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Simulado Alesp

Olá!

Se você vai prestar o concurso para o cargo de técnico legislativo da Alesp precisa conhecer este material que preparamos 
para você.

É um simulado, mas que objetiva trazer alguns tópicos relevantes para que você possa aproveitar esses últimos instantes 
para fazer uma boa revisão de véspera.

Por essa razão, todas as questões foram devidamente comentadas! Algumas delas, aproveitamos para tratar de 
assuntos polêmicos já explorados pela banca Vunesp, a fim de que você encontre o melhor caminho diante de questões 
controversas ou, se for o caso, embasamento para eventuais recursos.

Nesta amostra, separei algumas questões com parte de seus comentários para que você conheça a qualidade do 
trabalho que dispensamos neste projeto!

A estrutura do simulado compreende o conteúdo discriminado na tabela a seguir:

DISCIPLINA QUESTÕES PESO OBS

Língua Portuguesa 10 01 VUNESP
Comentários: Simone Pavanello Muniz

Raciocínio Lógico 9 01 VUNESP
Comentários: Mestre José Luiz de Morais

Informática 8 01 INÉDITAS
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Redação Oficial 8 01 6 INÉDITAS / 2 VUNESP
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Direito Administrativo 7 02 INÉDITAS
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Direito Constitucional 6 02 INÉDITAS
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Administração Pública 6 02 INÉDITAS
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Orçamento Público 6 02 INÉDITAS
Autoria e comentários: Simone Pavanello Muniz

Tema de Redação 1 0 a 100 INÉDITO
Autoria: Simone Pavanello Muniz

Eu desejo a você muita paz não só no dia 1 de maio, mas em todos os dias da sua vida.

Vá para essa prova leve, certo(a) de que fez o seu melhor. Lembre-se de que a busca pelo conhecimento é um processo 
de melhoria contínuo e toda a boa semente plantada hoje renderá bons frutos amanhã.

Abraços,

Simone Pavanello Muniz

https://www.instagram.com/myraeditora/
https://www.facebook.com/myraeditora/
https://www.youtube.com/channel/UCwxNirNZ6X0pLcPu7A_ecDA/featured
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Noções de Administração Pública

49. Analise a seguinte definição:

“O aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 
possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é diferenciada das res 
principis. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse modelo de administração”.

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, Brasília, 1995.

O enunciado se refere corretamente à forma de Administração Pública
a) Patrimonialista.
b) Burocrática.
c) Democrática.
d) Gerencial.
e) Moderna.

Comentário

A Administração Pública no Brasil é categorizada, de acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 
três formas: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Com essa informação, já podemos eliminar as alternativas 
“c” e “e”.

Quando a questão de prova versa sobre esse assunto, normalmente traz a definição e pergunta qual é a correta 
entre as alternativas; ou, ainda, traz a definição, indicando de qual modelo se trata e cobrando a alternativa que traz 
corretamente alguma característica que seja sua. Por essa razão, importa confrontar a diferença entre os três modelos 
teóricos de administração pública, quais sejam: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial.

Bora, tabelar a coisa pra facilitar a vida! =D
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Agora, em paralelo, vamos nos aprofundar em um tópico sombrio: “as datas históricas em que as reformas 
administrativas foram empreendidas no Brasil”.

Em linhas gerais, aprendemos que:

Antes da década de 1930, o que prevalecia era uma combinação clara de clientelismo e patrimonialismo (Paludo, 
2013). Neste período, conforme vimos na tabela comparativa acima, não havia distinção do que era patrimônio público 
e privado. Era uma fanfarra tremenda...

A partir da década de 1930, na era Vargas, iniciou-se a reforma burocrática. Essa reforma surge no palco da aceleração 
da industrialização brasileira, em que o Estado assume papel decisivo, intervindo pesadamente no setor produtivo de 
bens e serviços. Nesse contexto, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, em 1938.

No entanto, esse modelo não era perfeito, uma vez que predominava a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade 
de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Esses defeitos, porém, não se revelaram determinantes 
na época do surgimento da administração pública burocrática, posto que os serviços do Estado eram poucos. O Estado, 
nesse período, limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade, por exemplo. 

A reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei 200, por sua vez, constituiu um marco na tentativa de superação da 
rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil.

Percebi que as datas históricas em que as reformas administrativas foram empreendidas no Brasil já têm sido exploradas 
em provas de concursos aplicados por diversas bancas. Ao pesquisar sobre o assunto, observei que existe divergência 
sobre o marco temporal da primeira reforma administrativa, marcada pela criação do DASP, enquanto prevalecia a 
administração burocrática no Brasil. Essa data varia de acordo com a banca: algumas defendem que o ano deste marco 
é 1936; outras, que é o ano de 1938.

Ocorre que a estimada Vunesp, para variar, aplicou entendimento distinto em questões diferentes, acerca desse período 
referencial. Vejamos algumas questões:

(...)
51. Uma das dimensões básicas da estrutura organizacional refere-se à departamentalização, que é o agrupamento 
de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir os objetivos organizacionais de maneira eficiente e 
eficaz, isto é, está relacionada ao grau em que as atividades do trabalho são agrupadas e coordenadas. A figura a seguir 
exemplifica um tipo de departamentalização:

Adaptado de Introdução à Teoria Geral da Administração, Chiavenato – 2009.

Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que nomeia corretamente o tipo de departamentalização representado 
no desenho acima.

a) Estrutura Funcional.

b) Organização linha/staff.

c) Departamentalização por serviço.

d) Estrutura Geográfica.

e) Estrutura Matricial.
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Comentário
Embora alguns examinadores de bancas de concursos tratem os conceitos de estrutura organizacional e 
departamentalização como se fossem um só, é de suma importância compreender a diferença entre esses conceitos. 
Vejamos:

Estruturas Organizacionais: tem a ver com o organograma da empresa e com a maneira como as decisões caminham 
ao longo desse organograma.

Departamentalização: é como o organograma é dividido, ou seja, como ele é pensado para dar conta da missão da 
organização, independentemente da cadeia de comando.

Vamos aproveitar a questão para fazermos uma revisão geral sobre os tipos de estruturas organizacionais e 
departamentalizações. Bora?! =D

Estrutura Organizacional

Existem três principais tipos de estrutura organizacional. São elas:

1. Linear.

2. Funcional.

3. Linha-Staff.

Vamos analisar cada uma delas:

1. Estrutura Linear

É a forma mais simples e antiga, uma vez que sua origem está na organização dos antigos exércitos militares e na 
organização eclesiástica da Idade Média. É a típica estrutura piramidal, em que a concentração do comando fica no 
topo da pirâmide. Nesse modelo, cada subordinado se reporta a um único chefe. Se um gerente administrativo, por 
exemplo, precisar da ajuda de um gerente comercial, aquele deverá primeiramente recorrer à Diretoria A, uma vez que 
esta possui autonomia sobre o gerente do departamento comercial. Da mesma forma, caso a Diretoria A necessite de 
suporte da Diretoria B, aquela deverá se reportar ao Chefe Executivo, para que este faça a devida ponte entre as duas 
diretorias.

Em suma, caracteriza-se pela rigidez, sendo estruturada de forma hierárquica e centralizada, com comando vertical e 
apuração de resultados financeiros a partir de um único centro de custos (FCC).

Vamos desenhar para facilitar:

2. Estrutura Funcional
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(...)
Departamentalização

A departamentalização é um dos elementos básicos a ser considerado pelo administrador a fim de determinar a 
estrutura organizacional. Tem a ver com o grau em que as atividades do trabalho são agrupadas e coordenadas. Os 
principais tipos de departamentalização são:
1. Por função;
2. Por cliente;
3. Por produto / serviço;
4. Por projetos;
5. Por processos;
6. Matricial;
7. Geográfica;
8. Divisional.

Vamos analisar resumidamente cada um deles:

1. Departamentalização por Função

Também conhecida como departamentalização funcional, é a mais comum e toma como base as funções de cada 
departamento. Exemplos incluem as funções de produção, comercialização, finanças e administração. A organização 
que implementa os departamentos de recursos humanos e jurídico para o seu funcionamento também adota o critério 
de departamentalização funcional.

Esse tipo de departamentalização leva em consideração a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seus 
conhecimentos, com o fim de aproveitar a integração de conhecimento, habilidades e processos de trabalho em uma 
só unidade.

Conforme ensina Chiavenato, é indicada para circunstâncias estáveis e de pouca mudança e que exijam desempenho 
constante de tarefas habituais. Aconselha-se instituir em organizações que tenham poucas linhas de produtos ou de 
serviços e que se perduram inalteradas por longo tempo. Esse tipo de estrutura reflete um dos mais altos níveis de auto 
orientação e de introversão administrativa, expondo a preocupação da organização com a sua própria estrutura interna.
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(...)
1. Fluxograma

Sem maiores mistérios, o fluxograma tem como objetivo sequenciar as atividades de um processo. Vejamos tabela 
contendo os principais símbolos de um fluxograma:

Adaptado de http://www.blogdaqualidade.com.br/fluxograma-de-processo/

(...)
Análise SWOT é ferramenta de controle da qualidade?

Não, não é! A Análise SWOT se trata de mecanismo do planejamento estratégico que envolve a análise de ambientes 
para tomada de decisões, considerando as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que envolvem as organizações. 
Portanto, trata-se de ferramenta de “análise de ambientes” e não “de controle da qualidade”.

Forças e Fraquezas
•	 Referem-se ao ambiente interno da Organização.
•	 Diz respeito aos pontos fortes e fracos da organização.

Oportunidades e Ameaças
•	 Referem-se ao ambiente externo da organização.
•	 Diz respeito a coisas boas que estão fora do controle da organização (melhora na economia = oportunidades). 

O mesmo ocorre com as ameaças. Por exemplo: mudança na lei que afete negativamente a organização.

Esqueminha para memorizar:
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Atenção!

Há quem entenda que a Análise SWOT possa ser considerada uma Ferramenta do Controle da Qualidade. Contudo, a 
Vunesp já deixou claro que não compartilha desse entendimento, quando exigiu do candidato ao cargo de Auxiliar de 
Diretoria da Câmara Municipal de SM Arcanjo, em 2019, o seguinte:

As organizações que buscam o enfoque da qualidade em suas atividades utilizam-se de técnicas e ferramentas para 
esse fim. Assinale a alternativa que indica corretamente algumas das ferramentas da qualidade.
A) Curva ABC; Curva de Gauss; e Graus de Dispersão.
B) Gráfico de Pareto; Diagrama de Ishikawa; e Cartas de Controle.
C) Diagrama de Fluxogramas; Folhas de Verificação; e SWOT.
D) Média e Mediana; Histogramas; e 4 P´s.
E) Diagrama de Ishikawa; Ceteris Paribus; e Curvas de Controle.

O gabarito desta questão é letra “B” e não letra “C”. Inclusive, no próprio edital da Alesp a banca cobra expressamente 
o assunto “análise SWOT” como sendo uma ferramenta de análise de ambiente (depois confere lá! =D).

Essa fundamentação merece ou não merece um depoimento seu para eu colocar no meu site?! =)

Alternativa correta letra “a”

(...)

Noções de Direito Administrativo

36. A Prefeitura de São Paulo fez uma fiscalização no Brás, Centro de São Paulo, realizando mais de 100 apreensões de 
mercadorias ilegais que eram vendidas por ambulantes irregularmente na região. (G1)
À luz do que esclarece a doutrina do Direito Administrativo brasileiro, é correto afirmar que a notícia exemplifica um

a) fato administrativo.

b) ato administrativo.

c) fato jurídico.

d) ato jurídico.

e) ato político.

Comentário
Vamos analisar cada uma das alternativas:

a) Fato Administrativo

Conforme ensina os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo1:
A noção de “fato administrativo” é algo problemático, pois existe discrepância entre os principais administrativistas, 
acarretando uma pluralidade de conceitos para a mesma expressão.
Numa acepção tradicional, fatos administrativos são descritos como a materialização da função administrativa; 
consubstanciam o exercício material da atividade administrativa, correspondem aos denominados “atos materiais”. 
São exemplos a apreensão de mercadorias, a construção de uma escola pública pela administração, a limpeza de um 
logradouro público.

(...)

41. A Lei nº 8.429/92 sofreu, recentemente, expressiva reforma com o advento da Lei nº 14.230/21. Nesse contexto, é 
correto afirmar que uma das novidades promovidas pela Lei reformadora está diretamente relacionada
a) A não incidência do denominado delito de hermenêutica, quando a atitude ou omissão do agente estiver pautada 
em dissonância interpretativa da lei, apoiada em entendimento doutrinário, ainda que não pacificado no ordenamento 
jurídico brasileiro.
b) Aos sujeitos ativos do ato de improbidade, haja vista que o legislador buscou afastar a incidência do “bis in idem”, 
quando determinou que as sanções da Lei de Improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade 
administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública e ao meio ambiente.   

1  Direito Administrativo Descomplicado 25ª Edição.
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c) Aos sujeitos passivos do ato de improbidade, na medida em que os dirigentes partidários e os particulares que 
concorrerem para a prática de atos ilícitos no âmbito partidário permanecem imunes às sanções da LIA, posto que essas 
instituições privadas não se enquadram mais como sujeitos passivos para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, 
ainda que recebam bilhões dos cofres públicos para financiamento de suas campanhas.

d) À responsabilidade do sucessor ou herdeiro, que terão o dever de reparar o dano causado e arcar com a multa civil 
oriunda de condenação por ato de improbidade administrativa praticado pelo de cujus, quando em vida. 

e) À Sucessão empresarial, pois agora há previsão expressa de responsabilidade solidária por atos de improbidade 
quando se tratar de sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas.  

Comentário

a) A não incidência do denominado delito de hermenêutica, quando a atitude ou omissão do agente estiver 
pautada em dissonância interpretativa da lei, apoiada em entendimento doutrinário, ainda que não pacificado no 
ordenamento jurídico brasileiro.

Incorreta, pois a divergência interpretativa é em relação à jurisprudência e não à doutrina. Memorize:
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Noções de Direito Constitucional

43. Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar corretamente que:
a) o repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui um dos princípios que regem as relações internacionais da República 
Federativa do Brasil. 
b) o repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
c) erradicar a pobreza é um dos fundamentos que constitui a República Federativa do Brasil.
d) um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil é a garantia do 
desenvolvimento nacional.
e) A República Federativa do Brasil tem, dentre outros, objetivo que busca a igualdade entre os Estados.

Comentário
Chove questões que tentam confundir a mente do concurseiro misturando os artigos 1º, 3º e 4º da Constituição Federal. 
Vejamos a tabela comparativa contendo dois mnemônicos exclusivos e um consagrado:

Alternativa correta letra “a”

(...)
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Noções de Informática

20. Um usuário do programa MS-Windows 10, em sua configuração padrão, pretende editar um texto utilizando-se 
do acessório denominado “Bloco de Notas”. Pode-se afirmar corretamente, dada a simplicidade do referido editor de 
texto, que o usuário não conseguirá
a) Criar tabelas, alterar a fonte, bem como a sua cor.
b) Sublinhar uma palavra, alterar a fonte, inserir imagens.
c) Alterar a cor da fonte, utilizar corretor gramatical e alterar o espaçamento entre as linhas.
d) Alterar as margens do documento, alterar a fonte, bem como a sua cor.
e) Remover ou alterar cabeçalhos e rodapés, alterar a cor da fonte e inserir imagens.

Comentário
Vamos aproveitar essa questão para fazermos uma revisão geral sobre o Bloco de Notas:
Antes de mais nada, Bloco de Notas pertence aos Acessórios do Windows. Trata-se de um editor de texto simples, 
com extensão .TXT, mas muito utilizado para as mais diversas atividades, como a visualização de scripts e estruturas de 
arquivos html.
TXT é o formato padrão do Bloco de Notas, mas isso não impede que você utilize os demais editores de texto, como o 
Word ou o Worpad, por exemplo, para abrir um arquivo .TXT.

Por ser um editor de texto simples, o Bloco de Notas não possui os seguintes recursos:
•	 Criação de tabelas;
•	 Inserção de Imagens;
•	 Paleta de cores;
•	 Corretor ortográfico e gramatical;
•	 Sublinhado ou tachado;
•	 Espaçamentos antes e depois do parágrafo;
•	 Espaçamento entre linhas.

Vamos conhecer as guias:

(...)

25. Observe a planilha a seguir, elaborada na configuração padrão do MS-Excel 2016:

Pode-se afirmar corretamente que o usuário copiou o conteúdo da célula C5 e colou na célula D5 valendo-se da seguinte 
opção, presente na guia “Página Inicial”, grupo “Área de Transferência”:

a) 

b) 

c) 

d) 
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Raciocínio Lógico-matemático

16. Em uma exposição dirigida ao público infantil, estiveram presentes apenas famílias com 2 crianças ou famílias 
com 3 crianças. No total, visitaram a exposição 1288 pessoas, e a razão entre os números de famílias com 3 crianças 
e famílias com 2 crianças foi 1,5. Considerando que em cada família presente havia 2 adultos, o total de crianças que 
visitaram a exposição foi
a) 689.
b) 728.
c) 767.
d) 806.
e) 845.

Comentário

Identificando as variáveis:
Famílias: A e B.

a razão entre os números de famílias com 3 crianças e famílias com 2 crianças foi 1,5

em cada família presente havia 2 adultos

Portanto:
Nas famílias com 3 crianças teremos 2 + 3 = 5 pessoas (5A).
Nas famílias com 2 crianças teremos 2 + 2 = 2 pessoas (4B).

Como A = 1,5B, teremos:

Temos um total de 112+168=280 famílias com 2 adultos em cada uma delas.

Assim, serão 280x2 = 560 adultos.

Subtraindo o número de adultos do total de pessoas, teremos o total de crianças.
1288 – 560 = 728.

Alternativa correta letra “b”
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Noções de Orçamento Público

55. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, princípios orçamentários visam 
estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos 
de elaboração, execução e controle do orçamento público. Nesse contexto, o princípio da especialização prevê que a 
Lei de Orçamento não consignará dotações inespecíficas. Isso não afasta, porém, que a Lei Orçamentária Anual, como 
exceção ao princípio ora comentado,
a) Possibilite entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, como as cauções, os depósitos e as consignações, 
por exemplo.
b) Contenha Reserva de Contingência, ou seja, um tipo de dotação global cuja forma de utilização e montante, definido 
com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, sendo destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
c) Autorize a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de 
receita, nos termos da lei.
d) Realize operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, quando autorizadas mediante 
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
e) Preveja que um determinado crédito extraordinário tenha vigência fora do exercício financeiro em que foi autorizado, 
quando o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos 
limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Comentário

Esse, na minha opinião, é o pior modelo de questão que poderia aparecer, uma vez que todas as afirmações estão 
corretas, pois se trata de exceções a determinados princípios orçamentários; porém, apenas uma delas está diretamente 
relacionada ao princípio da especialização. A Vunesp, inclusive, já explorou de maneira parecida, trazendo a exceção no 
enunciado e cobrando dentre as alternativas a qual princípio a exceção fazia menção.
Eu só dificultei com o intuito de aproveitarmos o modelo para fazermos uma revisão geral sobre essa temática, tão 
recorrente em provas de concursos públicos.

(...)
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Assim, em que pese o art. 63, II, alínea “c”, possa propor uma interpretação equivocada no que tange à faculdade 
de publicação semestral do RREO em municípios com população inferior a 50 mil habitantes, o prazo bimestral para 
publicação, constitucionalmente determinado, não pode ser alterado pela LRF.  Na verdade, segundo o art. 63, II, alínea 
“c”, da referida lei, apenas os demonstrativos de que trata o art. 53 poderão ser publicados semestralmente pelos 
municípios com população inferior a 50 mil habitantes, caso eles optem pela publicação semestral (não se esqueça de 
que se trata de uma faculdade!).

4ª) Abrangência do RREO

De acordo com o art. 52 da LRF:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público (...).

Logo, está certo afirmar que abrangerá, também o Tribunal de Contas da União? Para a Vunesp, a resposta é não. Veja 
esta questão:

(...)

Redação Oficial

28. Um dos atributos da redação oficial consiste na “precisão”. Isso significa que o documento oficial deverá
a) ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias.
b) transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras.
c) entrelaçar as frases e os parágrafos, dando continuidade uns aos outros.
d) compreender expressões ou palavras que não confiram duplo sentido ao texto.
e) conduzir o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgios, sem excessos de 
palavras e de ideias.

Comentário

Vamos analisar cada alternativa:

a) ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias.
Incorreta. Trata-se de objetividade.

Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Para conseguir isso, é 
fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias.

b) transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras.
Incorreta. Trata-se de concisão.

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir 
o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia 
de pensamento, isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em 
tamanho. Trata-se, exclusivamente, de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem ao 
que já foi dito.

(...)
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