUNESP/2021)
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Prof. Adriane Fauth

B) João precisa renunciar ao seu cargo, até seis meses antes do pleito, para
concorrer nas próximas eleições, mas não tem a idade mínima exigida para o cargo
de Governador, enquanto Ana não precisa renunciar ao cargo para concorrer à
Deputada Federal e possui a idade mínima exigida para o mandato eletivo.

C) João não precisa renunciar o seu cargo, para concorrer nas próximas eleições, e
tem a idade mínima exigida para o cargo de Governador, enquanto Ana precisa
renunciar ao cargo para concorrer ao mandato de Deputada Federal, mas não tem
a idade mínima exigida para o mandato eletivo.

(VUNESP/2021)

Prof. Adriane Fauth

D) João não precisa renunciar o seu cargo, para concorrer nas próximas eleições, e
tem a idade mínima exigida para o cargo de Governador, enquanto Ana não
precisa renunciar ao cargo para concorrer ao mandato de Deputada Federal, e tem
a idade mínima exigida para o mandato eletivo.

E) João, para concorrer nas eleições, tem que renunciar ao seu cargo até um ano
antes do pleito, mas em razão de sua idade não pode ser eleito para o cargo de
Governador, enquanto Ana, que não precisa renunciar ao seu mandato, poderá
candidatar-se à Deputada Federal, uma vez que tem a idade mínima exigida.

(VUNESP/2021)
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Prof. Adriane Fauth

Considere que Maria tem 18 (dezoito) anos, completou o ensino médio, é filha de
pais brasileiros e nasceu em Boituva (SP); José tem 21 (vinte e um) anos, é
analfabeto e brasileiro nato; e John tem 35 (trinta e cinco) anos, ensino superior
completo, nasceu em São Paulo (SP), filho de Anne e Philipp, ingleses que estavam
no Brasil a serviço de seu país. Com base nos casos hipotéticos e no disposto na
Constituição Federal, é correto afirmar que

A) José é elegível e possui a idade mínima exigida para os cargos de Deputado
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito e Vice-Prefeito.

(VUNESP/2020)
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Prof. Adriane Fauth

B) Maria é brasileira naturalizada e não possui a idade mínima exigida para os
cargos de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito.
C) John possui a idade mínima exigida para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, mas não é considerado brasileiro nato, não podendo
ocupar tais cargos.
D) Maria e José possuem a idade mínima exigida para os cargos de Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.
E) John poderá ocupar cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças
Armadas, e José possui a idade mínima exigida para o cargo de Senador da
República.

(VUNESP/2020)
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(VUNESP/2020)
A respeito dos direitos políticos, a Carta Magna dispõe que:

A) o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.
B) não podem se alistar como eleitores os analfabetos e, durante o período do
serviço militar obrigatório, os conscritos.
C) é uma condição de elegibilidade a idade mínima de trinta e cinco anos para
Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal.:

(VUNESP/2020)

D) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Deputados e os Senadores
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
E) a condenação por improbidade administrativa e a condenação criminal
transitada em julgado são duas das hipóteses de cassação de direitos políticos
previstas no texto constitucional.
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(VUNESP/2020) 

Nos termos da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.
Sobre o tema, é correto afirmar:
A)a capacidade eleitoral passiva consiste em forma de participação da pessoa
na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários.
B) o voto, além de ser um direito público subjetivo, é função política e social de
soberania popular na democracia representativa.
C) a cassação de direitos políticos é possível nos casos de improbidade
administrativa.
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(VUNESP/2020) 

D) o fato de o Chefe do Poder Executivo não poder ser candidato a um terceiro
mandato sucessivo é hipóteses de inelegibilidade absoluta.
E) a personalidade é característica essencial do direito de voto, a qual só pode
ser outorgada por procuração, nas situações excepcionais previstas em lei
complementar.
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OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

EDITAL:
Operações, expressões e problemas com números naturais. Números
fracionários, decimais, inteiros, racionais e reais. Equação de 1º e 2º graus, com
variáveis. Razão e proporção. Regra de 3 simples e composta. Geometria. Cálculo
de área e de volume. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas,
lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações
fornecidas e avalição das condições usadas para estabelecer a estrutura
daquelas relações. Compreensão do processo lógico que, a partir de um
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
VUNESP

Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP/ TJ – SP / 2021) 
Considere verdadeiras as afirmações: I, III e IV, e considere falsa a afirmação II.

I. Se Leonardo é escrevente, então Marcela é técnica judiciária.

II. Se Natália é analista judiciária, então Olívia é oficial de justiça.

III. Se Marcela é técnica judiciária, então Olívia é oficial de justiça.

IV. Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente.

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

(A) Olívia é oficial de justiça ou Leonardo é escrevente.

(B) Leonardo é escrevente e Natália é analista judiciária.

(C) Patrícia é juíza ou Olívia é oficial de justiça.

(D) Marcela é técnica judiciária e Patrícia é juíza.

(E) Marcela é técnica judiciária e Natália é analista judiciária.
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

V V V
V F F

F V F

F F F


V V V

V F V

F V V

F F F



V V F

V F V

F V V

F F F


V V V

V F F

F V V

F F V


V V V

V F F

F V F

F F V

V F

F V

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Patrícia é juíza ou Olívia é oficial de justiça.
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / TJ – SP / 2021)
Identifique a afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação a seguir:

Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam.

(A) A questão é fácil ou pelo menos um candidato acerta.

(B) A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta.

(C) Se a questão não é fácil, então nenhum candidato acerta.

(D) Se todos os candidatos não acertam, então a questão não é fácil.

(E) A questão não é fácil e todos os candidatos acertam.

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta.
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / TJ – SP / 2022)
Considere a seguinte afirmação:

“Todos erram e merecem uma segunda chance.”

Uma negação lógica para a afirmação apresentada é:

(A) Ninguém erra e merece uma segunda chance.

(B) Ninguém erra e não merece uma segunda chance.

(C) Ninguém erra ou não merece uma segunda chance.

(D) Existe quem não erra e não merece uma segunda chance.

(E) Existe quem não erra ou não merece uma segunda chance.

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) Existe quem não erra ou não merece uma segunda chance.

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / CM MOGI MIRIM / 2020)
Uma afirmação equivalente à afirmação: Se o chão está liso ou o pneu está careca,
então o carro escorrega, é

(A) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso ou o pneu não está careca.

(B) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu está careca.

(C) Se o carro não escorrega, então o chão está liso e o pneu não está careca.

(D) Se o carro não escorrega, então o chão está liso ou o pneu está careca.

(E) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu não está careca.
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu não está
careca.
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Considere a afirmação: “Ou arranjo emprego ou não me caso”.
A negação dessa afirmação é:
(A) Se eu arranjo emprego, então eu me caso.
(B) Se eu não arranjo emprego, então eu me caso.
(C) Ou não arranjo emprego ou me caso.
(D) Ou não arranjo emprego ou não me caso.
(E) Arranjo emprego e não me caso.

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / CÂMARA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / 2022)

(usando o “ou...ou...”) 
1ª possibilidade:
~(P ∨ Q)⇔ P ∨ (~Q)
Mantemos a primeira, negamos a segunda e mantemos o conectivo “ou...ou...”.

2ª possibilidade:
~(P ∨ Q)⇔ (~P) ∨ Q
Negamos a primeira, mantemos a segunda e mantemos o conectivo “ou...ou...”.

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

NEGAÇÃO DO “OU...OU...” 
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(usando o “se e somente se”) 
1ª possibilidade:
~(P ∨ Q) ⇔ P ⟷ Q
Mantemos as duas partes e trocamos o conectivo “ou...ou...” pelo conectivo “se e
somente se”.

2ª possibilidade:
~(P ∨ Q)⇔ (~P)⟷ (~Q)
Negamos as duas partes e trocamos o conectivo “ou...ou...” pelo conectivo “se e
somente se”.

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

NEGAÇÃO DO “OU...OU...” 

(usando o “ou”) 

~(P ∨ Q) ⇔ (P ∧ Q) ∨ [(~P) ∧ (~Q)] 

Regra:

(MAnter a 1ª e MAnter a 2ª) ou (NEgar 1ª e NEgar a 2ª)

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

NEGAÇÃO DO “OU...OU...” 

141

142



(D) Ou não arranjo emprego ou não me caso.

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / PREF. DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP / 2022) 

Para pedidos usuais, uma loja de decorações prepara 630 arranjos em 3 dias,
alocando, para essa tarefa, 15 pessoas que trabalham 3 horas e 30 minutos por
dia só nos arranjos. Para um pedido especial de 14 000 desses arranjos, essa loja
irá alocar 80 pessoas durante 5 dias e cada uma delas deverá trabalhar nos
arranjos, por dia, um total de
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(A) 9 horas e 30 minutos.

(B) 8 horas e 45 minutos.

(C) 7 horas e 30 minutos.

(D) 6 horas e 45 minutos.

(E) 5 horas e 45 minutos.

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 8 horas e 45 minutos.
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Em um terreno retangular com medidas de 60 e 80 metros será construída uma grande
piscina também retangular, conforme apresentado na figura a seguir.
Sabendo-se que a área destinada à piscina é de 2 816 metros quadrados, uma correta
equação que decorre da figura e que permite determinar a quantos metros corresponde a
medida x nela indicada é:

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / UNIFESP / 2016)

Sabendo-se que a área destinada à piscina é de 2 816 metros quadrados, uma correta
equação que decorre da figura e que permite determinar a quantos metros corresponde a
medida x nela indicada é:

REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA - ALESP - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

(VUNESP / CÂMARA DE BOITUVA - SP / 2020) 

Considere dois blocos, A e B, ambos com formato de paralelepípedo reto
retângulo, cujas medidas de comprimento, largura e altura, em centímetros,
estão indicadas por 2a, a, 30 e 2,5a, 15, 2a, respectivamente, conforme figuras.
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REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

Se 3600 cm3 correspondem a do volume total do bloco A, então o volume do
bloco B é igual a

(A) 7250 cm3.

(B) 7500 cm3.

(C) 7800 cm3.

(D) 8000 cm3.

(E) 8250 cm3.

REVISÃO DE VÉSPERA – ALESP – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 7500 cm3.
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

NOÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Prof. Stefan Fantini
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Missão x Visão x Valores x Negócio

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças
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Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e 
Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)

Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,

Fluxos de Direção da Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback

Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo

Significados da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o ideal 
mais elevado. 

Especificações
Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como” o 

produto ou serviço deve ser. Qualidade significa o conjunto das 
características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas 
especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e tem 
dois significados: qualidade de projeto (compreende as características do 

produto que atendem as necessidades ou interesses do 
cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o número de deficiências, 

mais baixa é a qualidade).
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Ferramentas da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Folha de 
Verificação 

É uma ferramenta bastante simples, que tem por objetivo coletar informações sobre 
“quantas vezes” determinado problema/defeito ocorreu em determinado 
processo em um período de tempo definido. É importante para transformar 

“opiniões” em “fatos”.

Histograma

É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a 
identificar e visualizar a frequência de determinado evento (defeito/problema). É 

uma ferramenta estatística que permite a visualização e a identificação das 
variações 

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de 
”causas”. Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos aspectos que mais geram 

impacto na situação analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de 
Causa-Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Diagrama de 
Dispersão Possibilita ao gestor identificar se há ou não relação entre duas variáveis.

Ferramentas da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Estratificação Utilizada com o objetivo de “separar” dados e informações, de acordo com suas 
particularidades, para que sejam geradas informações mais precisas.

Gráfico de 
Controle 

Ferramenta de Controle Estatístico do Processo (CEP) utilizada para que o gestor 
consiga visualizar e analisar a variabilidade de um processo. tem por objetivo 

demonstrar ao gestor os desvios (as “não conformidades”) que estão 
ocorrendo em um processo, com o objetivo de que o gestor busque as causas 

desses desvios e implemente medidas para corrigi-los. 

Benchmarking

É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por 
empresas concorrentes, as quais são consideradas fortes e, na maioria das vezes, 

líderes de mercado.  Consiste em estudar e comparar as práticas adotadas pela 
organização, em relação às “melhores” práticas adotadas no mercado, com o 

propósito de aprimoramento organizacional.

Programa 5s 
(ou 

Housekeeping)

Trata-se de uma “filosofia” que tem por objetivo mobilizar e conscientizar os 
funcionários para que eles estejam motivados a mudar e buscar a organização e a 

disciplina no ambiente de trabalho. Os 5S são: Seiri (organização), Seiton
(arrumação / ordenação), Seiso (limpeza), Seiketsu (padronização / higiene  

/saúde) e Shitsuke (disciplia / autodisciplina)
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Ferramentas da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Ciclo PDCA
O foco dessa ferramenta está na melhoria contínua dos processos. O 
Ciclo PDCA é composto por 04 etapas: Planejar (Plan), Executar (Do), 

Verificar (Check) e Agir Corretivamente (Act).

Seis Sigma                   
(Six Sigma)

É uma técnica que, através da coleta e análise dados, busca eliminar os 
defeitos (com base em dados estatísticos sobre os processos), com o 

objetivo de aproximar os processos da “perfeição”.

O foco principal do Seis Sigma é a satisfação dos clientes

Fluxograma

O fluxograma consiste em um gráfico que, através da utilização de 
diferentes símbolos, demonstra o fluxo (ou a “sequência normal”) do 
trabalho e das atividades de um processo. Em outras palavras, é um 

gráfico que representa o “passo a passo” do processo.

Diagrama de 
Concentração 

de Defeitos

ferramenta que consiste em representar graficamente “figuras” de 
determinado produto que será fabricado, em diversos ângulos diferentes, 

com o objetivo de indicar em quais “locais” costumam acontecer os 
defeitos.

Ferramentas da Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

5W2H
Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a 

traçar os planos de ação para que os objetivos sejam alcançados. Auxília na 
tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Brainstorming

Também chamado de “Tempestade de Ideias” (“Tempestade Cerebral”), é uma 
ferramenta utilizada com o objetivo de criar alternativas criativas para solução 

de problemas ou para o aproveitamento de oportunidades. Pode ser utilizado 
como técnica de melhoria de processos, uma vez que também facilita a 

identificar o diagnóstico atual da situação (do processo).

Brainwriting
É a versão "escrita" do brainsotrming. utilizada com o objetivo de criar 

alternativas criativas para solução de problemas ou para o aproveitamento de 
oportunidades.
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Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PLAN

DO

CHECK

ACT

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fundamentos 
MEGP 

(Gespública)

Pensamento 
sistêmico

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos 
componentes de uma organização, bem como entre a organização e o 

ambiente externo, com foco na sociedade.

Aprendizado 
organizacional

Busca contínua e alcance de novos patamares de conhecimento, individuais e 
coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

informações e experiências

Cultura da 
Inovação

Promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à 
implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial para a atuação 

da organização

Liderança e 
constância de 

propósitos

A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela orientação, 
estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria dos resultados 
organizacionais e deve atuar de forma aberta, democrática, inspiradora e 

motivadora das pessoas

Orientação por 
processos e 
informações

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da 
organização que agreguem valor para as partes interessadas, 

Visão de Futuro Indica o rumo de uma organização e a constância de propósitos que a mantém 
nesse rumo. 

Geração de Valor Alcance de resultados consistentes, assegurando o aumento de valor tangível
e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas
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Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fundamentos 
MEGP 

(Gespública)

Comprometimento 
com as pessoas

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições de 
melhoria da qualidade nas relações de trabalho, para que elas se realizem 

profissional e humanamente.

Foco no cidadão e na 
sociedade

Direcionamento das ações públicas para atender, regular e continuamente, 
as necessidades dos cidadãos e da sociedade

Desenvolvimento de 
parcerias

Desenvolvimento de atividades conjuntamente com outras organizações
com objetivos específicos comuns, buscando o pleno uso das suas 

competências complementares para desenvolver sinergias.

Responsabilidade 
social

Atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de cidadania com 
garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, e ao mesmo tempo 

tendo também como um dos princípios gerenciais a preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas naturais.

Controle social
participação das partes interessadas no planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades da Administração Pública e 
na execução das políticas e dos programas públicos.

Gestão participativa
atitude gerencial da alta administração que busque o máximo de 

cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial 
diferenciado de cada um.

Agilidade Consiste na flexibilidade e resposta rápida às mudanças e demandas da
sociedade por serviços e políticas públicas

Patrimonialismo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e 
patrimônio privado

Estado funciona como extensão do 
poder do Governante

Nepotismo (cargos são dados a 
familiares)

Clientelismo (cargos são utilizados 
como “troca de favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional
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Burocracia

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Burocracia

Principais Características

Meritocracia,
Profissionalização e 

Especialização 

Controle de processos. 
Controle a priori.

Legalidade das normas e 
Formalização

Padronização e 
Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia funcional

Verticalização 
Organizacional

Uniformidade, constância 
e centralização de 

decisões

Disfunções

Autorreferenciamento Excesso de rigidez e de 
formalismo

Despersonalização dos 
relacionamentos

Apego extremo às 
normas

Dificuldade em aceitar 
mudanças

Dificuldade em aceitar 
mudanças

Categorização como 
base do processo 

decisório

Exibição de sinais de 
autoridade

Surge na segunda metade do século XIX, na 
época do Estado liberal, como forma de 

combater as práticas patrimonialistas

Foi um grande avanço em relação ao 
patrimonialismo

Baseada na dominação racional-legal Contudo, não conseguiu atender às crescentes 
demandas da população

Gerencialismo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gerencialismo

Principais Características

Foco nos resultados Controle dos resultados 
(a posteriori)

Orientação para o 
cidadão-cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização 
Organizacional

Competição 
Administrada

Incentivo à inovação e 
à criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas reformas 
foram implementadas visando à 

implementação do modelo gerencial. 
Esse conjunto de reformas ficou 

conhecido como Nova Administração 
Pública (ou New Public Management –

NPM).

Emergiu na segunda metade do século XX, 
em meio à crise do Estado de Bem Estar 

Social, e à crise fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o modelo 
burocrático, e nem tem essa intenção

Se revelou mais capaz de promover o 
aumento da qualidade e da eficiência dos 

serviços sociais oferecidos pelo setor público

Apropria-se de muitos dos princípios 
burocráticos 
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Nova Administração Pública (NAP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Nova Adminsitração Pública (NAP) -
New Public Management (NPM)

Gerencialismo Puro 
(Managerialism)

Críticas:

-Falta de efetividade 
(impacto) das ações

-Foco excessivo em 
redução de custos

-Usuário é visto 
como um mero 

contribuinte

Características:

- Foco na Eficiência

- Redução de Custos

- Usuário: Contribuinte
(taxpayer)

Consumerism

Críticas:

-Não são todos 
serviços públicos 
que podem ser 

objeto de 
competição

-Usuário do serviço 
público não pode ser 

tratado como 
"cliente"

Características:

- Foco na Efetividade

- Aumento da Qualidade
/ Satisfação dos clientes

- Estímulo à 
competição

- Usuário: Cliente

Public Service Orientation         
(PSO)

Características:

- Foco na equidade

- Accountability e 
Cidadania

-Transparência

- Usuário: Cidadão

Governabilidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Legetimidade 
democrática do 

Estado

Legitimidade 
política do 
Governo

GOVERNABILIDADE

Três dimensões da 
Governabilidade

(Diniz)

Capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular 
políticas adequadas ao seu enfrentamento

Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos 
necessários à execução dessas políticas, bem como à sua 

implementação

Capacidade liderança do Estado, sem a qual as decisões tornam-se 
inócuas
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Governança

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Capacidades 
Técnica, 

Financeira e 
Gerencial

Capacidade de 
implantar 
políticas 
públicas

GOVERNANÇA

Três aspectos da 
Governança                      

(TCU)

a forma de regime político

o processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos
econômicos e sociais de um país, em prol do desenvolvimento

a capacidade dos governos de conceber, formular e implementar políticas e 
exercer suas funções

Princípios da Governança

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Princípios da Boa 
Governança                             

Banco Mundial

Princípios da Boa 
Governança                             

Canotilho

Princípios da Boa 
Governança                             

Matias-Pereira

Princípios da 
Governança 

Corporativa IBGC

Transparência Transparência Relações Éticas Transparência                                             
(Disclosure)                                 

Equidade Coerência Conformidade Equidade                                                       
(Fairness)                                                                             

Accountability Negociação e 
Participação Transparência Prestação de Contas                                 

(Accountability)

Responsabilidade Eficácia
Prestação de Contas 

Responsável 
(Accountabiliy)

Responsabilidade 
Corporativa 

Legitimidade Democracia 
Participativa - -

Eficiência - - -
Probidade - - -
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Governabilidade x Governança

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

GOVERNABILIDADE

-Legitimidade

-Capacidade Política

-Exercício do Poder Político

-Condições sistêmicas mais "gerais"

GOVERNANÇA

-Capacidade Governativa

-Maneira como os recursos são administrados

-Forma como o governo exerce o poder

-Capacidade do governo de formular e 
implementar políticas públicas

-Braço instrumental da governabilidade 

Accountability

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Dever de 
prestar contas

Responsabilida
de pelos atos 

de gestão
ACCOUNTABILITY
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Tipos Accountability

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Accountability 
Horizontal

Fiscalização 
mútua entre 
Poderes ou 

entre Órgãos

Ação entre 
iguais e 

autônomos

Tribunais de 
Contas, 

Controladorias 
Gerais, etc.

Accountability 
Vertical

Cidadãos
controlam as 

ações dos 
governantes

Ação entre 
desiguais

Voto, plebiscito, 
referendo, ação 

popular

Accountability 
Societal

Exercido por 
Entidades
Sociais, 

ONG´s, mídia, 
etc.

Liberdade de 
expressão

Controle "não 
eleitoral"

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Confrontando o modelo de administração burocrática com o modelo de
administração gerencial, no que concerne à característica da Administração
Pública burocrática ser autorreferente e concentrada no processo, pode-se
dizer que o modelo gerencial
a) é orientado para o cidadão, voltado para o consumidor e concentrado nas
necessidades e perspectivas desse, o cliente-cidadão.
b) acredita em uma racionalidade absoluta, que o gerencialismo está
encarregado de garantir.

1.(VUNESP – EsFCEx - 2021)
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
c) assume que o controle rígido dos processos é o modo mais seguro de se
evitar o nepotismo e a corrupção, com a adoção do controle de
procedimentos.
d) prega o formalismo, a rigidez e o rigor técnico como contrapontos de
controle ao processo.
e) não se baseia na confiança, por ser altamente centralizadora e autoritária

1.(VUNESP – EsFCEx - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A reforma administrativa que ocorreu em um contexto de medidas
orientadoras, tais como: o Estado como um problema, construção do Estado
regulador, desacoplamento entre planejamento e gestão em função da
orientação dominante do ajuste fiscal e baseada nos princípios:
desestatização, flexibilidade, foco no cliente, orientação para resultados e
controle social, é a ocorrida a partir da
a) Reforma do Estado do Governo FHC.
b) Administração paralela do Governo JK.
c) Implementação do DASP.
d) Administração para o desenvolvimento do regime militar.
e) Revitalização do Estado do Governo Lula.

2. (VUNESP – EsFCEx - 2021)
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@prof.stefan.fantini

É característica da chamada administração pública gerencial em contraposição à
administração pública burocrática:
a) atenção aos procedimentos e protocolos, visando o maior grau possível de
impessoalidade.
b) elevada identificação entre a figura da Administração e a pessoa do
Governante.
c) pequena utilização de parcerias com o setor privado para implementação de
políticas públicas.
d) foco do controle administrativo nos resultados almejados e não nos meios
empregados.
e) centralização das decisões e paradigma de desconfiança em relação à
honestidade dos servidores públicos.

3. (VUNESP – Câmara de Potim - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A metodologia que auxilia a identificação de problemas nos processos, repara
a causa dessas falhas, ajuda na tomada de decisões nas empresas, que pode
ser aplicada em qualquer processo organizacional e se tornou conhecida
através do pesquisador chamado William Edwards Deming, é denominada
a) Ciclo PDCA.
b) Luddismo.
c) Modelo holístico.
d) Modelo participativo.
e) Tipologia de Etzioni.

4. (VUNESP – SES-PB - 2021)
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@prof.stefan.fantini

Na sociedade burocrática, a autoridade legal tem por características ser
a) impessoal e informal com o poder delegado, sua legitimação se dá pela
tradição e o seu aparato administrativo é forma patrimonial.
b) impessoal e informal com o poder herdado, sua legitimação se dá pelos
hábitos e o seu aparato administrativo é a forma feudal.
c) pessoal e meritocrática, sua legitimação se dá pelos usos e costumes e o seu
aparato administrativo é inconstante e instável.
d) pessoal e meritocrática como o poder baseado no carisma, sua legitimação se
dá pelas características pessoais do líder e o seu aparato administrativo é a
burocracia.
e) impessoal e formal, sua legitimação se dá pela promulgação e regulamentação
de normas legais e o seu aparato administrativo é a burocracia.

5. (VUNESP – SES-PB - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

À ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e
importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada às
posições superiores dá-se o nome de
a) aristocracia.
b) autarquia.
c) cronologia.
d) oligarquia.
e) hierarquia.

6. (VUNESP – Prefeitura de Várzea Paulista - 2021)
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A burocracia é uma organização que se baseia na separação entre a
propriedade e a administração. Os membros do corpo administrativo estão
separados da propriedade dos meios de produção. Em outros termos, os
administradores da burocracia não são seus donos, acionistas ou
proprietários. O dirigente não é necessariamente o dono do negócio ou
grande acionista da organização. Com a burocracia, surge o profissional. Os
meios de produção, isto é, os recursos necessários para desempenhar as
tarefas da organização, não são propriedade dos burocratas. É correto dizer
que esse modelo de separação indica a seguinte característica da burocracia:

7. (VUNESP – SES-PB - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
a) caráter racional e divisão do trabalho.
b) impessoalidade nas relações.
c) hierarquia de autoridade.
d) competência técnica e meritocracia.
e) especialização da administração.

7. (VUNESP – SES-PB - 2021)
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Ao se estabelecer uma análise sistemática de gerenciamento e controle, por
meio de uma ferramenta de qualidade, pode-se utilizar o Gráfico de
Dispersão, aplicável quando
a) se faz necessário o auxílio na verificação de frequência de dados que tem
por objetivo identificar como determinada amostra está distribuída.
b) se procura descrever os passos e etapas sequenciais de um determinado
processo, podendo ser útil no momento de desenhar os processos e indicá-
los visualmente.
c) se busca entender se uma relação de causa e efeito faz sentido, sendo
possível eliminar as inferências e interpretações equivocadas de que algo
ocorreu em função de outra variável.

8. (VUNESP – Prefeitura de Ribeirão Preto - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) é imperativo estudar com profundidade as causas de um efeito negativo,
levantando todas as possíveis variáveis que influenciam o resultado não
esperado.
e) se objetiva auxiliar visualmente no acompanhamento dos processos e suas
possíveis variabilidades, identificando estatisticamente os desvios ou
alterações não esperadas que podem ocorrer em determinada etapa de um
processo.

8. (VUNESP – Prefeitura de Ribeirão Preto - 2021)
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Uma disfunção da Burocracia é
a) a rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e por quem
e as ordens e papéis tramitam através de canais preestabelecidos promovendo a
racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização.
b) a precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos
deveres que potencializa a rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que
deve ser feito e por quem as ordens e papéis tramitam através de canais
preestabelecidos.
c) a constância, pois os mesmos tipos de decisão devem ser tomados nas
mesmas circunstâncias resultando em excessiva racionalização em relação ao
alcance dos objetivos da organização.

9. (VUNESP – Prefeitura de Ribeirão Preto - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) a impessoalidade no relacionamento entre os funcionários, pois enfatiza os
cargos e não as pessoas que os ocupam. Isso leva a uma diminuição das
relações personalizadas entre os membros da organização.
e) o efeito de continuidade da organização por meio da substituição do
pessoal que é regularmente afastado, uma vez que se busca a uniformidade
de rotinas e procedimentos que favorece a padronização, a redução de
custos e erros, pois as rotinas são definidas por escrito.

9. (VUNESP – Prefeitura de Ribeirão Preto - 2021)
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Em uma estrutura formal representada por uma pirâmide que indica a cadeia
de níveis hierárquicos sobrepostos, o nível institucional/alta administração é
formado por
a) artífices.
b) operários.
c) supervisores.
d) diretores.
e) chefes.

10. (VUNESP – Prefeitura de Bragança Paulista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A estratégia requer um planejamento estratégico para ser colocada em ação.
O planejamento estratégico é desdobrado em planos táticos, e estes se
desdobram em planos operacionais.
Uma das características do planejamento operacional é
a) ser sistêmico, envolvendo o todo organizacional em relação ao contexto
ambiental.
b) referir-se ao “meio de campo” da organização, indicando a participação de
cada unidade no planejamento global.
c) ter seu horizonte temporal de longo prazo, sendo definido pela cúpula da
organização.

11. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)
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(...)
d) ser definido para cada tarefa, operação ou atividade exclusivamente, com
um horizonte temporal de curto prazo.
e) referir-se a cada área ou departamento da empresa, com um horizonte
temporal de médio prazo.

11. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A estratégia organizacional precisa ser planejada. Para ser colocada em ação,
requer um planejamento estratégico, que se refere
a) ao meio de campo da organização, destacando cada unidade
organizacional ou departamento da empresa.
b) à base da organização, envolvendo cada tarefa ou atividade da empresa.
c) a um horizonte temporal de curto prazo, geralmente um período de um ou
dois meses.
d) à organização como uma totalidade, indicando como a estratégia global
deverá ser formulada e executada.
e) à definição efetuada por cada unidade organizacional como contribuição
ao planejamento mais amplo.

12. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)
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Nos estudos sobre governo eletrônico, sob a sigla, em inglês, E-gov, quando
abordam o sistema 24/7, estão fazendo referência
a) à capacidade de memória de dados em uso.
b) à temporalidade da disponibilidade dos sistemas.
c) ao grau de segurança e à integridade operacional.
d) à velocidade em uso da rede no volume de dados.
e) ao desempenho e à atualização dos hardwares.

13. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Dentre as recomendações para promover a governança corporativa, há de
que prevaleça a relação de confiança entre os agentes. Essa recomenda o
tratamento justo com todas as partes interessadas. Tal prática prevê que haja
a) legitimidade.
b) legalidade.
c) publicidade.
d) equidade.
e) transparência.

14. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)
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Para implementar um sistema de gestão da qualidade, determinada
Prefeitura Municipal, por meio de seus servidores, fez um levantamento de
informações e as sistematizou. Para bem atender a essa iniciativa de
melhoria, as ferramentas utilizadas poderiam ter sido
a) gráficos de Pareto, em que as relações de causa e efeito podem ser melhor
compreendidas.
b) histogramas, em que as frequências das ocorrências ficam melhor
identificadas.
c) fluxogramas, em que os dados puderam ser separados de forma clara e
agrupada.

15. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) dot-plots, em que os caminhos e as trilhas das diversas etapas dos
trabalhos realizados podem ser visualizados.
e) diagrama Fishbone, em que a importância relativa da frequência de
eventos pode ser quantificada.

15. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)
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Accountability é uma palavra introduzida na literatura sobre administração
pública brasileira nos anos 1990. Seu significado desde então tem sido o de
a) permitir a permanente representação de setores organizados da sociedade
nos processos decisórios públicos.
b) valorizar os dados, principalmente de natureza contábil, para melhor avaliação
do uso de recursos públicos.
c) intensificar as ações institucionais de fiscalização e punição de agentes
públicos desde que desvios se comprovem.
d) enfatizar a responsabilidade dos agentes públicos, no exercício de sua
autoridade, em seus atos e consequências.
e) alterar o modus operandi de órgãos de controle politico, judiciário ou
administrativo interno.

16. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Há um modelo de autoridade que parte da crença na legalidade para impor
padrões e regras normativas, abstratas, intencionalmente estabelecidas e
universais, ele tem sua origem na burocracia e é o mais conhecido e o mais
difundido pelo efeito de padronização.
Esse modelo de autoridade é
a) a carismática.
b) a neocarismática.
c) o racional legal.
d) a comportamental.
e) o tradicional.

17. (VUNESP – Prefeitura de Ilhabela - 2020)
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As três características mais relevantes da teoria burocrática em
administração são:
a) formalidade; autoridade; e controle.
b) formalidade; impessoalidade; e profissionalismo.
c) centralização; participação; e padronização.
d) informalidade; padronização; e eficiência.
e) informalidade; impessoalidade; e racionalidade.

18. (VUNESP – Câmara de Boituva - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

No Planejamento Estratégico, há duas ações fundamentais: definir o que
deve ser feito e como, com que recursos fazer isso. Essas ações são,
respectivamente,
a) diagnóstico; metas.
b) objetivos; metas.
c) objetivos; planos.
d) diagnóstico; objetivos.
e) objetivos; controle.

19. (VUNESP – Câmara de Mogi Mirim - 2020)
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O Programa 5S tem como principal objetivo ser um plano estratégico para que
alguns aspectos fundamentais da organização comecem a apresentar melhorias
rumo à qualidade total, além de provocar mudanças comportamentais em todos
os setores. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke são as palavras que formam os
5 S e vão se consolidando na organização. O 5° S, Shitsuke, existe quando os
outros 4 foram incorporados por todas as pessoas. Em português esse senso é
chamado de
a) autodisciplina.
b) padronização.
c) limpeza.
d) organização.
e) utilização.

20.(VUNESP – Câmara de Mogi Mirim - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Para organizações que pretendem melhorar a sua performance atingirem seus
objetivos e otimizarem os resultados obtidos diariamente, é imprescindível que
apliquem técnicas de gerenciamento das rotinas de trabalho. É imprescindível,
também, que estabeleçam indicadores para medir o quanto se está atingindo os
objetivos, cumprindo as metas e conseguindo alcançar ou superar seus
resultados. Os indicadores que medem o cumprimento dos objetivos são
indicadores de
a) eficiência.
b) produtividade.
c) lucratividade.
d) eficácia.
e) qualidade.

21. (VUNESP – Câmara de Mogi Mirim - 2020)
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Assinale a alternativa que representa a resposta correta.
a) No planejamento estratégico, formulam-se estratégias no nível decisório,
permitindo à organização combinar estratégias mistas para o ambiente
interno da organização.
b) Na última etapa do planejamento estratégico, elabora-se um diagnóstico
da situação da empresa para identificar a viabilidade de sua implementação.
c) No planejamento estratégico, não há preocupação com o ambiente
externo, uma vez que sua função é permitir a avaliação de oportunidades e
ameaças internas.

22.(VUNESP – EBSERH - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) O planejamento estratégico está relacionado à análise do ambiente
interno da organização hospitalar e possibilita a verificação dos seus pontos
fortes e fracos.
e) No planejamento estratégico, formulam-se estratégias que permeiam
todos os níveis hierárquicos, permitindo à organização combinar seus pontos
fortes e fracos com as oportunidades e ameaças do ambiente.

22.(VUNESP – EBSERH - 2020)
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Assinale a alternativa que indica a ferramenta que o gestor deverá adotar
para realizar um diagnóstico organizacional.
a) Diagrama de causa e efeito.
b) Matriz Swot.
c) 5W e 2H’s.
d) Diagrama de Pareto.
e) Círculo da Qualidade.

23.(VUNESP – EBSERH – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fluxograma, Diagrama de Ishikawa e Diagrama de Pareto são ferramentas para a
gestão da qualidade. Cada uma delas corresponde, respectivamente, a
a) identificação de falhas e variáveis, relacionamento de eventos com variáveis e
busca de satisfação de clientes.
b) representação em figuras geométricas de processos, melhoria contínua de
processos e meio de detecção de falhas e variáveis.
c) identificação de etapas do trabalho, relações de causa e efeito e determinação
de principais problemas.
d) análise de comportamento de variáveis, relacionamento de falhas e eventos e
levantamento gráfico de processos.
e) tabelas ou planilhas de coleta de informações, instrumento de melhoria de
processos e relacionamento estatístico de eventos.

24. (VUNESP – EBSERH - 2020)
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Segundo os preceitos da Qualidade Total, há princípios que devem nortear a
administração.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios.
a) Aprove orçamentos com base no preço, minimize o custo total. Desenvolva
um único fornecedor para cada item.
b) O objetivo da chefia deve ser o de exigir das pessoas e das máquinas e
dispositivos executarem um trabalho melhor.
c) Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a
empresa.

25.(VUNESP – EBSERH - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) Institua um amplo e disseminado programa de treinamento para toda a
empresa.
e) Engaje as chefias no processo de realizar a transformação. A
transformação é da competência principal dos líderes.

25.(VUNESP – EBSERH - 2020)
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Fatores endógenos e fatores exógenos na análise SWOT correspondem a
a) forças e fraquezas; ameaças e oportunidades.
b) ameaças e oportunidades; forças e fraquezas.
c) forças e ameaças; fraquezas e oportunidades.
d) fraquezas e ameaças; oportunidades e forças.
e) oportunidades e forças; fraquezas e ameaças.

26.(VUNESP – EBSERH - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

As reformas administrativas empreendidas no Brasil tiveram como datas
históricas de referência os anos de
a) 1930, 1967 e 1994.
b) 1936, 1964 e 1988.
c) 1942, 1971 e 2004.
d) 1938, 1967 e 1995.
e) 1930, 1964 e 1988.

27.(VUNESP – EBSERH - 2020)
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O controle do tipo operacional apresenta amplitude
a) macro-orientada – aborda a empresa como uma totalidade.
b) macro-orientada – aborda a cada unidade da empresa separadamente.
c) micro-orientada – aborda cada tarefa ou operação apenas.
d) com conteúdo genérico, sintético e abrangente.
e) com conteúdo menos genérico e mais sintético.

28. (VUNESP – FITO – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A função Administrativa que possibilita a definição prévia dos planos-fins e
dos planos-meio é
a) o controle.
b) a direção.
c) a organização.
d) o planejamento.
e) o bottom-line.

29.(VUNESP – FITO - 2020)
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Na função controle, os balizamentos que proporcionam meios para se
determinar o que se deverá fazer e qual o desempenho a ser aceito como
normal ou desejável se dá por meio
a) do estabelecimento de critérios.
b) da ação coercitiva.
c) da ação corretiva.
d) da abrangência do controle.
e) do monitoramento dos indicadores de precisão.

30. (VUNESP – FITO - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A função controle tem por finalidade assegurar que os resultados daquilo que
foi planejado, organizado e dirigido estejam em conformidade com os
objetivos propostos, e é estabelecida por quatro fases. As suas duas
primeiras fases são:
a) ação coecitiva e ação corretiva.
b) ação coercitiva e comparação do desempenho com o padrão estabelecido.
c) comparação do desempenho com o padrão estabelecido e observação do
desempenho.
d) observação do desempenho e ação coercitiva.
e) estabelecimento de padrões e observação do desempenho.

31. (VUNESP – FITO - 2020)
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As rotinas administrativas são formadas por vários processos que acontecem
de forma sistemática e que requerem conhecimento técnico, científico e
domínio de tecnologias. O estabelecimento de padrões e medidas de
desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as
mais compatíveis com o que a instituição espera refere-se a uma das funções
administrativas conhecida por
a) planejamento.
b) controle.
c) análise.
d) organização.
e) direção.

32.(VUNESP – FITO - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A ideia da qualidade pode ser expressa por várias definições, logo, a definição
baseada em excelência encontra-se em
a) projeto excelente e produto/serviço de acordo com o projeto.
b) o padrão mais elevado de desempenho em qualquer campo de atuação.
c) produtos ou serviços idênticos.
d) ter mais atributos e usar materiais ou serviços raros, que custam mais
caro.
e) definição de como os produtos ou serviços devem ser.

33. (VUNESP – Câmara de Bragança Paulista - 2020)
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No modelo da Gestão da Qualidade, a partir da visão japonesa, uma das
ferramentas é composta por um ciclo de 4 partes de controle do processo.
Uma dessas partes se refere ao estabelecimento de metas sobre os itens de
controle, bem como à maneira, ao caminho e ao método para atingir as
metas propostas. O nome da ferramenta e o nome da parte especificada são,
respectivamente:
a) PDCA; Atuação Corretiva-A.
b) 5W1H; What-W.
c) CQCP; Control-C.
d) PDCA; Planejamento-P.
e) 5W2H; How-H.

34. (VUNESP – FITO - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A teoria do controle da qualidade total tem como pedra fundamental uma
definição de qualidade que tem como ponto de partida
a) a prosperidade dos funcionários.
b) o estudo de resultados.
c) a implementação de mudanças.
d) o estudo de um processo e o planejamento do seu custo financeiro.
e) o interesse do cliente.

35. (VUNESP – Câmara de Bragança Paulista - 2020)
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Um gestor público preocupado com a qualidade no atendimento aos
cidadãos solicitou seu apoio no sentido de implementar o modelo PDCA. Ou
seja, a proposta a ser apresentada para esse gestor se refere a um ciclo
baseado em 4 etapas:
a) propor, disseminar, controlar e agilizar.
b) preparar, delinear, concentrar e atuar.
c) pré-definir, defender, caracterizar e agir.
d) planejar, executar, verificar e agir.
e) processar, definir, caracterizar e atuar.

36.(VUNESP – Valiprev - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O(s) teórico(s) da administração de qualidade que tinha(m) por principal ideia
a trilogia da qualidade formada por planejamento, controle e
aprimoramento:
a) Shewhart, Rodge e Romig.
b) Juran.
c) Deming.
d) Ishikawa.
e) Feigenbaum.

37.(VUNESP – EBSERH - 2020)
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Na metodologia PDCA, a confecção dos Planos de Ação e o acompanhamento
de indicadores ocorrem, respectivamente, nas etapas de
a) plan e check.
b) do e check.
c) check e action.
d) action e plan.
e) do e plan.

38. (VUNESP – EBSERH - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

No planejamento de sistemas para a web, o benchmarking é fundamental para o
sucesso do projeto, pois
a) analisa a concorrência, tendências do mercado e o comportamento do
público, visando encontrar elementos que aumentem sua competividade.
b) faz um levantamento de todas as funcionalidades do sistema, documentando
suas características para o cliente.
c) é quando o escopo do projeto é definido, formando um panorama do que
deve ser entregue.
d) é o momento em que são apresentadas as necessidades do projeto, havendo
maior envolvimento com o cliente.
e) é quando é feito o acompanhamento do sistema após ele ser entregue,
garantindo que toda a demanda tenha sido atendida.

39.(VUNESP – UNICAMP - 2019)
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Modelo desenvolvido por Peter Drucker na década de 1950, a gestão por
resultados tem enfoque em
a) funções.
b) eficiência.
c) produtividade.
d) projetos.
e) objetivos.

40. (VUNESP – UFABAC - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A opção de uma organização por implantar o modelo de gestão por
competências inicia-se, obrigatoriamente, pela identificação de suas
competências essenciais, em que ela vai escolher aquelas de que precisa para
definir sua(s)
a) habilidades técnicas e funcionais.
b) competências gerenciais.
c) eficiência em atingir resultados financeiros.
d) proatividade no mercado.
e) diferença frente a outras organizações.

41. (VUNESP – UNICAMP - 2019)
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A comunicação organizacional pode ser dividida em externa e interna. Cada
uma atende a um público diferente. A comunicação interna está focada nos
a) concorrentes.
b) distribuidores.
c) fornecedores.
d) colaboradores.
e) clientes.

42.(VUNESP – Prefeitura de Campinas - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O principal objetivo do Portal da Transparência da Controladoria Geral da
União é ser uma ferramenta que permita ao cidadão conhecer, questionar e
atuar, também, como fiscal da aplicação de recursos públicos.
É correto afirmar que o papel da sociedade na fiscalização do Estado
denomina-se
a) política pública.
b) fiscalização coletiva.
c) controle de mídia.
d) controle político.
e) controle social.

43.(VUNESP – Prefeitura de Campinas - 2019)
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Do ponto de vista da eficácia, para a nova gestão pública, os funcionários
devem mudar a ênfase dos processos e procedimentos para
a) a visão patrimonialista.
b) a lógica de mercado.
c) os meios.
d) os resultados.
e) a racionalidade burocrática.

44. (VUNESP – PC-BA - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A busca contínua e o alcance de novos patamares de conhecimento,
individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e
compartilhamento de informações e experiências é a definição de um dos
conceitos que fundamentam o modelo da Gespública. Trata-se do conceito
de
a) Controle Social.
b) Cultura da Inovação.
c) Responsabilidade Social.
d) Aprendizado Organizacional.
e) Foco no Cidadão e na Sociedade.

45. (VUNESP – PC-BA - 2018)

237

238



Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Governo aberto é entendido como conjunto de ações articuladas de
transparência, participação, inovação e integridade nas políticas públicas e:
a) tornou-se obrigatório a partir da Lei de Acesso à Informação (Lei n°
12.527/2011).
b) o princípio da integridade diz respeito à ética no uso e na gestão dos dados
governamentais.
c) incentiva investimento em tecnologia para promover participação,
consulta a informações e acesso a serviços.
d) prega que as decisões públicas devem ser realizadas via canais virtuais.
e) suas ações dizem respeito à disponibilização de informações e não à
prestação de serviços.

46.(VUNESP - Prefeitura de São Paulo - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

As ações para a implantação do Governo Eletrônico no Brasil surgiram em
2000, avançando, posteriormente, por meio de um conjunto de diretrizes
que atua em três frentes fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria da sua
própria gestão interna; na integração com parceiros e fornecedores. A
primeira prioridade estabelecida, a partir das diretrizes, é
a) a inovação das relações do governo com o cidadão.
b) a promoção da cidadania.
c) a facilitação para utilização das redes sociais.
d) o controle dos cidadãos no uso dos equipamentos.
e) a facilitação para o pagamento dos tributos.

47. (VUNESP – EMPLASA – 2014)
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos, com o
objetivo de alcançar metas, definidas recebe o nome de
a) Gerenciamento.
b) Administração.
c) Negociação.
d) Tratativa.
e) Empreendedorismo.

48. (VUNESP – EMPLASA – 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A burocracia é mais racional porque é mais capaz de atender ao objetivo da
organização social do que o carisma ou a tradição, e o faz por meio da(s):
a) devoção dos seguidores ao líder
b) liderança política
c) dominação-obediência
d) orientações que passam de geração à geração
e) liderança que aparenta ter o direito de comando segundo os usos e
costumes

49. (VUNESP – DCTA – Analista – 2013)
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

São muito difundidas as dimensões da qualidade, segundo definidas por
David A. Garvin. São exemplos de dimensões da qualidade:
a) Desempenho, Produtividade, Confiabilidade, Durabilidade, Atendimento,
Estética.
b) Qualidade percebida, Conformidade, Durabilidade, Atendimento, Estética,
Custo.
c) Desempenho, Valor agregado, Características, Qualidade percebida,
Conformidade, Estética.
d) Confiabilidade, CEP, Durabilidade, Atendimento, Estética, Conformidade.
e) Desempenho, Características, Confiabilidade, Durabilidade, Atendimento,
Conformidade.

50. (VUNESP – DCTA - 2013)
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NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO

Prof. Gabriela Zavadinack

Noções de Orçamento Público: Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias.
Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas
legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública:
categorias, estágios. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Lei Federal
Complementar nº 101/2000 e suas alterações (Técnico Legislativo).

Orçamento Público: Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo
orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais
aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública:
categorias, estágios. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Lei Federal
Complementar nº 101/2000 e suas alterações (Analista Legislativo).
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1) VUNESP - 2021 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP – Contador

São princípios orçamentários:

A) anualidade, integralidade e consolidação.
B) Exclusividade, legalidade e relevância.
C) unidade, universalidade e anualidade.
D) não vinculação de receitas de impostos, exclusividade e tempestividade.
E) orçamento bruto, anualidade e integralidade.

2) VUNESP - 2021 - CODEN - SP – Contador

Considere o princípio fundamental da atividade da Administração Pública no regime
democrático que é justificado especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei,
sendo este que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas. Esse princípio é o da

A) Publicidade.
B) Totalidade.
C) Periodicidade.
D) Exclusividade.
E) Universalidade.
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MCASP

PUBLICIDADE
Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está previsto no
caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento
ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.

LEGALIDADE
Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública,
segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei
expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. A Constituição Federal de
1988, no art. 37, estabelece os princípios explícitos da administração pública, dentre os quais o
da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis
orçamentárias.

3) VUNESP - 2021 - CODEN - SP - Contador

Considere o princípio orçamentário, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/64, que
determina a existência de orçamento único para União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o fito de evitar diversos orçamentos paralelos dentro da mesma
pessoa política, determinando que todas as receitas previstas e despesas fixadas, em
cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada
esfera federativa. Trata-se do princípio da

A) Universidade.
B) Periodicidade.
C) Exclusividade.
D) Competência.
E) Unidade.
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4) VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente de Contabilidade e Finanças

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de um determinado município, constou um artigo
permitindo a abertura de crédito suplementar até determinado valor. Tal caso constitui
uma exceção ao princípio orçamentário da

A) legalidade
B) continuidade.
C) unidade.
D) exclusividade.
E) anualidade.

5) VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente de Contabilidade e Finanças

Entre os princípios orçamentários estabelecidos nas normas brasileiras de contabilidade
pública, encontra-se aquele que determina a publicação dos relatórios sobre a execução
orçamentária e a disponibilização, para qualquer pessoa, das informações sobre a
arrecadação da receita e a execução da despesa. Trata-se do princípio

A) da transparência.
B) da publicidade.
C) da universalidade.
D) da moralidade
E) da não exclusividade.
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6) VUNESP - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo – Administração

Princípios orçamentários, em seu conjunto, têm por finalidade permitir que o orçamento
público

A) garanta direitos sociais e individuais.
B) reduza despesas e receitas.
C) tenha racionalidade e eficiência.
D) reduza interesses conflitantes.
E) promova o equilíbrio regional.

MCASP

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim
de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de
elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos – União, estados,
Distrito Federal e municípios – são estabelecidos e disciplinados por normas
constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina.
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7) VUNESP - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Administração

Princípios orçamentários têm por finalidade propiciar elementos para que os orçamentos
públicos sejam elaborados, executados e controlados com maior racionalidade, eficiência e
transparência.
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta os princípios que derivam de normas
jurídicas.

A) Totalidade, neutralidade e centralização.
B) Unidade, equidade e racionalidade.
C) Exclusividade, anualidade e transparência.
D) Não afetação, proporcionalidade e publicidade.
E) Periodicidade, efetividade e equivalência.

Nesse ínterim, integram este Manual os princípios orçamentários cuja existência e
aplicação derivem de normas jurídicas, como os seguintes:

2.1. UNIDADE OU TOTALIDADE – art. 2º L. 4.320
2.2. UNIVERSALIDADE - art. 2º L. 4.320 + art. 165, § 5º, CF
2.3. ANUALIDADE OU PERIODICIDADE - arts. 2º e 34 da L. 4.320
2.4. EXCLUSIVIDADE – art. 165, § 8º, CF
2.5. ORÇAMENTO BRUTO – art. 6º da L. 4.320
2.6. LEGALIDADE – arts. 37 e 165 CF/88
2.7. PUBLICIDADE – art. 37 CF/88
2.8. TRANSPARÊNCIA – arts. 48, 48-A e 49 da LRF
2.9. NÃO-VINCULAÇÃO (NÃO-AFETAÇÃO) DA RECEITA DE IMPOSTOS – art. 167, IV e
§ 4º, CF/88
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8) VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente de Contabilidade e Finanças

De acordo com a Portaria MOG no 42/1999, o modelo de orçamento público que identifica
as despesas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e
operações especiais é conhecido como orçamento

A) base zero.
B) participativo.
C) por desempenho.
D) programa.
E) incremental

9) VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Auditor de Controle Interno

O orçamento-programa é caracterizado por ser

A) uma técnica que tem por objetivo verificar o que o Governo realiza e o que compra, mas
que não está vinculado ao processo de planejamento.
B) um processo operacional que exige que o administrador justifique continuamente as
despesas, impedindo que ele simplesmente justifique as variações destas em relação ao
orçamento anterior.
C) uma técnica cujo objetivo maior é permitir o controle dos gastos do Poder Executivo pelo
Poder Legislativo, que tem o poder de aprovar ou não o projeto de lei orçamentária anual.
D) um processo operacional que permite ao Governo interligar o planejamento previsto no
plano plurianual com os programas de governo que serão contemplados pelas dotações
orçamentárias.
E) um instrumento cujo principal objetivo é permitir analisar se os gastos foram feitos com a
maior economicidade possível, evitando o desperdício de recursos governamentais.
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10) VUNESP - 2018 - Câmara de Monte Alto – SP

É tipo de orçamento que funciona como um plano de trabalho, um instrumento de
planejamento da ação governamental, por meio da identificação dos seus projetos e
atividades, bem como pelo estabelecimento dos objetivos e metas a serem
implementados dentro de determinado período, com a previsão dos custos
relacionados. Trata-se do orçamento

A) clássico.
B) participativo.
C) programa.
D) de base zero.
E) de desempenho.
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11) VUNESP - 2021 - SAEG - Assistente de Serviços Administrativos

O planejamento é função importante e é considerado dessa forma tanto na Administração Geral
como na Administração Pública. Relativamente ao horizonte de tempo, ele pode ser hierarquizado
em Estratégico (longo prazo), Tático (médio prazo) e Operacional (curto prazo). Essa ordenação na
Administração Pública se traduz em ações e documentos que fazem parte das rotinas de todos os
poderes e de todos os níveis. Um exemplo de produto do Plano Estratégico na Administração
Pública Brasileira é

A) a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
B) o Plano Plurianual.
C) o Edital do Concurso.
D) a Lei do Orçamento Anual.
E) o Planejamento Normativo.

12) VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente de Contabilidade e Finanças

Dos diferentes instrumentos de planejamento que integram a gestão orçamentária pública no
Brasil, principalmente a partir de 1988, cabe a função de fixar as prioridades e metas da
administração pública, bem como dos critérios para limitação de empenho e movimentação
financeira, à

A) Lei que institui o Plano Plurianual – PPA.
B) Lei de Orçamento Anual – LOA.
C) Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
D) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
E) Lei de Planejamento Estratégico – LPE.
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13) VUNESP - 2020 - FITO - Analista de Gestão – Finanças

A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter, segundo a legislação nacional:

A) de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
B) os planos e programas nacionais, regionais e setoriais que serão elaborados em consonância
com a lei orçamentária anual.
C) demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
D) anexo com previsão de agregados monetários e a proporção dos recursos para custeio que
serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade dos investimentos em andamento.
E) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos.

14) VUNESP - 2019 - Câmara de Serrana - SP - Controlador Interno

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, ocorre o processo
de integração entre o planejamento e o orçamento por intermédio da lei

A) de diretrizes orçamentárias – LDO.
B) do Plano Plurianual – PPA.
C) do Orçamento Anual – LOA.
D) de Responsabilidade Fiscal – LRF.
E) de Licitações Públicas – Lei no 8.666/93.
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15) VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Agente de Licitações e Contratos

Assinale a alternativa correta sobre Receita Pública.

A) Receita Orçamentária não efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de 
recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem 
obrigac ̧ões correspondentes.
B) Receita Orçamentária efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos 
foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigac ̧ões 
correspondentes, como é o caso das operac ̧ões de crédito.
C) Ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é 
mero agente depositário.
D) Os ingressos extraorc ̧amentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da 
Entidade por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis.
E) A classificação da receita orçamentária é de utilização facultativa para os entes da Federação, 
sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

16) VUNESP - 2020 - AVAREPREV-SP – Contador

Assinale a alternativa que apresenta o item excludente do conceito de receita
orçamentária, conforme a Lei nº 4.320/64.

A) Alienação de bens.
B) Operações de crédito por antecipação da receita.
C) Receita agropecuária.
D) Transferências correntes.
E) Amortização de empréstimos.
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17) VUNESP - 2019 - Câmara de Tatuí - SP – Contador

As receitas obtidas com PIS-PASEP sobre faturamento, juros de títulos de renda e
títulos do Tesouro Nacional são classificadas, respectivamente, como receitas:

A) tributária, patrimonial e de alienação de bens.
B) de contribuições, patrimonial e tributária.
C) de contribuições, patrimonial e operações de crédito.
D) de contribuições, de transferências correntes e de capital.
E) tributária, patrimonial e de outras receitas de capital.

18) VUNESP - 2019 - Câmara de Tatuí - SP - Contador

As receitas não efetivas ocorrem sempre por mutação patrimonial, como, por exemplo:

A) emissão e venda de títulos públicos.
B) IPVA, IPTU e IRRF.
C) rendimentos de aplicação financeira e taxas.
D) ITCD e IRRF.
E) impostos, taxas e contribuições de melhoria.
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19) VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Agente de Licitações e Contratos

Assinale a alternativa correta em relação às classificações da despesa.

A) Ação é um instrumento de programac ̧ão utilizado para alcanc ̧ar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operac ̧ões, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou o aperfeic ̧oamento da ac ̧ão de Governo.
B) Atividade é um instrumento de programac ̧ão utilizado para alcanc ̧ar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operac ̧ões que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto ou servic ̧o necessário à manutenc ̧ão da ac ̧ão de Governo.
C) Operação especial são despesas que contribuem para a manutenc ̧ão, a expansão ou o 
aperfeic ̧oamento das ac ̧ões de governo, das quais resulta um produto, e gera contraprestac ̧ão direta sob 
a forma de bens ou servic ̧os.
D) Programa é o instrumento de fiscalização governamental, realizado pelos tribunais de contas, que 
articula um conjunto de ac ̧ões que concorrem para a concretizac ̧ão de um objetivo comum 
preestabelecido.
E) Projetos são operações das quais resultam produtos, que contribuem para atender ao objetivo de um 
programa.

ATIVIDADE PROJETO OPERAÇÃO 
ESPECIAL

PERMANENTE E 
CONTÍNUO

OPERAÇÕES LIMITADAS 
NO TEMPO

NÃO CONTRIBUI PARA 
MANUTENÇÃO, EXPANSÃO 

OU APERFEIÇOAMENTO
MANUTENÇÃO DA AÇÃO 

DO GOVERNO
EXPANSÃO OU 

APERFEIÇOAMENTO DA 
AÇÃO DO GOVERNO

NÃO RESULTA EM 
PRODUTO E NÃO GERA 

CONTRAPRESTAÇÃO 
DIRETA

MANTÉM O NÍVEL DA 
PRODUÇÃO PÚBLICA

EXPANDEM A PRODUÇÃO 
PÚBLICA

NÃO RETRATA A 
ATIVIDADE PRODUTIVA DO 

ESTADO
NA CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL: “28 – 

ENCARGOS ESPECIAIS”
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20) VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá – Contador

As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas
a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, deverão ser classificadas
como

A) despesas de custeio.
B) transferências correntes.
C) adições ao ativo fixo.
D) manutenção de tangíveis.
E) inversões financeiras.

21) VUNESP - 2019 - Prefeitura de Campinas - SP - Contador

Assinale a alternativa correta.

A) A despesa orçamentária é dividida em dois estágios, planejamento e execução, e em três 
previsões, empenho, arrecadação e pagamento.
B) Os créditos adicionais são classificados em créditos especiais, extraordinários e 
superavitários.
C) A despesa orçamentária envolve os dispêndios realizados pelos entes públicos para o 
funcionamento e para a manutenção dos produtos e/ou serviços prestados à sociedade.
D) Os crédito adicionais são autorizações de distribuição de valor adicionado não 
computadas ou insuficientemente computadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
E) O crédito orçamentário realizado é aquele aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
está presente nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas 
estatais não dependentes.
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22) VUNESP - 2019 - Câmara de Serrana - SP - Controlador Interno

Caso ocorra uma inscrição em restos a pagar que fique inferior ao valor real a ser pago, a
diferença deve ser

A) empenhada e liquidada em dívida ativa.
B) empenhada e liquidada em serviços de terceiros.
C) liquidada no elemento de despesa próprio.
D) empenhada e liquidada em despesas de exercícios anteriores.
E) liquidada no mesmo ano da inscrição em custeio.

23) VUNESP - 2019 - Câmara de Tatuí - SP – Contador

Quando ocorre um pagamento extraorçamentário, não há registro de despesa, mas uma
desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo. Um exemplo típico seria o
pagamento

A) de aposentadorias e pensões do RPPS.
B) de salário-família e salário-maternidade.
C) de despesas de exercícios anteriores.
D) de equipamentos e material permanente.
E) de aquisição de imóveis e constituição de fundos rotativos.
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Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e Auxílio-Natalidade – os
benefícios da Previdência Social ADIANTADOS pelo empregador, por força de lei, têm
natureza extraorçamentária e, posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição.
Neste caso, são os benefícios de responsabilidade do RGPS – Regime Geral de Previdência
Social, e que o ente tenha efetuado o pagamento e terá direito a compensar com a
obrigação patronal.

ELEMENTO DE DESPESA:
08 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
Despesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral devido à família do
servidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear,
comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-
natalidade devido a servidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou
companheiro servidor público ou militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-
creche ou assistência pré-escolar devido a dependente do servidor ou militar, conforme
regulamento; auxílio-reclusão; salário-família e assistência à saúde.

24) VUNESP - 2021 - CODEN - SP – Contador

Está correto afirmar que a adoção de sistema integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo
da União e em Lei Complementar, é

A) um instrumento de transparência.
B) uma exigência de adequação dos controles internos.
C) uma ferramenta de prestação de contas.
D) um procedimento de fiscalização.
E) uma ferramenta do controle interno e externo.
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A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público; e

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-
A.

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL 

25) VUNESP - 2021 - CODEN - SP - Contador

Conforme o art. 4º da LC 101/00, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o 
Poder Executivo demonstrará e avaliará _____________ , em audiência pública na comissão 
referida em Lei ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a lacuna.

A) a gestão pública financeira trimestral sob sua responsabilidade
B) o estabelecimento de novos limites e metas fiscais e sociais
C) os limites de resultado primário estabelecido, para determinação de ações corretivas no 
orçamento
D) o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre
E) as políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações
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26) VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente de Contabilidade e Finanças

São considerados vários tipos de receitas orçamentárias para fins de apuração da receita
corrente líquida (RCL), de acordo com a Lei Complementar no 101/2000 (LRF), exceto

A) os valores pagos e recebidos da receita agropecuária.
B) a receita corrente própria das autarquias e fundações
C) as receitas patrimoniais
D) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência.
E) a receita obtida com a venda de produtos industriais.

somatório das receitas correntes,
DEDUZIDOS:

Receita Corrente Líquida:

*LEI KANDIR (ICMS) e FUNDEB*: R$ pagos e
recebidos são computados no cálculo.

DF, AP, RR: recursos recebidos da União para
pagamento de pessoal não entram em suas RCLs.

NA UNIÃO: 

- os valores transferidos aos 
Estados e Municípios por 
determinação 
CONSTITUCIONAL ou 
LEGAL.

- contribuições sociais do 
empregador e do 
empregado/segurado 
(INSS/RGPS).

- contribuições para PIS e 
PASEP.

NOS ESTADOS:

- as parcelas 
entregues aos 
Municípios por 
determinação 
CONSTITUCIONAL.

NA UNIÃO, NOS ESTADOS E 
NOS MUNICÍPIOS: 

- a contribuição dos 
servidores para o custeio do 
seu sistema de previdência 
(RPPS) + compensação 
financeira.
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27) VUNESP - 2020 - Câmara de Mogi Mirim - SP - Analista Legislativo

Na repartição dos limites globais relativos a gastos com despesa total com pessoal
impostos pela LC 101/00, no caso da esfera estadual, indique o percentual que é
destinado ao poder executivo.

A) 33%
B) 46%
C) 49%
D) 50%
E) 60%

FEDERAL (50%) ESTADUAL (60%) MUNICIPAL 
(60%)

Legislativo (TCU): 
2,5%

Legislativo (TCE): 
3% (3,4% - TCMs)

Legislativo: 6% 
(já incluído TC do 

Município)

Judiciário: 6% Judiciário: 6%

Executivo: 40,9%
(3% para pessoal DF e 

Territórios)

Executivo: 49% 
(48,6% TCMs)

Executivo: 54%

MPU: 0,6% MPE: 2%
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28) VUNESP - 2020 - Câmara de Mogi Mirim - SP - Analista Legislativo

A empresa controlada, que receba do ente controlador recursos financeiros para
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, é considerada,
segundo a LC101/00, empresa.

A) de capital misto.
B) estatal dependente.
C) subsidiada.
D) controlada indiretamente.
E) estatal independente.

29) VUNESP - 2020 - Prefeitura de Cananéia - SP - Controlador Interno do Município

Com a receita obtida pela alienação onerosa de bem imóvel de sua propriedade, um Município
pretende efetuar o pagamento de seus servidores ativos. De acordo com o ordenamento jurídico em
vigor, o pagamento pretendido

A) não poderá ser realizado porque a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação de receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente.
B) não poderá ser realizado porque as despesas com pessoal, civil ou militar, ativo ou inativo, devem
ser suportadas com orçamento de capital apenas se houver disposição legal expressa autorizativa.
C) poderá ser realizado porque a vedação para custeio de despesa corrente com receita de capital
não se estende, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aos gastos com pessoal em atividade.
D) poderá ser realizado somente se o Município realizar operação de crédito com outro ente da
Federação, por intermédio de fundo específico, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E) dependerá, para ser realizado validamente, de autorização expressa da Câmara de Vereadores,
observado o limite de endividamento e das operações de crédito a que se refere a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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LRF

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de
bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos.

1) C 6) C 11) B 16) B 21) C 26) D

2) A 7) C 12) D 17) C 22) D 27) C

3) E 8) D 13) E 18) A 23) B 28) B

4) D 9) D 14) A 19) B 24) A 29) A

5) A 10) C 15) D 20) A 25) D

GABARITO
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FALE COMIGO
@gabiprofessora

OBRIGADA!

Prof. Gabriela Zavadinack
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ORGANIZAÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO (ANALISTA)

Prof. Emerson Bruno

TÍTULO I Da Assembleia Legislativa
CAPÍTULO I Disposições Preliminares

Artigo 1º - A Assembleia Legislativa tem sua sede na Capital do Estado e 
recinto normal dos seus trabalhos no Palácio 9 de Julho.

2º - Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de 
qualquer outra ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio 9 
de Julho, a Assembleia poderá reunir-se em qualquer outro local, por 
deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Parlamentares.
s membros e eleição da Mesa.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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CAPÍTULO II Da Instalação

Artigo 2º - No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos
Deputadas e Deputados reunir-se-ão, em sessão preparatória, na sede da
Assembleia, às 15 horas do dia 15 de março, independentemente de
convocação, para posse de seus membros e eleição da Mesa.

Artigo 5º - A eleição dos membros da Mesa e dos substitutos, bem como o
preenchimento de qualquer vaga, será feita por maioria absoluta de votos.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Parágrafo único - Não sendo obtida maioria absoluta por qualquer dos
candidatos, será eleito, em segundo escrutínio, por maioria relativa, um dos
dois mais votados no primeiro. Em caso de empate, considerar-se-á eleito o
mais idoso. Proclamada e empossada a Mesa pelo Presidente, encerrar-se-á a
sessão.

TÍTULO II Dos Órgãos da Assembleia
CAPÍTULO I Da Mesa

Artigo 10 - A Mesa compõe-se do Presidente e dos 1º e 2º Secretários.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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§ 1º - Para substituir ou, no caso do § 3º do artigo 12, suceder ao Presidente e
aos Secretários, haverá, respectivamente, o 1º, 2º, 3º e 4º Vice-Presidentes e
o 3º e 4º Secretários.”

Artigo 11 - O mandato dos membros da Mesa será de 2 anos, vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

Artigo 12 - Vago qualquer cargo durante o primeiro ano de mandato, a eleição
respectiva deverá ser marcada dentro de 5 dias, para realizar-se nos 15 dias
subsequentes à ocorrência da vaga.

§ 1º - O eleito completará o restante do mandato.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

§ 3º - Decorrido mais de um ano de mandato da Mesa, só haverá eleição para
os cargos em que não houver substituto.

Artigo 13 - Os membros efetivos da Mesa não poderão ser Líderes nem fazer
parte de Comissão, exceto de Comissão Representativa da Assembleia.

Artigo 14 - À Mesa, composta pelo Presidente e pelos 1º e 2º Secretários, na
qualidade de Comissão Diretora, compete, (...), a direção dos trabalhos
legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, e
especialmente:

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 14 - À Mesa (..) compete, (...) especialmente:

I - na parte legislativa:

a) apresentar, privativamente, proposições sobre organização de sua
Secretaria e de seus serviços administrativos, criação e extinção de seus
cargos ou funções, bem como a fixação ou aumento da respectiva
remuneração e concessão de vantagens pecuniárias;

c) promulgar Emendas à Constituição;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 14 - À Mesa (..) compete, (...) especialmente:

II - na parte administrativa:

a) dirigir os serviços da Assembleia e prover a sua polícia interna;

b) nomear, promover, comissionar, exonerar, demitir, licenciar, pôr em
disponibilidade e aposentar o pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa,
assim como conceder-lhe vantagens, nos termos da lei;

e) determinar a instauração de sindicância e inquérito administrativo;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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SEÇÃO II Do Presidente

Artigo 18 - São atribuições do Presidente, (...)

I - quanto às sessões da Assembleia:

c) fazer ler a ata pelo 2º Secretário, o expediente e as comunicações pelo 1º 
Secretário;

II - quanto às proposições:

a) distribuir proposições e processos às Comissões;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

SEÇÃO II Do Presidente

Artigo 18 - São atribuições do Presidente, (...)

III - quanto às Comissões:

a) nomear, à vista da indicação partidária, os membros efetivos das Comissões
e seus substitutos;

IV - quanto às reuniões da Mesa:

b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito de voto, e assinar os
respectivos Atos, Decisões e pareceres;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 18 - São atribuições do Presidente, (...)

V - quanto às publicações:

a) não permitir a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias
ao decoro parlamentar;

§ 1º - Compete também ao Presidente da Assembleia:

4. presidir às reuniões do Colégio de Líderes;

7. dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Assembleia;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

SEÇÃO IV Dos Secretários

Artigo 21 - São atribuições do 1º Secretário:

I - proceder à chamada nos casos previstos neste Regimento;

II - ler à Assembleia a súmula da matéria constante do expediente e despachá-
la;

V - decidir, em primeira instância, recursos contra atos da direção geral da
Secretaria;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 22 - São atribuições do 2º Secretário:

I - fiscalizar a redação da ata e proceder à sua leitura;

IV - encarregar-se dos livros de inscrições de oradores;

V - anotar o tempo que o orador ocupar a tribuna, quando for o caso, bem
como as vezes que desejar usá-la;

VI - fiscalizar a organização da folha de frequência das Deputadas e Deputados
e assiná-la;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

CAPÍTULO II Das Comissões

Artigo 30 - As Comissões Permanentes são:

I - de Constituição, Justiça e Redação, com 13 membros;
VI - de Assuntos Metropolitanos e Municipais, com 13 membros;
VIII - de Transportes e Comunicações, com 13 membros;

II - de Finanças, Orçamento e Planejamento, com 11 membros;
III - de Saúde, com 11 membros;
IV - de Educação e Cultura, com 11 membros;
V - de Assuntos Desportivos, com 11 membros;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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VII - de Infraestrutura, com 11 membros;
IX - de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, com 11 membros;
X - de Administração Pública e Relações do Trabalho, com 11 membros;
XI - de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 11 membros;
XII - de Atividades Econômicas, com 11 membros;
XIII - de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da
Participação e das Questões Sociais, com 11 membros;
XIV - de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, com 11 membros; (NR)
XV - de Fiscalização e Controle, com 11 membros.
XVI - de Defesa dos Direitos do Consumidor, com 11 membros. (NR)
XVII - de Defesa e dos Direitos das Mulheres, com 11 membros. (NR)
XVIII - de Relações Internacionais, com 11 membros. (NR)

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

SEÇÃO III
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

Artigo 34 - A Assembleia Legislativa, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, e observada a ordem cronológica de solicitação, criará 
Comissão Parlamentar de Inquérito com poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento, para 
apuração de fato determinado, por prazo certo e com indicação do número de 
seus componentes.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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TÍTULO III Das Deputadas e Deputados
CAPÍTULO I Dos Líderes

Artigo 78 - Líder é o porta-voz de uma Representação Partidária ou de um
Bloco Parlamentar e o intermediário autorizado entre eles e os órgãos da
Assembleia.

Artigo 79 - O Governador do Estado poderá indicar Deputada ou Deputado
para exercer a função de Líder do Governo e outros 2 Vice-Líderes.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 80 - As representações de 2 ou mais Partidos, desde que totalizem dez
por cento das cadeiras da Assembleia, poderão constituir-se em Bloco
Parlamentar, para a defesa de objetivos comuns, não podendo cada Deputada
ou Deputado fazer parte de mais de um Bloco.

Artigo 81 - Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela
maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a
representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse
posição diversa da Maioria.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 82 - É facultado aos Líderes de Partido ou de Bloco Parlamentar, em
caráter excepcional, salvo durante o Pequeno Expediente e a Ordem do Dia ou
quando houver orador na tribuna, usar da palavra, por tempo não superior a 5
minutos improrrogáveis, para tratar de assunto que, por sua relevância e
urgência, interesse ao conhecimento da Assembleia. Neste caso, o Líder
externará sempre o ponto de vista de seu Partido ou Bloco Parlamentar.

Artigo 83 - O Colégio de Líderes, presidido pelo Presidente da Assembleia e
composto pelos Líderes dos Partidos, do Governo, da Minoria e dos Blocos
Parlamentares, é instância de organização de Ordem do Dia de sessão
ordinária e consultiva para outros temas de interesse da Assembleia
Legislativa.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

CAPÍTULO IV Da Perda do Mandato

Artigo 92 - Perderá o mandato a Deputada ou Deputado:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 15 da
Constituição do Estado;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à terça
parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela
Assembleia Legislativa;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição
Federal;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

307

308



Artigo 93 - Nos casos dos incisos I, II e VI do artigo anterior, a perda do
mandato será decidida pela Assembleia Legislativa, por maioria absoluta de
votos, mediante provocação da Mesa ou de Partido com representação na
Assembleia Legislativa e, nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos
membros da Assembleia ou de Partido Político nela representado, assegurada
ampla defesa.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

TÍTULO IV Das Sessões

Artigo 98 - As sessões serão:

I - preparatórias, as que precedem a instalação de cada sessão legislativa;

II - ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas nos dias úteis,
exceto aos sábados;

III - extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados
para as ordinárias;

IV - solenes, para grandes comemorações ou homenagens especiais.
RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 99 - A Assembleia realizará, nos dias úteis, exceto aos sábados, uma 
sessão ordinária, a partir das 14 horas e 30 minutos e término às 19 horas, 
com:

I - Pequeno Expediente;

II - Grande Expediente;

III - Ordem do Dia;

IV - Explicação Pessoal.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 99 - A Assembleia realizará, nos dias úteis, exceto aos sábados, uma
sessão ordinária, a partir das 14 horas e 30 minutos e término às 19 horas,
com:

I - Pequeno Expediente;
II - Grande Expediente;
III - Ordem do Dia;
IV - Explicação Pessoal.

§ 2º - As sessões deliberativas poderão ser prorrogadas, no máximo, por 2
horas e 30 minutos, para apreciação da Ordem do Dia.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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TÍTULO V Das Proposições e sua Tramitação

Artigo 133 - As proposições consistirão em:
I - toda matéria sujeita à deliberação do Plenário, a saber:
a) propostas de emenda à Constituição;
b) projetos de lei complementar;
c) projetos de lei ordinária;
d) projetos de decreto legislativo;
e) projetos de resolução;
f) moções;
g) requerimentos;
h) substitutivos, emendas e subemendas;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 133 - As proposições consistirão em:

II - indicações;
III - requerimentos de informação.

Artigo 140 - As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitação:
I - de urgência;
II - de prioridade;
III - de tramitação ordinária.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 141 - Tramitarão em regime de urgência:

I - solicitação de intervenção federal no Estado;

II - licença do Governador do Estado;

III - intervenção nos Municípios;

IV - matéria objeto de Mensagem do Poder Executivo com o prazo de 45 dias
para apreciação pela Assembleia;

V - vetos opostos pelo Governador;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 141 - Tramitarão em regime de urgência:

VI - matéria que o Plenário reconheça de caráter urgente:

a) ante necessidade imprevista em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública;
b) que vise à prorrogação de prazos legais a se findarem;
c) que estabeleça a adoção ou alteração de lei que deva ser aplicada em
época certa, dentro de prazo não superior a 30 dias;
d) objeto de proposição que ficará inteiramente prejudicada se não for
resolvida imediatamente.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 142 - Tramitarão em regime de prioridade:

I - orçamento e medidas a ele complementares;
II - indicação dos Conselheiros do Tribunal de Contas e seus substitutos;
III - convênios e acordos;
IV - convocação de Secretários de Estado;
V - fixação do efetivo da Polícia Militar;
VI - remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Parlamentares;
VII - julgamento das contas do Governador;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 142 - Tramitarão em regime de prioridade:

VIII - suspensão, no todo ou em parte, da execução de qualquer ato, 
deliberação ou regulamento declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário;
IX - autorização ao Governador para contrair empréstimos ou fazer operações 
de crédito;
X - denúncia contra o Governador e Secretários de Estado;
XI - matéria assim reconhecida pela Mesa, ante o parecer favorável, unânime, 
das Comissões por onde transitar.

Artigo 143 - Serão de tramitação ordinária as proposições não abrangidas 
pelo disposto nos artigos anteriores, bem como os projetos de codificação, 
ainda que de iniciativa do Governador.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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TÍTULO VI Dos Debates e Deliberações

Artigo 180 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em
Plenário.

Artigo 181 - A discussão far-se-á sobre o conjunto da proposição.

Artigo 183 - As proposições serão apreciadas e decididas pelo Plenário num
único turno de discussão e votação.

§ 1º - Os projetos que receberem parecer contrário, quanto ao mérito, de
todas as Comissões, serão tidos como rejeitados, salvo se o parecer for de
Relator Especial.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

SEÇÃO III Dos Prazos

Artigo 189 - Não poderá a Deputada ou Deputado ou a Bancada falar por mais
de uma vez.
Artigo 190 - São assegurados os seguintes prazos nos debates durante a
Ordem do Dia:
I - às Deputadas e aos Deputados:
a) 30 minutos, para discussão de projetos;
b) 15 minutos, para discussão de requerimentos;
c) 1 minuto, para apartear;
Parágrafo único - Os prazos previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I serão
contados pela metade na discussão de proposições em regime de urgência.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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CAPÍTULO II Da Votação

Artigo 196 - As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo nos seguintes
casos, em que serão:

I - por voto favorável de dois terços da Assembleia:
a) a suspensão das imunidades das Deputadas e Deputados, durante o estado
de sítio;
b) a admissão de acusação contra o Governador nas infrações penais comuns
ou nos crimes de responsabilidade;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

Artigo 196 - As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo nos seguintes
casos, em que serão:

II - por voto favorável de três quintos, a proposta de emenda à Constituição;

III - por voto favorável da maioria absoluta da Assembleia:
a) projeto de lei complementar;
b) projeto de lei vetado;
c) eleição dos membros da Mesa, em primeiro escrutínio;
d) prisão de Deputada ou Deputado em flagrante de crime inafiançável;
e) perda de mandato de Deputada ou Deputado;

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera
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Artigo 196 - As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo nos seguintes
casos, em que serão:

III - por voto favorável da maioria absoluta da Assembleia:

f) realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas
de capital, autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim
preciso;
g) constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, quando já estiverem
funcionando concomitantemente mais de 5 Comissões;
h) reunião da Assembleia em local diverso de sua sede.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno

ALESP - Revisão de Véspera

SEÇÃO II Dos Processos de Votação

Artigo 201 - A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo
simbólico ou nominal, mediante sistema eletrônico.

Parágrafo único - Escolhido um processo de votação, outro não será admitido,
quer para matéria principal, quer para substitutivo, emenda ou subemenda a
ela referentes, salvo em votação correspondente a outro turno.

Artigo 202 - Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação de
qualquer matéria, convidará as Deputadas e Deputados a favor para
permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno
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Artigo 203 - A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, 
obedecidas, dentre outras instruções estabelecidas pela Mesa para sua 
utilização, as seguintes:

Artigo 204 - Para se praticar a votação nominal será mister que algum Líder 
ou, na sua ausência ou com sua anuência, o respectivo Vice-Líder a requeira e 
a Assembleia a admita .

Artigo 205 - O requerimento verbal não admitirá votação nominal.

RI ALESP - Org. do Poder Legislativo
Prof.  Emerson Bruno
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA (TÉCNICO)

Prof. Renato da Costa
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MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office

Caracteres Inválidos

/|\<>*?:”

Windows 10

Arrastando Arquivos:
• Disco diferente copia
• Mesmo disco move

Incondicionalmente, pressionando:
• CTRL, copia
• SHIFT, move
• ALT, cria atalho

Windows 10
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Lixeira
Quando o arquivo excluído não vai passar pela lixeira:
• Pressionando a tecla SHIFT durante a exclusão
• Disquete, Mídias Ópticas, Pen Drive, Cartão de Memória, não possuem lixeira.
• Unidade de Rede não tem lixeira

Windows 10

VUNESP - 2021 - TJSP
A Área de Transferência do MS-Windows 10, em sua configuração padrão, 
permite que o conjunto de aplicativos do MS-Office 2016 possa copiar itens de 
documentos do Office, e os cole em outro documento do Office.
Em relação à quantidade máxima de itens que podem ser copiados na Área de 
Transferência, tem-se que ela
A) é maior ou igual 100 e inferior a 1 000 itens.
B) depende do tamanho da memória do computador.
C) é maior ou igual a 20 e inferior a 100 itens.
D) depende do tamanho do disco do computador.
E) é maior ou igual a 1 000 itens.
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VUNESP - 2022 – PREFEITURA DE JUNDIAÍ
No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, ao apertar a tecla PrtScr (Print
Screen) de um teclado, a imagem da tela do computador é copiada para a Área
de Transferência. No entanto, se o usuário quiser selecionar uma parte
específica da imagem da tela do computador, e copiar para a Área de
Transferência apenas a parte desejada, poderá utilizar o aplicativo acessório
A) Compartilhamento de Tela.
B) Assistência Rápida.
C) Painel de Controle.
D) Ferramenta de Captura.
E) Mapa de Caracteres.

Área de Transferência
• Windows + V

Área de Trabalho (captura)
• Print Screen
• Alt + Print Screen
• Windows + Print Screen
• Windows+Shift+S

Windows 10
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Formatos de Arquivos
• .RTF
• .TXT
• .WMA
• .WMV
• .ZIP
• .DOCX
• .XLSX
• .PDF
• .CSV
• .BMP
• .PNG

Windows 10

VUNESP - 2022 - UNICAMP
Tem-se o seguinte documento criado no Microsoft Word 2016, em sua
configuração padrão, com as marcas de parágrafo ativadas:
Assinale a alternativa que indica corretamente quantos espaços em branco
foram digitados entre o final do número 2021 e a palavra Página.
A) Nenhum.
B) 8.
C) 9.
D) 50.
E) 110.
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MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 

MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 
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VUNESP – 2022 – PREFEITURA DE JUNDIAÍ
No MS-Word 2016, em sua configuração padrão, a separação do texto em partes
(páginas/seções) definida como ‘Marca o ponto em que uma página termina e
outra página começa’ é chamada de Quebra
A) de Coluna.
B) Contínua.
C) de Página.
D) de Página Par.
E) Automática de Texto.

Word 
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MS-Excel 2016 ou superior: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados

Excel 

VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração 
padrão.
 

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4, 
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5
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VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4,
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5

9,9,8,7,6,5,4,2,1

VUNESP - 2019 - Prefeitura de Dois Córregos - SP 
Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa com o resultado correto da função =MENOR(A1:D3;2), a
ser aplicada na célula A4.
a) –2
b) –1
c) 0
d) 1
e) 2

343

344



VUNESP - 2022 - Prefeitura de Jundiaí - SP 
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua
configuração padrão.

O valor exibido na célula C1, após esta ser preenchida com a fórmula
=CONT.SE(A1:B6;">C"), será
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 
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Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 

Internet e Correio Eletrônico
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.

URL
protocolo://nome_do_servidor/caminho/recurso

Busca no Google
*
..
filetype:
site:
-
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VUNESP - 2019 
Um e-mail foi enviado por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração
padrão, com os seguintes campos.
De:solicitante@guaratingueta.gov.br
Para: engenheiro@guaratingueta.gov.br
Cc: fiscal@guaratingueta.gov.br Cco: empresa@guaratingueta.gov.br
Assunto: controladoria@guaratingueta.gov.br
O usuário fiscal@guaratingueta.gov.br, ao receber, escolheu a opção
“Responder a Todos”, de modo que o número de destinatários será
a)1.
b)2.
c)3.
d)4.
e)5.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

1. É correto afirmar que, na elaboração de um ofício,

A o dia do mês deve ser grafado em algarismo romano.
B o nome da cidade deve ser seguido da sigla do estado.
C o local e a data do documento devem ser apresentados.
D o nome do mês deve ser com todas as letras em maiúscula.
E os dias do mês devem ser escritos em numeral ordinal.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

2. Supondo-se que o texto tenha sido encaminhado para o reitor de uma universidade, as
lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

A. Magnífico Reitor ... Vossa Magnificência
B. Ilustríssimo Senhor Reitor ... Vossa Senhoria
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

C. Excelentíssimo Senhor Reitor ... Sua Magnificência
D. Magnífico Senhor Reitor ... Sua Magnificência
E. Excelentíssimo Reitor ... o Senhor

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

3. A coesão e a coerência são atributos da redação oficial e estão devidamente preservadas 
no enunciado:

A. Convidamos Vossa Senhoria a compor a mesa-redonda sobre educação ambiental, aonde 
suas pesquisas na área se delineiam relevantes no contexto atual. O evento, no qual 
outros pesquisadores de renome nacional e internacional virão, talvez seja uma 
oportunidade para que a sociedade discuta a questão, com o intuito de imputar às 
próximas gerações um mundo melhor.

B. Convidamos Vossa Senhoria para compor a mesa-redonda sobre educação ambiental, 
tanto que suas pesquisas na área são relevantes no contexto atual. O evento, o qual 
participarão outros pesquisadores de renome nacional e internacional, certamente será 
uma oportunidade para a sociedade repensar a questão, com o intuito de restringir às 
próximas gerações um mundo melhor.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP
C. Convidamos Vossa Senhoria para a composição da mesa-redonda de educação ambiental,
que suas pesquisas na área emergem relevantes no contexto atual. O evento, que haverá
outros pesquisadores de renome nacional e internacional, onde obviamente será uma
oportunidade para a sociedade repensar a questão, com o intuito de oferecer às próximas
gerações um mundo melhor.
D. Convidamos Vossa Senhoria a compor a mesa-redonda para educação ambiental, a qual
suas pesquisas na área se configuram relevantes no contexto atual. O evento, do qual outros
pesquisadores de renome nacional e internacional estarão presentes, certamente será uma
oportunidade da sociedade dirimir a questão, ainda que não se garanta às próximas
gerações um mundo melhor.
E. Convidamos Vossa Senhoria para compor a mesa-redonda sobre educação ambiental,
uma vez que suas pesquisas na área se mostram relevantes no contexto atual. O evento, que
contará com outros pesquisadores de renome nacional e internacional, certamente será
uma oportunidade para que a sociedade repense a questão, com o intuito de garantir às
próximas gerações um mundo melhor.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

4. Assinale a alternativa em que o emprego da expressão destacada está em conformidade 
com as orientações do Manual de Redação da Presidência da República.

A. Os documentos foram todos apresentados, posto que a contratação ainda demore.
B. O domínio da rotina administrativa melhora na medida em que o tempo transcorre.
C. Quanto ao cheque e ao recibo, é lícito citar que ambos os dois foram apresentados.
D. A área de educação não precisa de concurso, enquanto que a saúde vai realizar dois.
E. As alterações dos documentos devem ser feitas a partir das orientações do Manual.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

5. Uma característica da redação oficial é a impessoalidade, devidamente exemplificada com
o seguinte enunciado:

A. Encaminho o relatório no qual se faz uma análise admirável do perfil dos candidatos
aprovados no último concurso.

B. A inauguração do posto de saúde foi emocionante, sobretudo nesse triste momento de
pandemia que estamos vivendo.

C. Com a sua contratação, este departamento espera que aqui você atue como em sua vida
particular, alegre e vivaz.

D. A relação dos candidatos aprovados na primeira fase do concurso será divulgada uma
semana após a realização da prova.

E. Os funcionários públicos sabemos da relevância do nosso trabalho para sociedade e do
amor que esta tem por nós.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

6. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, no padrão ofício, o
vocativo e o fecho do documento são:

A. opcionais: o primeiro, na forma de tratamento “Vossa Senhoria”, independentemente de
quem receberá o expediente; o segundo, limitado à forma “Atenciosamente”, colocada
sempre após a forma “Sem mais”.

B. obrigatórios: o primeiro, na forma de tratamento adequada para quem receberá o
expediente, observando o correlato pronome de tratamento; o segundo, limitado às
formas “Respeitosamente” e “Atenciosamente”, conforme a relação hierárquica.

C. dispensáveis, uma vez que a redação oficial visa alinhar-se à comunicação
contemporânea, que se configura por ser mais ágil, reforçando os aspectos de concisão
para a elaboração de textos mais claros e precisos.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

D. obrigatórios: o primeiro, na forma de tratamento “o/a Senhor/a”, conforme quem
receberá o expediente; o segundo, limitado à forma “Reiteramos nossos votos de estima e
admiração”, que reforça a relação hierárquica entre as partes.
E. opcionais: o primeiro, na forma de tratamento “o/a Senhor/a”, conforme quem receberá o
expediente; o segundo, limitado à forma “Respeitosamente”, colocada sempre após a forma
“Subscrevemo-nos”.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

7. No que diz respeito à identificação do expediente, o Manual de Redação da Presidência
da República orienta que os documentos oficiais devem ser identificados com o nome do
documento, a indicação de numeração e as informações do documento, que estão
corretamente exemplificados em:

A. OFÍCIO NÚMERO 652/SAA/SE/MT.
B. OF. NÚM. 652/2018/SAA/SE/MT.
C. OFÍCIO Nº 652/2018/SAA/SE/MT
D. OFC. N. 652-SAA-SE-MT.
E. OFÍCIO NRO. 652/SAA-SE-MT.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

8. Os manuais de redação asseveram que a ordem direta dos termos nas orações é
necessária e imprescindível à compreensão das comunicações oficiais, tal como se apresenta
em:

A. O funcionário a diretora chamou para saber das dificuldades dele.
B. Estava sob a mesa a documentação exigida pelo setor administrativo.
C. Durante o expediente, chegou a cópia dos recibos pelo malote.
D. Aos questionamentos respondem-se para que se dirimam as dúvidas.
E. O cuidado com a organização da documentação cabe ao escriturário.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

9. Leia o texto para responder à questão.

____________ seu comparecimento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do
recebimento deste, à Divisão de Finanças e Contabilidade desta Secretaria, a fim de recolher
ao Erário Estadual importância que lhe foi paga a maior.

Cumpre-nos esclarecer que sua não-apresentação no prazo mencionado implicará seja a
cobrança efetuada, nos termos da Lei, pela Procuradoria Fiscal do Estado.

Considerando-se as informações apresentadas, o vocativo e o fecho para a comunicação
apresentada são, correta e respectivamente:
A Senhor; Sem mais.
B Caro Senhor; Respeitosamente.
C Prezado Senhor; Respeitosamente.
D Prezado Senhor; Atenciosamente.
E Ilustríssimo Senhor; Nossos votos de apreço.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

10. Com concisão e clareza, a lacuna do texto deve ser preenchida com:

A Vimos, pelo presente, solicitar
B Solicitamos
C Vimos solicitar humildemente
D Pelo presente, solicitamos
E Solicitamos com a presente

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

11. O Manual de Redação da Presidência da República enfatiza que “o domínio da ortografia,
do vocabulário e da maneira de estruturar as frases certamente contribui para uma melhor
redação”, conforme exposto no texto da seguinte alternativa:

A. O salário-família, cujo pagamento ocorre mensalmente, é um benefício concedido aos
trabalhadores em regime CLT que possuem filhos de até 14 anos ou filhos com algum tipo
de deficiência.

B. O abaixo-assinado integra o rol dos gêneros argumentativos. Por meio do qual um grupo
de pessoas faz uma solicitação a uma autoridade afim de obter solução de um
determinado problema.

C. De acordo com o decreto lei 5.452, de 1º de maio de 1943, as disposições legais
tranzitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o
território nacional, continuam em vigor.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

D. Antes do projeto de lei ser votado, houve muitas discussões entre os parlamentares na
seção plenária, no entanto, alguns se desentenderam, e houve um mal estar geral, só foi
contornado após esclarecimentos.
E. Em tempos de pandemia, as campanhas governamentais enfatizam o combate a ações
anti-higiênicas e que é flagrante a importância de lavar bem as mãos e o uso de álcool em
gel, evitando a disseminação do coronavírus.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

12. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, “percebe-se que o texto tem
coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos
estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros.” Esses atributos do texto são devidamente
seguidos em:

A. Cumpre observar que, à medida que o funcionário se familiariza com a rotina administrativa,
atenuam-se, inevitavelmente, as chances de trabalhar produtivamente.

B. As atividades administrativas devem ser planejadas para otimizar recursos humanos e materiais e,
porém, permitir que haja produtividade e celeridade nos processos.

C. Ainda que, muitas vezes, haja poucos recursos para grandes demandas dos departamentos,
portanto é importante economizar e gastar de forma equilibrada.

D. Sempre que forem encontrados problemas na execução dos serviços administrativos rotineiros, é
importante mantê-los ou até mesmo suspendê-los, mas isso é necessário.

E. O trabalho na área administrativa requer atenção especial àqueles que usufruem do serviço
público, para que sejam satisfatoriamente atendidos em suas demandas.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

13. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, nas comunicações oficiais,
os cargos compostos formados pelo adjetivo “geral” são escritos

A em itálico.
B com hífen.
C com a primeira letra em maiúsculo.
D com letras minúsculas.
E em negrito.

REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

14. Dentre as características da redação oficial encontram-se

A a coerência, a subjetividade e a individualidade.
B a informalidade, o uso do padrão culto da língua e a objetividade.
C a clareza, a impessoalidade e a concisão.
D a concisão, a pessoalidade e a formalidade.
E A impessoalidade, a diversidade e a eloquência.
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REVISÃO DE VÉSPERA  ALESP

Português 
Profa. Janaina  Arruda

15. O Manual de Redação da Presidência da República define – mensagem – como sendo

A informes sobre alterações em leis, decretos ou outras normas.
B instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos.
C publicação de editais para licitações ou convênios.
D qualquer publicação dos poderes públicos contendo informações de interesse público.
E relatórios de prestação de contas sobre atividades desenvolvidas pelos poderes públicos.

GABARITO
1. C
2. A
3. E
4. A
5. D
6. B
7. C
8. E
9. D
10. B

11. A
12. E
13. B
14. C
15. A

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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