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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



www.dominaconcursos.com.br
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 Conhecimentos básicos 
“É melhor você tentar algo, 

vê-lo não funcionar e 

aprender com isso, do que 

não fazer nada.” 

Mark Zuckerberg 
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QUESTOES COMENTADAS 

Língua Portuguesa  
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Tema: Tipologia e Gêneros Textuais 

Banca: IADES 

Ano: 2019 

Órgão: CRN - 3ª Região (SP e MS) 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

1) As técnicas de redação existem para tornar o processo de comunicação eficiente. Acerca desse tema, assinale a 

alternativa que indica a condição necessária para se alcançar esse objetivo. 

 

a) Combate aos ruídos na comunicação, por meio da redundância. 

b) Escolha aleatória do canal para envio da mensagem. 

c) Utilização da linguagem verbal, único tipo de comunicação. 

d) Formulação de texto padrão e oficial, para comunicação com o particular e com as massas. 

e) Apresentação exclusiva de domínio a respeito do assunto que se comunica. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Figuras de Linguagem 

Banca: Máxima 

Ano: 2015 

Órgão: IBIO - AGB Doce - MG 

Cargo: Auxiliar Administrativo Nível 2 

 

2) “Alma minha gentil, que te partiste  

Tão cedo desta vida descontente  

Repousa lá no Céu eternamente  

E viva eu cá na terra sempre triste.”  

CAMÕES, Luis de.  

O poeta nesse trecho: 

 

a) Faz uso de uma metonímia fazendo o uso da parte pelo todo. 

b) Faz uso de uma personificação para se referir à sua alma humanizada. 

c) Faz uso de uma metáfora para se referir à amada como uma se fosse sua alma. 

d) Faz uso de uma hipérbole para se referir à forma exagerada de seu sentimento. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Interpretações de Texto 

Banca: FGV 

Ano: 2017 

Órgão: ALERJ 

Cargo: Especialista Legislativo - Qualquer Nível Superior 

 

3) As relações semânticas entre palavras e expressões de um texto são identificadas por sinonímia, antonímia, hipo-

nímia, homonímia e polissemia.  

A relação abaixo, do segundo em relação ao primeiro vocábulo, que exemplifica hiponímia é: 

 

a) contente/satisfeito; 

b) serrote/ferramenta; 

c) sábia/sabiá; 

d) emigrar/imigrar;  

e) autor/shakespeare. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Ortografia 

Banca: FGV 

Ano: 2016 

Órgão: CODEBA 

Cargo: Guarda Portuário 

 

4) Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela impesso-

alidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 

Assinale a opção que apresenta a frase que está integralmente redigida em linguagem correta e formal. 

 

a) “A felicidade é um hóspede discreto do qual só nos damos conta de que ele existe quando está de partida". 

b) “A felicidade é uma bola atrás da qual corremos enquanto rola e a chutamos logo que pára". 

c) “A felicidade que preciso não é fazer o que a gente quer e sim em querer o que a gente faz". 

d) “A imaginação muitas vezes nos conduz a mundos que nunca fomos, mas sem ela não iremos a lugar algum". 

e) “Um idealista é alguém que, ao perceber que uma rosa cheira melhor que um repolho, conclui que ela dará me-

lhor". 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Acentuação Gráfica 

Banca: PaqTcPB 

Ano: 2010 

Órgão: Prefeitura de Patos - PB 

Cargo: Recepcionista 

 

5) Considerando as regras de acentuação gráfica, leia os trechos abaixo e assinale o(s) correto(s):  

I) Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortaveis, destaca a consultora, é descobrir 

quando é possível obter beneficios com a própria deficiência do candidato.  

II) Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requéiram concentração elevada, 

como linhas de produção de fábricas.  

III) Uma pesquisa realizada pelo órgão em 2006 detectou que quase 80% dos deficientes no Brasil têm menos de oito 

anos de estudo, o que dificultava às instituições financeiras a tarefa de adequar-se à legislação.  

Está(ão) acentuado(s) corretamente: 

 

a) Apenas I. 

b) I e II. 

c) Apenas III. 

d) II e III. 

e) Apenas II. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Acentuação Gráfica 

Banca: UFMA 

Ano: 2016 

Órgão: UFMA 

Cargo: Pedagogo 

 

6) A opção em que o termo grifado não está acentuado graficamente quanto às novas normas em vigor é: 

 

a) Ontem ele não pôde desfilar por sua escola; somente sua esposa pôde. 

b) A prefeitura do Rio montou um esquema para o bom funcionamento do trânsito durante o carnaval. 

c) Sua fantasia era tão esquisita que ele mais parecia um animal pre-histórico. 

d) Eles vêm aqui sempre que podem para curtir as férias. 

e) Não foi uma boa ideia fazer festas infantis depois das 19 horas, pois as crianças já estão sonolentas. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Crase 

Banca: COPEVE-UFAL 

Ano: 2010 

Órgão: Prefeitura de Rio Largo - AL 

Cargo: Procurador Municipal - Tipo 2 

 

7) Assinale a opção incorreta quanto ao emprego do acento indicativo da crase. 

 

a) “A velocidade com que se expandia era proporcional à sua valorização aos olhos dos investidores.” 

b) “A física contemporânea é fruto da mente humana e, portanto, limitada à nossa capacidade de ver e interpretar a 

realidade.” 

c) “É possível fixar quadros e pequenos objetos à parede sem uma única martelada.” 

d) “As cadeiras ficaram mais compactas e aliaram à tecnologia ergonômica leveza e modernidade.” 

e) “A fábrica japonesa atingiu a liderança mundial ao aliar mecânica confiável a preços atrativos – até a obsessão por 

corte de custos solapar à qualidade de seus carros.” 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Divisão Silábica 

Banca: Instituto AOCP 

Ano: 2014 

Órgão: UFGD 

Cargo: Médico psiquiatra 

 

8) A palavra que NÃO está separada corretamente é 

 

a) bar – rei – ra. 

b) pes – so – as. 

c) ci – en – tes. 

d) ne – u – ro – nal 

e) fi – ló – so – fos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Fonemas e Letras 

Banca: MS Concursos 

Ano: 2016 

Órgão: Prefeitura de Itapema - SC 

Cargo: Técnico Contábil 

 

9) Fonética é a parte da gramática que estuda os sons da fala ou fonemas. Sabemos que existe a palavra falada e a 

palavra escrita. Para escrever, usamos letras, que pronunciadas, representam um som. Esse som é o fonema. Os 

símbolos que representam graficamente os fonemas são chamados de letras. Nem sempre o número de letras das 

palavras corresponde ao de fonemas. Diante disso, observe as palavras a seguir e assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Complexo: 8 letras, 8 fonemas. 

b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 

c) Chatice: 7 letras, 6 fonemas. 

d) Galinha: 7 letras, 7 fonemas. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Morfologia 

Banca: FAU 

Ano: 2016 

Órgão: JUCEPAR PR 

Cargo: Assistente Administrativo 

 

10) No período: “ANS reforça campanha contra o mosquito transmissor da dengue e zika". O termo em destaque re-

fere-se a: 

 

a) Verbo. 

b) Adjetivo. 

c) Pronome. 

d) Preposição. 

e) Advérbio. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Língua Portuguesa 
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Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C E E C C E E D D 

 

 

Justificativa 

 

1) A. 

Para combater os RUÍDOS é necessário o uso de algumas técnicas, entre elas, a redundância, responsável por 50% 

da utilização nas línguas em geral, para que a mensagem seja entendida com clareza. Nada mais é do que explicar o 

novo com novas palavras. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) C. 

A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, 

mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças. 

Obs.: toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) E. 

Letra a. Errada. A relação entre contente e satisfeito é denominada sinonímia, pois as palavras citadas possuem sig-

nificados semelhantes.  

Letra b. Errada. A relação entre serrote e ferramenta é denominada hiperonímia, pois vai do específico para o gené-

rico. Serrote é umas das ferramentas existentes. Letra c. Errada. Sabiá e sabia são parônimos (relação de paroní-

mia). Note que as grafias são parecidas, mas não idênticas. Na palavra sabiá existe um acento agudo.  

Letra d. Errada. Emigrar e Imigrar são relacionadas como antônimos (relação de antonímia), pois têm significados 

opostos.  

Letra e. Correta. Autor e Shakeaspeare representam uma relação de hiponímia, pois vai do genérico para o especí-

fico. Existiram vários autores (genérico), dentre os quais, Shakeaspeare (específico).  

Gabarito: letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) E. 

As letras A, B, C e D não são impessoais:  
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A- ... só nos damos conta...  

B- ... da qual corremos...  

C- ... que preciso...  

D- ... nos conduz... 

Gabarito letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5) C. 

Gabarito: Letra C  

A única correta é a III  

I) Uma das maneiras de evitar situações constrangedoras ou desconfortaveis (desconfortáveis), destaca a consul-

tora, é descobrir quando é possível obter beneficios (benefícios) com a própria deficiência do candidato.  

II) Já deficientes auditivos podem ser alocados em áreas com grande ruído e que requéiram (requeiram) concentra-

ção elevada, como linhas de produção de fábricas. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) C. 

a) acento diferencial - Pôde = passado  pode=presente  

b) para - não tem acento diferencial  

c) Pós/ pré = só são hífenizadas se vierem acentuadas --- pré-histórico  

ex: posterior  ---- pré-natal  

pressentimento ----- pós-graduação  

d) vem = singular   vêm = plural  

e) ideia perdeu o acento 

______________________________________________________________________________________________ 

 

7) E. 

CRASE diante de pronome possessivo feminino-> FACULTATIVO  

Verbo Solapar-> TRANSITIVO DIRETO  

Gabarito (E) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8) E. 

Gabarito: E.  
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Atenção ao fato de que, na separação silábica, toda sílaba deve conter uma vogal.  

Sabendo-se que "i" e "u" são semivogais, já achamos a incorreção em NEU-RO-NAL. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

9) D. 

Gabarito: D. 

a) complexo (8 letras) - C/Õ/P/L/E/K/S/O (8 fonemas) 

b) Amanhecer (9 letras) - A/M/Ã/H/E/C/E/R (8 fonemas) 

c) Chatice (7 letras) - X/A/T/I/C/E (6 fonemas) 

d) Galinha (7 letras) - G/A/L/Î/H/A  (6 fonemas). 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10) D. 

Preposições:  

Essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.  

Acidentais: como, conforme (ou segundo, ou consoante), durante, mediante, menos, salvo (ou salvante – não usual), 

exceto, afora (ou fora), tirante, senão, exclusive (sentido exclusivo ou exceptivo), inclusive, visto, malgrado, mesmo, 

que. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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QUESTOES COMENTADAS 

Noções de Administração Pública  
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Tema: Convergências e Diferenças entre a Gestão Pública e a Gestão Privada 

Banca: ESAF 

Ano: 2006 

Órgão: MTE 

Cargo: Auditor Fiscal do Trabalho  

 

1) Indique a opção correta. 

 

a) O gestor público está sujeito à competitividade do mercado, devendo prestar serviços a um maior número de pes-

soas. 

b) O gestor público presta serviços à sociedade em prol do bem comum e o gestor privado está sujeito à venda de 

produtos e serviços. 

c) O gestor privado deve prestar conta de seus atos à sociedade e tomar decisões transparentes, atendendo os inte-

resses do usuário-cidadão. 

d) O gestor público visa à sobrevivência e retorno do investimento e o gestor privado tem o dever de satisfazer os 

interesses do mercado. 

e) O gestor público foca a excelência dos serviços e o gestor privado é dependente dos contribuintes. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Gestão por Resultados 

Banca: ESAF 

Ano: 2006 

Órgão: MTE 

Cargo: Auditor Fiscal do Trabalho 

 

2) O déficit fiscal do Estado, aliado ao processo de democratização do país, tem levado o cidadão a exigir uma me-

lhor prestação de serviços. Escolha a opção que explicita corretamente os instrumentos voltados para a gestão de 

resultados. 

 

a) Excelência na prestação de serviços e maior produtividade. 

b) Competitividade e programas de qualidade. 

c) Avaliação de desempenho e combate à corrupção. 

d) Reengenharia e tecnologia da informação. 

e) Fixação de padrões de desempenho e controle externo. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Modelos teóricos de Administração Pública 

Banca: FCC 

Ano: 2008 

Órgão: TCE SP 

Cargo: Auditor do Tribunal de Contas 

 

3) Max Weber é considerado como um dos mais influentes precursores de diversas teorias das organizações. Nesse 

sentido, considere: 

I. Weber desenvolveu uma teoria das organizações formais, fundamentada em um modelo mecanicista, mais próxima 

das teorias clássicas. 

II. A teoria das organizações de Weber é baseada na articulação entre organização formal e informal. 

III. A teoria weberiana das organizações se aproxima mais da teoria clássica das organizações, pois enfatiza a efici-

ência e a hierarquia. 

IV. A teoria estruturalista das organizações diferencia-se da abordagem weberiana por enfatizar a relação entre aná-

lise intra-organizacional e inter-organizacional. 

V. A teoria weberiana das organizações aproxima-se mais das abordagens humanistas, pois enfatiza o comporta-

mento efetivo das pessoas na organização. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e V. 

e) II, IV e V. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Modelos Teóricos de Administração Pública 

Banca: ESAF 

Ano: 2009 

Órgão: ANA 

Cargo: Analista Administrativo 

 

4) Sob a ótica da nova gestão pública, ao analisarmos a administração brasileira, nos últimos 20 anos, percebemos 

que, a despeito do muito que ainda se tem por fazer, os diversos esforços de reforma trouxeram avanços e inova-

ções, em alguns casos deixando raízes profundas de modernização. Entre tais acontecimentos positivos, os seguin-

tes marcos ou fatos podem ser citados, exceto: 

 

a) a adoção do e-government. 

b) a opção definitiva pela seleção meritocrática e universal, consubstanciada pelo concurso público. 

c) a extensão, ao servidor público, do direito irrestrito de greve. 

d) a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

e) a introdução, na Constituição Federal, do princípio da eficiência entre os pilares do Direito Administrativo. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Administração Pública 

Banca: ESAF 

Ano: 2009 

Órgão: ANA 

Cargo: Analista Administrativo 

 

5) Considerando o marco teórico adotado pelo Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado, é correto afir-

mar: 

 

a) com a expansão da administração indireta, o momento iniciado pela Constituição de 1988 indica um processo de 

descentralização administrativa. 

b) ao Núcleo Estratégico do Estado cabe desenvolver as atividades em que o "poder de Estado", ou seja, o poder de 

legislar e tributar, é exercido. 

c) a forma de administração burocrática é completamente indesejada, sendo sua aplicação proibida, qualquer que 

seja a circunstância 

d) por tentar superar a rigidez burocrática, a reforma iniciada pelo Decreto-Lei n. 200/1967 se constitui em um pri-

meiro momento da administração pública gerencial em nosso país. 

e) os conceitos de publicização e privatização se equivalem, podendo ser adotados de maneira indistinta. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Modelos teóricos de Administração Pública 

Banca: ESAF 

Ano: 2009 

Órgão: ANA 

Cargo: Analista Administrativo 

 

6) Em nosso país, sobre o modelo composto pelos processos participativos de gestão pública, também conhecido por 

'administração pública societal', é correto afirmar: 

 

a) enfatiza a eficiência administrativa e se baseia no ajuste estrutural, nas recomendações dos organismos multilate-

rais internacionais e no movimento gerencialista. 

b) tem por origem o movimento internacional pela reforma do Estado, que se iniciou nos anos 1980 e se baseia, prin-

cipalmente, nas experiências inglesa e estadunidense. 

c) é participativo no nível do discurso, mas centralizador no que se refere ao processo decisório, à organização das 

instituições políticas e à construção de canais de participação popular. 

d) enfatiza a adaptação das recomendações gerencialistas para o setor público. 

e) não apresenta uma proposta para a organização do aparelho do Estado, limitando-se a enfatizar iniciativas locais 

de organização e de gestão pública. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
8 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Modelos Teóricos de Administração Pública 

Banca: ESAF 

Ano: 2009 

Órgão: Receita Federal 

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Federal 

 

7) O estudo das experiências de reformas administrativas havidas em nosso país permite concluir, acertadamente, 

que: 

 

a) a retórica da reforma dos anos 1930 avançou do ponto de vista dos princípios políticos que a orientaram, a sa- ber: 

participação, accountability e controle social. 

b) a tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente a da década de 1960, teve como consequên-

cia o fortalecimento da administração direta, em detrimento da administração indireta. 

c) no sentido weberiano do termo, o Brasil nunca chegou a ter um modelo de burocracia pública consolidada. 

d) ao contrário de outros países, o modelo de nova gestão pública, adotado a partir dos anos 1990, possuiu inspira-

ção autóctone e em nada se valeu das experiências britânica e estadunidense. 

e) a partir da década de 1990, caminhamos rumo a uma nova administração pública, de caráter gerencialista, visando 

consolidar o ideário keynesiano e o estado do bem-estar social. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Poderes Administrativos 

Banca: IBFC 

Ano: 2014 

Órgão: TJ PR 

Cargo: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 

8) Sobre a Administração Pública é correto afrmar: 

 

a) Os órgãos públicos são unidades de atuação administrativa dotadas de personalidade jurídica própria, destinadas 

à consecução de tarefas predeterminadas. 

b) A hierarquia administrativa, que engloba, dentre outros, o poder de expedir ordens, poder de controle sobre os 

atos e atividades dos subordinados e o poder de revisão, incide em todas as instâncias administrativas, inclusive so-

bre as autarquias, em relação aos quais recebe o nome de “supervisão ministerial”. 

c) O ato de delegação de competência consiste na transferência de poderes e atribuições de um órgão a outro, com 

o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou 

problemas a atender. 

d) A Administração casuística, assim entendida como a decisão de casos individuais, compete, em princípio, à estru-

tura central de decisão. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Entidades Públicos 

Banca: ESAF 

Ano: 2014 

Órgão: Receita Federal 

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Federal  

 

9) Em se tratando dos Consórcios públicos, Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPn. 02 de 

2008, é correto afirmar: 

 

a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem firmados pelos entes consorciados: o 

contrato de rateio e o contrato de cooperação. 

b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação, quando 

se tratar da contratação de cooperativas. 

c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e lucrativos coexistindo com o pri-

meiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado. 

d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da 

Federação consorciados, com dispensa de licitação. 

e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações 

remanescentes, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Fundações Públicas 

Banca: VUNESP 

Ano: 2020 

Órgão: FITO 

Cargo: Advogado 

 

10) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, uma fundação pública 

 

a) poderá celebrar parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecu-

ção de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação. 

b) poderá consorciar-se com outras fundações públicas que integrem a Administração indireta de outros entes da 

federação, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse co-

mum, passando a constituir consórcio público com personalidade jurídica de direito público. 

c) criada por lei, poderá representar a Administração direta na celebração de acordos de cooperação técnica com 

outros órgãos ou entidades integrantes da Administração indireta dos demais entes federados, com a finalidade de 

expandir o alcance das finalidades de interesse público que justificaram sua criação. 

d) cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, serão qualificadas como organizações da sociedade civil de inte-

resse público, podendo celebrar contrato de gestão com dispensa de chamamento público, com o poder público. 

e) que tenha sido constituída e esteja em funcionamento regular há, no mínimo, três anos, poderá qualificar-se como 

organização da sociedade civil de interesse público com fundamento no princípio da universalização dos serviços de 

interesse público que autorizaram sua criação. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Noções de Administração Pública 
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Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B E C C D E C C  B A 

 

 

Justificativa 

 

1) B. 

a) O gestor PRIVADO está sujeito à competitividade do mercado. 

b) CORRETA 

c) O gestor PÚBLICO deve prestar conta de seus atos à sociedade e tomar decisões transparentes, atendendo os 

interesses do usuário-cidadão. 

d) O gestor PRIVADO visa à sobrevivência e retorno do investimento. 

e) O gestor público (e também o PRIVADO) foca a excelência dos serviços e o gestor PÚBLICO é dependente dos 

contribuintes. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) E. 

a) "maior produtividade" diz respeito ao processo interno e não à gestão de resultados; 

b) "Competitividade e programas de qualidade" também dizem respeito ao processo interno e não à gestão de resul-

tados; 

c) "combate à corrupção" também diz respeito ao processo interno e não à gestão de resultados; 

d) "Reengenharia e tecnologia da informação" também dizem respeito ao processo interno e não à gestão de resulta-

dos; 

e) Tanto fixação de padrões de desempenho comocontrole externo são instrumentos voltados para a gestão de 

resultados; 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) C. 

I) Certo. A teoria de Weber é a burocrática, que se baseia em formalidades e hierarquia bem definida, assim como o 

modelo mecanicista, que enxerga a organização como um conjunto de peças, imitando uma máquina. 

 

II) Errado. Como dito no comentário acima, Weber tratava as organizações de maneir formal. 

 

III) Certo. As teorias clássicas davam ênfase nas tarefas (administração cietífica de Taylor) e ênfase na estrutura (te-
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oria clássica de Fayol). Ao contrário da teoria das relações humanas, que dava ênfase às pessoas. Weber, dava ên-

fase a estrutura e não se preocupada com as pessoas. 

 

IV) Certo. A teoria estruturalista é um desdobramento da teoria burocrática de Weber. Esta olhava só para dentro da 

organização (relação intra-organizacional) e não se preocupava com as pessoas. A teoria estruturalista, apesar de 

dar ênfase a estrutura da organização, tentou olhar mais para as relações humanas e se preocupar com a relação 

entre as organizações (inter-organizacional). 

 

V) Errado. Conforme dito anteriormente, a teoria weberiana não olhava para as relações humanas. Dava ênfase ape-

nas na estrutura da organização. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) C. 

O gabarito é a letra C.  

Conforme o artigo 37, VII da constituição federal "o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 

em LEI ESPECÍFICA".  

Ademais o concurseiro deve ficar atento para questões contendo termos do tipo: IRRESTRITO, EXCETO, SALVO, 

SEMPRE, NUNCA etc. Geralmente questões que apresentam estas expressões são as mais capciosas e com maio-

res chances de estarem incorretas. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5) D. 

a) na realidade a Constituição de 1988 foi criticada por ser excessivamente centralizadora. 

b) segundo o Plano Diretor para a Rfeorma do Aparelho do Estado, o Núcleo Estratégico corresponde ao Min. Pú-

blico, aos poderes Legislativo e Executivo, à Presidência da República e aos Ministérios. É no núvleo estratégio que 

as diretrizes, as leis e as políticas públicas são formuladas e avaliadas e seu cumprimento é cobrado. (Chiavenato) 

c) no Núcleo Estratégico deve ser utilizada a administração burocrática. 

d) CORRETA 

e) conceitos diferentes, conforme acima abaixo explicado. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) E. 

Gab: E 

O modelo de Administração Pública Societal, criado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), busca uma participação 

maior do cidadão nas decisões administrativas, objetivando uma administração pública mais democrática, tanto no 

planejamento quanto no que diz respeito à execução dos programas de governo. Uma crítica recorrente a esse mo-

delo é a falta de propostas concretas para a administração, como a ausência de indicação de um modelo estrutural 

adequado para alcançar tais objetivos.  

______________________________________________________________________________________________ 
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7) C. 

a) isso ocorreu no final da década de 90 

b) Dec.-Lei 200/67 preconiza a descentralização (Adm. Indireta) 

c) correta 

d) O gerencialismo brasileiro foi inspirado no modelo americano  

e) Sendo gerencialismo brasileiro inspirado no modelo americano que nada tem em comum com o bem estar social, 

alem deste modelo ja estar superado, bem como as ideias de Keynes. o modelo Keyneziano influenciou a política 

econômica no ano de 1945 (fim da 2ªGM e início da "Era Dourada") 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8) C. 

a) ERRADA. Segundo o art. 1º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.784/99, "Órgão é a unidade de atuação integrante da estru-
tura da Administração Direta e da estrutura da Administração Indireta.". Os órgãos públicos integram a estrutura do 
Estado, por isso não têm personalidade jurídica própria. 

b) ERRADA. A supervisão ministerial é exercício de controle ministerial, é um meio atenuado de controle administra-
tivo, porque não se fundamenta na hierarquia, mas sim no controle no atendimento das finalidades.  

c) CERTA. A delegação de competências consiste na transferência de atribuições de um órgão a outro, na estru-
tura da Administração, essa consequência não é irrestrita, não se admitindo, por exemplo, a delegação de compe-
tências exclusivas, como o veto do Presidente, bem como a recusa das forças delegadas, salvo se ilegal, como 
uma mitigação do princípio da legalidade. 

d) ERRADA. A definição de Administração Casuística está no § 3º do art. 10 do Decreto Lei 200/67, "A Administração 
casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução, especial-
mente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público." 

______________________________________________________________________________________________ 

 

9) B. 

a) (ERRADO)comentário: Somente há Contrato de RATEIO e contrato de PROGRAMA. No contrato de rateio há o 
fornecimento de recursos financeiros. No contrato de programa o consorciado assume a prestação de serviço por 
meio de seus próprios órgãos. 

b) (CORRETA) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer interme-
diação, quando se tratar da contratação de cooperativas. Comentário: Fácil, só lembrar que o consórcio público 
é EXCLUSIVO dos entes federados. 

c) (ERRADO) Em regra, o terceiro setor é constituído por organizações sem finalidades lucrativas, não governamen-
tais, gerando serviços de caráter público. O primeiro setor é o governo e o segundo setor são as empresas privadas. 
(fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5424) 

d) (ERRADO)comentário: Pode haver a dispensa de licitação somete em consórcios de direito público (associações 
públicas). 

e) ERRADO. comentário: responderão SOLIDARIAMENTE, não subsidiariamente. 

______________________________________________________________________________________________ 
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10) A. 

A) CERTA. As fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado integram a Admi-
nistração Indireta, portanto ambas podem celebrar parcerias com organizações da sociedade civil no regime da 
MROSC (Lei 13.019/14). 

B) ERRADA. Os consórcios públicos são ajustes celebrados entre os entes federados, dentre os quais não se in-
cluem as fundações, que integram a Administração Indireta. 

C) ERRADA. O erro da alternativa "C" não está no modo de criação das fundações. As fundações de direito público 
são, de fato, criadas por lei específica de iniciativa do chefe do Executivo. Já as de direito privado são autorizadas 
por lei, adquirindo personalidade jurídica com o registro dos atos constitutivos.  

SMJ, há dois erros na assertiva "C". O primeiro está em afirmar que as fundações poderiam atuar como representan-
tes da administração direta em parcerias com a administração indireta dos demais entes federados, o que não tem 
previsão legal. A Administração Direta e Indireta celebra diretamente parcerias com as OSCs. O segundo erro é que 
o regime da MROSC prevê a celebração de parcerias entre Administração Pública e OSCs (organizações da socie-
dade civil), que são entidades privadas e sociedades cooperativas, nos termos do art. 2º da Lei 13.019/14. Portanto, 
o acordo de cooperação técnica disciplinado pela MROSC não pode ser utilizado para celebrar parcerias entre entes 
federados. 

D) ERRADA. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) não celebram contrato de gestão, 
mas Termo de Parceria, nos termos do art. 9º da Lei 9.790/99. O contrato de gestão é celebrado com as Organiza-
ções Sociais (OSs). 

E) ERRADA. As fundações públicas não podem ser qualificadas como OSCIPs por previsão expressa do art. 2º, XI, 
da Lei 9.790/99. De acordo com o Prof. Cyonil Borges, as Fundações Públicas podem ser “transformadas” em Orga-
nizações Sociais, caso em que deixam de integrar a Administração Indireta e passam para a paraestatalidade. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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