REGULADOR DE SERVIÇO PÚBLICO
1.

Assinale a alternativa correta:
5. Sobre as agências reguladoras, assinale a alternativa correta:
I.
São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
a) A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) é
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção
autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
dos ecossistemas naturais.
b) Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) é uma
II.
Compete privativamente a União legislar sobre proteção do
empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
meio ambiente e controle da poluição.
c) A Agência Nacional de Petróleo (ANP) é fundação pública
III.
Incumbe ao poder público promover a educação ambiental
instituída ao Ministério de Minas e Energia, é ente regulador
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
da indústria de Petróleo.
para a preservação do meio ambiente.
d) A Agência Nacional de Petróleo (ANP) é autarquia vinculada
IV.
ao Ministério de Minas e Energia, é ente regulador da
As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
indústria de Petróleo.
localização definida em lei federal, sem o que não poderão
ser instaladas.
a) Apenas I e II são corretas.
6. Sobre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
b) Apenas II e III são corretas.
assinale a alternativa correta:
c) Apenas III e IV são corretas.
I.
O CADE desempenha o papel preventivo de análise dos atos
d) Apenas I, II e IV são corretas.
de concentração, ou seja, à análise das operações de fusões,
incorporações e associações de qualquer espécie entre
2. Assinale a alternativa incorreta:
agentes econômicos.
a) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
II.
O CADE desenvolve o papel educativo, também chamado de
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
pedagógico através da elaboração de Resoluções e
b) São funções institucionais do Ministério Público, promover o
Portarias com publicidade na edição da Revista de Direito
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
da Concorrência.
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
III.
O CADE desempenha o papel repressivo através da análise
interesses difusos e coletivos.
das condutas anticoncorrenciais.
c) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica,
a) Apenas I é correta.
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo
b) Apenas II é correta.
Tribunal Federal.
c) Apenas III é correta.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
d) Apenas I e III são corretas.
coisa senão em virtude de lei.
7. Classifique as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso,
respectivamente, e aponte a alternativa correta sobre as agências
3. Assinale a alternativa incorreta:
a) O prazo de validade do concurso público será de um ano,
reguladoras:
prorrogável uma vez, por igual período.
(...) No Brasil antes da promulgação da Constituição Federal de
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
1998 já existiam outras espécies de agências reguladoras, como
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
por exemplo, o Banco Central do Brasil (BACEN).
Executivo.
(...) Já existem em alguns Estados da Federação as agências
c) Moralidade e publicidade são princípios que devem ser
reguladoras, como por exemplo, a Comissão de Serviços Públicos
observados pela administração pública.
de Energia no Estado de São Paulo.
d) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
a) Verdadeiro, verdadeiro.
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do
b) Verdadeiro, falso.
serviço público.
c) Falso, falso.
d) Falso, verdadeiro.
4. Sobre as agências reguladoras, assinale a alternativa correta:
I.
As agências reguladoras são autarquias especiais e, 8. Complete a lacuna:
conseqüentemente, possuem personalidade jurídica de
A ________________ foi criada para regular o setor elétrico
brasileiro.
direito público.
a) ANEB.
II.
As agências reguladoras são criadas por lei.
III.
No Brasil só existem agências reguladoras federais.
b) ANA.
c) ANEEL.
IV.
As agências reguladoras estão sujeitas ao mesmo
d) ANATEL.
tratamento das entidades paraestatais, e passíveis de
idênticos mecanismos de controle.
a) Apenas I é correta.
9. Sobre a gestão de organizações públicas, assinale a alternativa
b) Apenas I e II são corretas.
correta:
c) Apenas II, III e IV são corretas.
I.
A administração burocrática faz a definição de
d) Apenas I, III e IV são corretas.
procedimentos para contratação de pessoal, compra de
bens e serviços e visa satisfazer as demandas dos cidadãos.
II.
A administração gerencial faz a definição de procedimentos
para contratação de pessoal, compra de bens e serviços e
visa satisfazer as demandas dos cidadãos.
III.
A administração gerencial define os indicadores de
desempenho, fazendo a utilização de contratos de gestão.
a) I e II são corretas.
b) I e III são corretas.
c) II e III são corretas.
d) Apenas III é correta.
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10. Complete a lacuna, assinalando a alternativa correta:
14. Assinale a alternativa correta:
“A
administração
________________caracteriza-se
pela
I.
No início dos anos 90, a crise econômica no Brasil assumiu
existência de formas modernas de gestão pública, modificando
um caráter estrutural com situações de hiperinflação.
os critérios de aplicação do controle dos serviços públicos, as
II.
No Governo de Fernando Collor de Mello, houve um
relações estabelecidas entre o Poder Público e seus servidores e
aumento salarial dos parlamentares e o empobrecimento
alterando, também, a própria atuação da administração, que
geral da população.
passa a enfatizar a eficiência, a qualidade e a efetiva
III.
O Governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso foi
concretização do regime democrático, mediante a participação
de dois mandatos de 1994 até o ano 2000.
mais intensa dos cidadãos.”
O Governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela
IV.
a) Burocrática.
efetiva implantação da política neoliberal no Brasil.
b) Econômica.
a) Apenas I e II são corretas.
c) Participativa.
b) II, III e IV são corretas.
d) Gerencial.
c) I, II e IV são corretas.
d) Apenas III e IV são corretas.
11. Segundo a disposição contida na Emenda Constitucional nº 19, de
4 de junho de 1998, à Constituição de 1988 que, entre outros 15. Assinale a alternativa incorreta:
assuntos, “modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas
a) Fernando Henrique Cardoso no mandato do Presidente
da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle
Itamar Franco exerceu a função de Ministro da Fazenda.
de despesas e finanças públicas”, evidencia:
b) No ano de 1997, Fernando Henrique Cardoso conseguiu
enviar e aprovar no Congresso Nacional a emenda da
a) A transformação da administração pública burocrática para a
reeleição, tornando-se candidato mais uma vez à Presidência
gerencial, no contexto mais amplo da reforma do Estado
da República e tendo como principal adversário Aloizio
brasileiro.
Mercadante.
b) A transformação da administração pública gerencial para a
c) No ano de 1992, em sessão no Senado, suspendeu-se o
burocrática, no contexto mais amplo da reforma do Estado
mandato presidencial e os direitos políticos de Fernando
brasileiro.
Collor de Mello cassado por oito anos.
c) A descentralização do poder privado para o poder público, no
d) O Plano Real foi instituído no mandato do Presidente Itamar
contexto mais amplo da reforma do Estado brasileiro.
Franco.
d) A descentralização do poder público, com perda de
autonomia estatal, no contexto mais amplo da reforma do
Estado brasileiro.
16. Assinale a alternativa correta:
a) No ano de 1993 o Governo fez um plebiscito para a escolha
12. O princípio da eficiência deve estar presente na gestão de
da forma e do sistema de governo no Brasil e o povo decidiu
organizações públicas, indicando:
pela República e o Parlamentarismo.
I.
A preocupação com os atos de probidade praticados pela
b) No ano de 1993 o Governo fez um plebiscito para a escolha
Administração.
da forma e do sistema de governo no Brasil e o povo decidiu
II.
A preocupação com a isonomia e a publicidade imediata dos
pela República e a Monarquia.
atos praticados pela Administração.
c) No ano de 1993 o Governo fez um plebiscito para a escolha
da forma e do sistema de governo no Brasil e o povo decidiu
III.
A preocupação com a celeridade e eficiência dos atos
pela República e a Democracia.
praticados pela Administração.
d) No ano de 1993 o Governo fez um plebiscito para a escolha
a) Apenas I está correta.
da forma e do sistema de governo no Brasil e o povo decidiu
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
pela República e o Presidencialismo.
d) I e III estão corretas.
Leia o texto abaixo, retirado da revista Veja on line e responda às
13. Com a Emenda nº 19/98 foi implantada a reforma administrativa questões de 17 a 20:
do direito brasileiro. Diante desta informação assinale a
alternativa correta:
Terremoto na Itália deixa sete mortos e dezenas de desabrigados
I.
Com a reforma passou a se exigir o período de três anos
para aquisição de estabilidade dos funcionários públicos.
Dezenas de moradores perambulavam neste domingo pela cidade de
II.
Com a reforma ninguém poderá receber mais, em espécie, Ferrara, uma das mais prósperas do nordeste da Itália, em meio ao
do que recebem os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. cheiro de gás e aos destroços do terremoto que sacudiu de
III.
Com a reforma, o termo “subsidio” foi introduzido ao texto madrugada a região, deixando sete mortos.
constitucional, substituindo para determinadas categorias "Saí de casa quando senti que começava a tremer", contou o
de agentes públicos, os termos remuneração ou pensionista Claudio Bignami, 68, morador de San Carlo, nos arredores
vencimentos.
de Ferrara. Enquanto observa os escombros de uma loja e um
a) Apenas I e II são corretas.
restaurante, ele lembra o pânico que sentiu: "Pessoas corriam em
b) Apenas I e III são corretas.
todas as direções. Era um caos”.
c) Apenas II e III são corretas.
O cheiro de gás se espalhou pela cidade, de 130.000 habitantes, o que
d) Todas as alternativas são corretas.
indica vazamentos e o risco de explosões.
Alda Bregoli, pensionista de 73 anos, perambula de pijama desde que
fugiu de casa, para onde se nega a retornar. "Tenho muito medo",
diz, enquanto tenta se proteger da chuva.
O epicentro do terremoto, de 6 graus, foi localizado em Finale Emilia,
a 36 quilômetros ao norte de Bolonha. As réplicas continuavam
sacudindo a região e assustando os moradores dessa zona próspera,
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repleta de fábricas e terrenos agrícolas, povoados medievais e 20. Em “As réplicas continuavam sacudindo a região e assustando os
cidades eficientes.
moradores dessa zona próspera (...)” qual das alternativas é
O terremoto danificou monumentos e as rachaduras são visíveis.
portadora do significado deste trecho?
Pedaços de varandas caíram, janelas foram arrancadas e galpões e
a) Apesar de a região ser próspera, não conseguiu conter o
fábricas foram destruídos.
terremoto.
Em casas antigas de camponeses teme-se que haja pessoas presas ou
b) Muitos terremotos aconteceram na zona de Ferrara, após o
que tenham sido atingidas por algum objeto. Em alguns lugares,
primeiro.
ainda se ouve o barulho de ladrilhos e outros materiais caindo.
c) Os moradores iniciaram manifestações na região.
Empresários locais, conhecidos por seu dinamismo, símbolo das
d) Os moradores prósperos estão assustados pelo fato de
pequenas e médias empresas italianas, começaram a fazer um
poderem passar a não ser mais prósperos.
balanço dos danos.
"Onde estão os socorristas? O teto da minha casa caiu! Preciso de 21. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo, e
ajuda! Por que me ignoram?", gritava um idoso em sua residência, no
aponte a alternativa correta:
campo.
I.
Vão anexos às procurações os documentos de identidade.
Durante uma reportagem ao vivo, uma jornalista do canal de TV Sky
II.
É proibido a caça neste local.
testemunhou o desabamento de parte da fachada do prédio da
III.
Está inclusa a lista dos preços na sacola.
prefeitura do povoado de San Agostino, durante uma das réplicas
a) Apenas I está correta.
mais fortes que aconteceram neste domingo.
b) Apenas II e III estão corretas.
A Defesa Civil decidiu dar prioridade à população, organizando a
c) Apenas I e III estão corretas.
primeira noite fora de casa de cerca de 3.000 evacuados, enquanto
d) I, II e III estão corretas.
helicópteros sobrevoavam as áreas mais afetadas, como o povoado
de Finale Emilia, onde parte do campanário corre o risco de cair e o
22. A partir do final da II Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em
castelo sofreu graves danos.
dois blocos antagônicos: o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados
As casas particulares, principalmente as mais modernas, resistiram ao
Unidos da América, e o Bloco Oriental, sob a influência da União
terremoto, enquanto as construções antigas foram as mais
das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Além dessa divisão, constitui
prejudicadas.
esse processo:
Em San Carlo, o oratório da igreja do século XVI, que estava sendo
I.
A criação do COMECON e do plano Marshall.
restaurado, foi completamente destruído, e pedaços de anjos
II.
A criação do Pacto de Varsóvia e da OTAN.
espalharam-se pelo chão. A tristeza do arquiteto responsável pela
III.
A ocorrência de conflitos internacionais (Coréia, Vietnã), que
obra era visível: "Trabalhamos há oito anos na igreja. Agora, não
levaram à expulsão da URSS da Organização das Nações
resta nada", lamentou. "As pessoas haviam contribuído para
Unidas.
recuperá-la, doando dinheiro pela internet", disse.
O desarmamento mundial entre os Estados Unidos e a
IV.
Fonte: veja.com, acesso 20/05/2012.
China.
Estão corretas:
17. O texto da notícia refere-se, na sua totalidade, a:
a) I e II.
a) Uma atitude equivocada do governo italiano.
b) II e III.
b) Uma situação de impotência do povo italiano.
c) III e IV.
c) Uma crítica às pessoas que doam dinheiro para igrejas
d) I e IV.
italianas.
d) Um caso de negligência com idosos italianos.
23. A Nova Ordem Mundial tem mostrado um conjunto de
modificações ao mundo. Uma dessas mudanças é a união de
18. A leitura da notícia sobre o ocorrido pode levar à conclusão de
alguns países em blocos. Sobre os blocos econômicos, pode-se
que:
afirmar:
a) De nada adianta manter varandas nas residências, por causa
a) ALCA significa Agrupamento do Livre Comércio nas Américas.
de terremotos.
b) A ALCA é a união ALADI com o MERCOSUL.
b) É melhor manter sempre o gás fechado, em caso de
c) Fazem parte do NAFTA o Canadá, o México e os Estados
terremotos.
Unidos.
c) Os socorristas não cuidam, de fato, da população, quando há
d) Fazem parte do MERCOSUL o Brasil, a Argentina, a Bolívia e a
terremotos.
Colômbia.
d) Monumentos históricos seculares podem vir a se perder por
causa de terremotos.
24. A América Latina não é um continente homogêneo. As mudanças
impostas pela globalização atingem cada um dos países de
19. Quanto às localidades do terremoto, afirma-se que:
maneira heterogênea. Desta forma, sobre essas transformações,
a) Ferrara e Bolonha são muito próximas, mas San Carlo é mais
podemos afirmar que:
distante.
a) O Brasil perdeu espaço para a Argentina na tentativa de
b) San Carlo e Bolonha são bem próximas, mas Ferrara é mais
solucionar problemas em nível mundial.
distante.
b) A Venezuela aumentou suas relações diplomáticas com o
c) San Carlo e Ferrara são muito próximas, mas Bolonha é mais
Equador, pois produzem petróleo em larga escala.
distante.
c) A Venezuela se colocou como oposição à internacionalização
d) Bolonha é limítrofe a Ferrara.
da economia da América Latina.
d) A economia paraguaia cresceu devido ao aumento das
relações com a China.
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25. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, 30. O montante aproximado, produzido por R$ 30.000,00 aplicados
anunciou, em 2009, um reforço de 30 mil soldados. A intenção era
em regime de juro composto a 2% ao mês, durante um bimestre
estabilizar o conflito, enfraquecer o poder da guerrilha Talebã,
é:
derrotar a Al-Qaeda e iniciar a retirada das tropas em julho de
a) R$ 31.212,00.
2011.
b) R$ 30.600,00.
c) R$ 32.146,00.
As informações acima se referem:
d) R$ 36.120,00.
a) À Guerra do Irã.
b) Ao conflito entre Israel e Líbano.
c) Às discordâncias entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
d) À Guerra do Afeganistão.
26. No final do século XX, as migrações, diferentemente das ocorridas
na segunda metade do século XIX, aumentaram devido à
globalização com uma série de conflitos espalhados pelo mundo,
além do desenvolvimento econômico e social desigual nas várias
regiões do globo. Em relação às migrações, pode-se afirmar que:
a) A migração europeia para a América Latina tem aumentado
nos últimos anos, devido ao avanço do neonazismo nos
países europeus.
b) A queda dos movimentos xenófobos abriu caminho para o
aumento da clandestinidade.
c) A legislação de algumas nações que receberam migrantes
mudou após os atentados de 11 de setembro, passando a
impedir a chegada da população muçulmana.
d) A competição no mercado de trabalho tende a fortalecer os
movimentos xenófobos, dificultando a vinda de imigrantes.
27. Laura e Regina fizeram uma parceria: Laura borda panos de prato
e Regina os arremata com crochê. Laura borda 10 panos por dia e
Regina faz crochê em 15 panos por dia. Assim, analise as
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta:
I.
Em 3 dias, Regina consegue fazer crochê nos panos de prato
que foram bordados por Laura em 5 dias consecutivos de
trabalho.
II.
Em 33 dias de trabalho, Regina deve trabalhar 10 dias a
menos que Laura para cumprir sua tarefa.
a) I e II são corretas.
b) I e II são incorretas.
c) Apenas I é correta.
d) Apenas II é correta.
28. Em uma empresa cada funcionário tem um cartão eletrônico para
entrar. Se a senha de cada cartão é composta por cinco algarismos
distintos, dessa forma quantos cartões podem ser
“confeccionados”?
a) 100.000.
b) 62.760.
c) 86.420.
d) 30.240.
29. Em um orquidário há duas cores de orquídeas: brancas e rosas
sendo 20% brancas e 80% rosas. Um fungo matou muitas
orquídeas rosas e nenhuma branca. Após algum tempo o fungo foi
extinto e verificou-se que 50% das orquídeas vivas eram rosas.
Logo, o percentual aproximado das orquídeas rosas que morreram
foi de:
a) 55%.
b) 65%.
c) 75%.
d) 85%.
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