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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa

Procuradorias comprovam necessidade de
rendimento satisfatório para renovação do FIES.

  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação
(FNDE) não pode ser obrigado a prorrogar contratos do
Fundo  de  Financiamento  ao  Estudante  do  Ensino
Superior  (Fies)  a  estudantes  com  baixo  rendimento
acadêmico.  Essa  foi  a  defesa  da  Advocacia-Geral  da
União  (AGU)  acatada  pela  Justiça  para  impedir  o
aditamento indevido aos financiados, sem observar as
regras  do  Ministério  da  Educação  (MEC).
   Em duas ações, as estudantes pediam a prorrogação
do  financiamento  estudantil,  independentemente  do
baixo  rendimento  acadêmico  por  elas  apresentado.
Uma  das  autoras  alegava  que  enfrentou  problemas
pessoais, pois sua filha estaria doente, o que a levou a
ter  um  baixo  rendimento  na  universidade.
   A Procuradoria Federal no estado da Bahia (PF/BA) e
a  Procuradoria  Federal  junto  ao  Fundo  (PF/FNDE)
esclareceram  que  a  Portaria  Normativa  MEC  nº
15/2011,  que dispõe sobre                 o  Fies,
estabelece que o  não  aproveitamento acadêmico em
pelo  menos  75%  das  disciplinas  cursadas  pelo
estudante                      impede a manutenção do
financiamento.
   Os procuradores destacaram que ficou comprovado,
no  caso  da  primeira  autora,  que  os  documentos
anexados  para  comprovar  a  enfermidade  da  filha  se
referiam a uma outra pessoa sem qualquer relação de
parentesco com a estudante, além de serem de datas
posteriores  aos  semestres  que  a  universitária  teve
baixo  rendimento.
   No caso da segunda estudante, a AGU reiterou os
mesmos argumentos, pois ela foi aprovada em apenas
duas das seis matérias cursadas no primeiro semestre
de Engenharia Civil do Centro Universitário Estácio da
Bahia,  e também usufruiu do aditamento excepcional
concedido pela Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento  (CSPA)  da  instituição,  mas  teve
novamente aproveitamento acadêmico insatisfatório no
1º  semestre  de  2013.
   As procuradorias destacaram, ainda, que a legislação
atribui  à  CSPA  a  competência  de  excepcionalmente
autorizar,  por  uma  única  vez,  a  continuidade  do
financiamento, quando há baixo rendimento acadêmico
do aluno. Como a estudante obteve rendimento inferior
pela  segunda  vez,  ela  perdeu  qualquer  direito  a
prorrogação  do  financiamento  pelas  regras  do  Fies.
   Acolhendo os argumentos da Advocacia-Geral, tanto
a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia quanto
a 9ª Vara Federal do estado reconheceram ser legal a
decisão do FNDE de rejeitar o pedido de prorrogação
das  estudantes.
A PF/BA e a PF/FNDE são unidades da Procuradoria-

Geral Federal, órgão da AGU. Ref.: Ação Ordinária nº
40279-03.2013.4.01.3300 - 5ª Vara Federal/BA e Ação
Ordinária  nº  36536-82.2013.4.01.3300  -  9ª  Vara
Federal/BA.

(Leane Ribeiro. Disponível em: http://www.agu.gov.br.)

Questão   01  

“Essa foi a defesa da Advocacia-Geral da União (AGU)
acatada  pela  Justiça  para  impedir  o  aditamento
indevido aos financiados, sem observar as regras do
Ministério da Educação (MEC).” (1º§) 

“[...] e também usufruiu do aditamento excepcional
concedido [...]” (5º§) 

Considerando-se  o  contexto,  é  correto  afirmar  em
relação  às  expressões  destacadas  que  devem  ser
substituídas por:

a) expressão equivalente já que expressam o mesmo
significado
  
b)  expressões  de  sentido  oposto,  assegurando  o
sentido atribuído no texto.
  
c)  expressões  de  sentido  diferente,  assegurando  o
sentido atribuído no texto.
  
d) “acréscimo” apenas, sintetizando o sentido expresso
através das expressões.
  
e) “indevido” e “excepcional” apenas, pois, a supressão
de “aditamento” não acarreta prejuízo semántico.

Noções de Informática

Questão 02

Um usuário do Google Chrome sabe que, por padrão,
os arquivos baixados da internet são gravados na pasta
Downloads  de  computadores  que  utilizam  o  sistema
operacional Windows. Porém, esse usuário deseja que,
toda vez que um arquivo for baixado, seja questionado
em qual local ele deseja salvá-lo. Para isso, ele deverá
clicar  no  botão  “Personalizar  e  controlar  o  Google
Chrome”, depois selecionar:

a)  Downloads  > Definir  local  e  ativar  “Definido  pelo
usuário”. 
  
b) Configurações > Avançado e, no grupo Downloads,
ativar  “Perguntar  onde  salvar  cada  arquivo  antes  de
fazer download”. 
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c)  Preferências  >  Avançado  >  Downloads  e  ativar
“Perguntar antes de salvar”. 
  
d) Downloads > Avançado e, no grupo Definir  Local,
ativar  “Perguntar  onde  salvar  cada  arquivo  antes  de
fazer download”. 
  
e)  Configurações  >  Downloads  e  ativar  “Permitir  a
escolha do local”. 

Raciocínio Lógico

Questão 03

O  departamento  financeiro  de  um  órgão  público  é
formado por 11 administradores e 14 contadores. Sabe-
se que metade dos contadores são pós-graduados, ao
passo que apenas três administradores possuem pós-
graduação. 

Dessa  forma,  ao  selecionar-se  ao  acaso  um servidor
para o posto de chefia, a probabilidade de que seja um
administrador que tenha pós-graduação é: 

a) 0,12.

b) 0,15.

c) 0,22.

d) 0,25.

e) 0,28. 

Conhecimentos Gerais

Questão 04

Reino Unido e União Europeia afirmam que pretendem
evitar o restabelecimento de uma fronteira “dura” entre
uma província britânica e uma república, que é membro
da União Europeia, após a saída britânica do bloco, no
fim de março de 2019.

Essa  preocupação  dos  negociadores  do  Brexit  se
concentra  na  manutenção  da  convivência  pacífica
entre: 

a) o País de Gales e a Irlanda do Sul.

b) a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

c) a Escócia e o País de Gales.

d) a República da Irlanda e a Escócia.

e) a Irlanda do Norte e o País de Gales.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Direito Constitucional

Questão 05

Sobre  as  emendas  à  Constituição,  analise  os  itens
abaixo:

I.  A  proposta  de  emenda  rejeitada  no  Congresso
Nacional poderá ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa.

II. É permitida a elaboração de emenda que tenha por
objetivo estabelecer novo sistema eleitoral por meio de
voto indireto.

III. É prerrogativa do cargo de Presidente da República
a propositura de emendas à Constituição.

IV. É proibida a promulgação de emenda constitucional
na vigência de intervenção federal.

Assinale a alternativa correta.

a) III e IV

b) I, II e III
 
c) I, III e IV

d) II, III e IV

e) I, II, III e IV

Noções de Direito Administrativo

Questão 06

De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 6º, considera-se:

I.  Obra  -  toda  construção,  reforma,  fabricação,
recuperação  ou  ampliação,  realizada  somente  por
execução direta; 

II. Compra - toda aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
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III.  Seguro-Garantia  -  o  seguro  que  garante  o  fiel
cumprimento das obrigações assumidas por empresas
em licitações e contratos;

IV. Empreitada por preço global - quando se contrata a
execução  da  obra  ou  do  serviço  por  preço  certo  de
unidades determinadas

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I e IV

b) II e III
 
c) I, III e IV

d) II, III e IV

e) I, II, III e IV

 Administração Pública

Questão 07

Uma  fábrica  de  refrigerantes  adota
departamentalização  funcional.  A  cúpula  da  empresa
vem  planejando  uma  reestruturação,  para  passar  a
adotar departamentalização por processo.

Uma  das  vantagens  da  departamentalização  por
processo é:

a)  favorecer  a atenção às  mudanças ambientais  que
influenciam o comportamento dos clientes;

b) eliminar os conflitos interdepartamentais;

c)  reduzir  os  riscos  operacionais,  devido  à
interdependência entre os processos;

d)  conferir  grande  flexibilidade  e  capacidade  de
adaptação a mudanças tecnológicas;

e)  permitir  obtenção  de  vantagens  econômicas  pela
plena utilização da tecnologia adotada no processo.

Administração Financeira e Orçamentária

Questão 08

Entre  os  elementos  que  devem,  obrigatoriamente,
integrar  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  conforme
determinado pela Constituição da República e pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, inserem-se:

I.Anexo de riscos fiscais.

II.Anexo de metas fiscais.

III.Autorização  para  abertura  de  créditos
extraordinários.

IV.Critérios para limitação de empenho.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I e II. 

b) III e IV.

c) I, II e III.
  
d) I, II e IV.
  
e) I, II, III e IV.  

Gestão de Pessoas / Aprendizagem
Organizacional

Questão 09

Há  um  modelo  de  motivação  que  se  baseia  em
objetivos gradativos e na hipótese de que a motivação
é  um  processo  governando  escolhas  entre
comportamentos.  Nesse  sentido,  existem três  fatores
que determinam a motivação do indivíduo para produzir
em quaisquer circunstâncias em que se encontre. 

A relação percebida entre produtividade e alcance dos
objetivos individuais traduz o conceito que este modelo
designa por: 

a) expectativas.

b) motivos. 

c) valores.
 
d) percepções

e) recompensas.
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Ética e Conduta Pública

Questão 10

De  acordo  com  o  decreto  nº  1.171/94,  assinale  a
alternativa  que  NÃO  corresponde  como  um  dever
fundamental do servidor público:

a)  Ser  cortês,  ter  urbanidade,  disponibilidade  e
atenção,  respeitando  a  capacidade  e  as  limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça,
sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político
e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-
lhes dano moral.

b)  zelar,  no  exercício  do  direito  de  greve,  pelas
exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva;

c) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade do seu caráter, escolhendo, quando estiver
diante de duas opções, a melhor e a mais adequada à
Administração Pública.

d) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de
que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado,
refletindo negativamente em todo o sistema.

e)  Manter  limpo  e  em  perfeita  ordem  o  local  de
trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição.

Legislação Relativa à AGU

Questão 11

De acordo com o Decreto nº 7.392/2010,  assinale  a
alternativa correta: 

Ao Gabinete do Advogado-Geral da União compete:

I  -  assistir  o  Advogado-Geral  da  União  em  sua
representação política e social, ocupar-se das relações
públicas e do preparo e despacho de seu expediente
pessoal;

II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
da  Advocacia-Geral  da  União,  em  tramitação  no
Congresso Nacional;

III  -  providenciar  o  atendimento  às  consultas  e  aos
requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;

IV  -  coordenar  o  desenvolvimento  das  atividades
voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e
de  avaliação  do  desempenho  institucional  da
Advocacia-Geral da União. 

a) I, II e III    

b) I, II e IV

c) I, III e IV

d) II, III e IV

e) I, II, III e IV

Legislação de Inclusão e Acessibilidade

Questão 12

De acordo com a lei 13.146/2015, marque a alternativa
CORRETA. É garantido à pessoa com deficiência acesso
a produtos, recursos, estratégias, práticas,  processos,
métodos  e  serviços  de  tecnologia  assistiva  que
maximizem  sua  autonomia,  mobilidade  pessoal  e
qualidade de vida. O poder público desenvolverá plano
específico de medidas, a ser renovado em cada período
de:

a) 1 (um) ano.

b) 2 (dois) anos.

c) 3 (três) anos.

d) 4 (quatro) anos.

e) 5 (cinco) anos.
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GABARITO

Língua Portuguesa

QUESTÃO  01

Gabarito: (c) 

Aditamento  é  a  renovação  do  contrato  de
financiamento do FIES, um procedimento que deve ser
feito todo semestre. 

Para  resolver  a  questão,  não  é  necessário  ter  o
conhecimento técnico do significado  da palavra.  Basta
diferenciar “indevido” (contrário à razão ou aos usos e
às regras), de “excepcional (fora do comum; exceção;
caso especial). 

Noções de Informátca

QUESTÃO  02

Gabarito: (b) 

"Personalizar e controlar o Google Chrome", é o botão
formado por três barras horizontais paralelas. O ícone
fica logo à direita da barra de endereços e um clique no
local abre uma série de opções. 

Está on-line? Faça o teste!

Para  fixar  alguns  assuntos  em  informática,  só
“colocando a mão na massa”. 

Raciocínio Lógico

QUESTÃO  03

Gabarito: (a) 

Uma maneira simples e direta de resolver esta questão:

Espaço amostral / Grupo total: 11 + 14 = 25

Administradores com pós-graduação = 3 

Divide 3 por 25 (3/25) = 0,12

Conhecimentos Gerais

QUESTÃO  04

Gabarito: (b)

Faltando menos de seis meses para a saída do Reino
Unido  da  União  Europeia,  no  chamado  Brexit,  em
março  de  2019,  uma  questão  importante  amarra  as
negociações entre os britânicos e o bloco europeu: a da
fronteira da República da Irlanda com a Irlanda do
Norte.

A Irlanda do Norte, de maioria protestante, ficou sob
controle do Reino Unido quando a Irlanda, de maioria
católica,  se  tornou  independente,  em  1922,  criando
uma  república.  Essa  questão  historicamente
problemática  voltou  à  tona  quando  Londres  decidiu
deixar  a  União  Europeia  --  já  que  essa  não  é  uma
decisão de que a Irlanda do Norte compartilha.

Fonte: G1

Noções de Direito Constitucional

QUESTÃO  05

Gabarito: (a)

CF88/Art. 60 §5º - A matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode
ser  objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

CF88/Art. 60 §4º - Não será objeto de deliberação a
proposta  de  emenda  tendente  a  abolir:  I  -  a  forma
federativa  de  Estado;  II  -  o  voto  direto,  secreto,
universal e periódico; III - a separação dos Poderes e
IV - os direitos e garantias individuais.

CF88/Art.  60  -  A  Constituição  poderá  ser  emendada
mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos
membros  da  Câmara  dos  Deputados  ou  do  Senado
Federal;  II - do Presidente da República; III - de
mais  da  metade  das  Assembléias  Legislativas  das
unidades  da  Federação,  manifestando-se,  cada  uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.

CF88/Art.  60  §1º  -  A  Constituição  não  poderá  ser
emendada  na vigência de intervenção federal, de
estado de defesa ou de estado de sítio.
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Noções de Direito Administrativo

QUESTÃO  06

Gabarito: (b)

Lei  8.666/93  -   Art.  6º   Para  os  fins  desta  Lei,
considera-se:

Obra -  toda  construção,  reforma,  fabricação,
recuperação ou ampliação,  realizada por execução
direta ou indireta;

Compra -  toda  aquisição  remunerada  de  bens  para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

Seguro-Garantia -  o  seguro  que  garante  o  fiel
cumprimento das obrigações assumidas por empresas
em licitações e contratos;

Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata
com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a)  empreitada  por  preço  global -  quando  se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a
execução da obra ou do serviço  por preço certo de
unidades determinadas;

Noções de Direito Penal / Admnistração Pública

QUESTÃO  07

Gabarito: (e)

Departamentalização por processos:

Processo é uma sequência de atos, que resultam em
um  produto  final.  Na  Departamentalização  por
processos,  as  pessoas  e  os  recursos  podem  ser
alocados de acordo com as suas áreas. Por exemplo,
uma  montadora  de  carro  possui  o  setor  de
estruturação,  montagem  das  peças,  pintura  e
acabamentos.

Algumas  vantagens  da  departamentalização  por
processos:

• Economia de escala na formação de produtos;

• Extrai  vantagens  econômicas  oferecidas  pela
própria  natureza  do  equipamento  ou  da
tecnologia;

• A  tecnologia  pode  ser  o  foco  e  ponto  de
referência para o agrupamento de unidades e
posições.

• Cada  unidade  organizacional  é  uma  etapa  no
desenvolvimento do produto, a focalização e a
sequência  de  processos  facilita  o  trabalho  de
seu  início  até  o  fim,  agilizando  a  entrega  do
produto final.

Algumas  desvantagens  da  departamentalização  por
processos:

• congestionamento ou paralização da produção,
quando  uma  das  áreas  necessitar  de
manutenção  ou  troca  de  aparelhos  ou
equipamentos.

• falta  de  flexibilidade  e  de  adaptação,  por
mudanças de tecnologia, ao ponto de ter que
mudar todo um processo.

Administração Financeira e Orçamentária

QUESTÃO  08

Gabarito: (d)

I  -  LRF/Art.  4º §3º A lei  de diretrizes  orçamentárias
conterá  Anexo  de  Riscos  Fiscais,  onde  serão
avaliados  os  passivos  contingentes  e  outros  riscos
capazes de afetar  as  contas  públicas,  informando  as
providências a serem tomadas, caso se concretizem.

II  -  LRF/Art.  4º  §1º  Integrará  o  projeto  de  lei  de
diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em
que  serão  estabelecidas  metas  anuais,  em  valores
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados  nominal  e  primário  e  montante  da  dívida
pública, para o exercício a que se referirem e para os
dois seguintes.

III  –  Lei  4320/64  -  Art.  44.  Os  créditos
extraordinários  serão  abertos  por  decreto  do
Poder  Executivo,  que  dêles  dará  imediato
conhecimento ao Poder Legislativo.

IV  -   LRF/Art.  4º  (I)  -  disporá  também  sobre:  b)
critérios e forma de limitação de empenho, a ser
efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso
II deste artigo (…).
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Gestão de Pessoas / Aprendizagem
Organizacional

Questão 09

Gabarito: (e)

Teoria de Victor Vroom

Teoria da Expectativa (ou Expectância): o desempenho
do indivíduo depende de seus objetivos pessoais, e o
comportamento produtivo é um meio de consegui-los. 

Vroom acreditava que o individuo atinge objetivos por
expectativa  de  satisfação  pessoal,  e  não  por
necessidade.  De  acordo  com  a  teoria,  diferentes
pessoas reagem de maneira diferenciada perante uma
situação em que sejam colocadas.

Nesta teoria, três fatores determinam a motivação para
produzir, em cada indivíduo. São elas:

Força de vontade para atingir metas, ou seja, objetivos
pessoais;

A percepção que o indivíduo tem sobre a relação
entre  produtividade  e  o  alcance  de  seus
objetivos individuais. Ex: Vou bater a meta para
ser promovido. (recompensas);

À medida que o indivíduo percebe a capacidade que
tem  de  poder  influenciar  seu  próprio  nível  de
produtividade.

Ética e Conduta Pública

Questão 10

Gabarito: (c)

Decreto nº 1.171/1994

Dos Principais Deveres do Servidor Público

XIV - São deveres fundamentais do servidor público:

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de
todos  os  usuários  do  serviço  público,  sem  qualquer
espécie  de  preconceito  ou  distinção  de  raça,  sexo,
nacionalidade,  cor,  idade,  religião,  cunho  político  e
posição social,  abstendo-se,  dessa forma,  de causar-
lhes dano moral;

j)  zelar,  no  exercício  do  direito  de  greve,  pelas
exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva;

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade  do  seu  caráter,  escolhendo  sempre,
quando estiver diante de duas opções, a melhor
e a mais vantajosa para o bem comum;

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que
sua  ausência  provoca  danos  ao  trabalho  ordenado,
refletindo negativamente em todo o sistema;

n)  manter  limpo  e  em  perfeita  ordem  o  local  de
trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição. 

Legislação Relativa à AGU

Questão 11

Gabarito: (a)

Decreto nº 7.392/2010

Art.  3º  Ao  Gabinete  do  Advogado-Geral  da  União
compete:

I  -  assistir  o  Advogado-Geral  da  União  em  sua
representação política e social, ocupar-se das relações
públicas e do preparo e despacho de seu expediente
pessoal;

II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
da  Advocacia-Geral  da  União,  em  tramitação  no
Congresso Nacional;

III  -  providenciar  o  atendimento  às  consultas  e  aos
requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;

Art. 4º  Ao Departamento de Gestão Estratégica
compete:

III  -  coordenar  o  desenvolvimento  das  atividades
voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e
de  avaliação  do  desempenho  institucional  da
Advocacia-Geral da União; 
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Legislação de Inclusão e Acessibilidade

Questão 12

Gabarito: (d)

Lei 13.146/2015

Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico
de  medidas,  a  ser  renovado  em  cada  período  de
4 (quatro) anos.

 AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO! 
               Simulados  (PDF)ROVAÇÃO! 

COMBO AGU - ANALISTA TÉC ADM 

3 SIMULADOS COMPLETOS PARA O CARGO
DE ANALISTA - TÉCNICO ADMINISTRATIVO

 
Cada  simulado  (PDF)  tem  60  questões  (múltipla
escolha)  com  GABARITOS  COMENTADOS  de
conhecimentos básicos de língua portuguesa, raciocínio
lógico, noções de informática, conhecimentos gerais e
conhecimentos específicos. 

As questões abordarão as disciplinas de acordo com o
edital:

Conhecimentos  Básicos  para  todos  os  cargos
(30 questões).

Língua Portuguesa – 10 questões 

Noções de Informática – 5 questões 

Raciocínio Lógico – 5 Questões 

Conhecimentos Gerais – 10 questões 

 
Conhecimentos  Específicos  -  Analista  Técnico  -
Admnistrativo (30 questões) 

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Penal

Administração Pública

Noções de Gestão de Pessoas na Organizações

Aprendizagem Organizacional

Administração Financeira e Orçamentária

Ética e Conduta Pública

Legislação Relativa à AGU

Legislação de Inclusão e Acessibilidade

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA! 
Aproveite nosso CRONOGRAMA PROMOCIONAL e

garanta o seu DESCONTO!

 

PROMOÇÃO INÍCIO FIM VALOR
A 29/10 04/11 R$60,00 por R$34,90
B 05/11 14/11 R$60,00 por R$39,90
C 15/11 09/12 R$60,00 por R$45,90

Visite nosso site:

www.concurseirosabencoados.com.br

DÚVIDAS?

Envie sua mensagem para nosso whatsapp 

(22) 988093170
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