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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-AESP|CE

PRIMEIRA ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA)
PROVAS ESCRITAS (AVALIAÇÃO OBJETIVA E AVALIAÇÃO DISCURSIVA)

● Este caderno de provas contém 02 (duas) avaliações, uma de
natureza objetiva, composta por 20 (vinte) questões do tipo
múltipla escolha (A01), e, a outra, de cunho discursivo (A02), com
01 (uma) questão de natureza dissertativa, valendo 10,0 (dez)
pontos cada uma.

● Haverá para cada avaliação (A01 e A02) uma folha de respostas
definitiva. O candidato deverá transcrever as respostas de cada uma
das avaliações para as respectivas folhas, as quais serão os únicos
documentos considerados válidos para a correção e atribuição das
notas. O caderno de provas e a folha de rascunho serão
descartados, não possuindo qualquer validade para atribuição de
nota.

● O candidato deverá conferir os seus dados e verificar se seu
caderno de provas está completo (avaliações A01 e A02; folha de
rascunho; folhas de respostas definitivas referentes à A01 e A02).

● As avaliações A01 e A02 serão aplicadas na Aesp|CE, das 09h às
12h, com a duração máxima de 3 (três) horas. O fechamento dos
portões se dará, impreterivelmente, às 08h30min, observado o
horário local. Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início, sendo
eliminado o candidato considerado ausente na aplicação das
provas.

● Não haverá tempo adicional para o preenchimento do gabarito.

● Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de prova
portando armas.

● O descumprimento de quaisquer das instruções constantes deste
edital implicará na eliminação do candidato do processo seletivo.

Para a realização da prova o candidato deverá apresentar
obrigatoriamente o original de seu documento de identificação
funcional.

Os candidatos deverão utilizar máscara no interior da Aesp|CE,
bem como, durante toda a prova, devendo obedecer às regras
sanitárias e demais protocolos de biossegurança, inclusive, deverão
portar sua garrafa individual com água.

As folhas de respostas das avaliações A01 e A02 não poderão ser
assinadas, rubricadas ou conter, em outro local que não o indicado,
qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. A detecção
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição
do texto definitivo acarretará a anulação da respectiva prova.

● O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular
ou qualquer equipamento eletrônico entre em funcionamento,
durante a realização das provas, mesmo sem a sua interferência
direta. A Aesp|CE não ficará responsável pela guarda de qualquer
objeto e nem se responsabilizará por perdas, extravios ou por danos
ocorridos durante a realização das provas.

● O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de
realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das
provas. Somente a partir de 11h45min o candidato poderá levar o
seu caderno de provas.

● Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala até a
entrega da prova do último candidato, devendo o fiscal coletar as
assinaturas dos três.

● Caso necessite usar o banheiro, o candidato deverá solicitar ao
fiscal de sala, por meio de aceno e, aguardar permissão para sair. O
candidato será acompanhado por servidor designado, conforme o
seu gênero.

NOME DO CANDIDATO                                                                                                   SEQUENCIAL                  SALA
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ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ (AESP|CE)
CÉLULA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CEPOS)

AVALIAÇÃO OBJETIVA (A01)

1. A partir do Art. 4º do Decreto Nº 9.630, assinale a alternativa abaixo que
apresenta as instâncias de caráter permanente na estrutura de governança do
Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social:

A. Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e Comitê Executivo
de Governança do Plano.

B. Sistema Nacional de Armas e Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.
C. Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional e Sinesp

(Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública).
D. Câmara de Articulação Federativa e Câmara de Coordenação entre Poderes e

Órgãos de Estado.
E. Sistema Nacional de Armas e Sinesp (Sistema Nacional de Informações

Segurança Pública).

2. De acordo com o Decreto Nº 9.630, de 26/12/2018, é o órgão responsável pela
gestão estratégica da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública
(PNSP):

A. Conselho Nacional de Governança do Plano.
B. Câmara de Articulação Federativa.
C. Comitê Executivo de Governança do Plano.
D. Câmara de Coordenação entre Poderes e Órgãos de Estado.
E. Câmera de Execução Estadual do Plano.

3. A que se refere na Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000 o seguinte
conceito: “sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto, pertença,
direta ou indiretamente, a ente da Federação”:

A. Empresa estatal dependente.
B. Empresa controlada.
C. Autarquia.
D. Fundação.
E. Empresa independente.
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4. Conforme a Lei 13.675, de 11/06/2018, são princípios da Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social, EXCETO:

A. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança
pública.

B. Resolução pacífica de conflitos.
C. Uso comedido e proporcional da força.
D. Publicidade das informações não sigilosas.
E. Planejamento estratégico e sistêmico.

5. É o órgão integrante estratégico do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP), segundo a Lei 13.675, de 11/06/2018:

A. Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos entes federativos.
B. Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
C. Polícia Federal.
D. Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad).
E. Polícias Militares.

6. No texto da Lei 13.675, de 11/06/2018, a integração e coordenação dos órgãos
integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, dar-se-á por meio de,
EXCETO:

A. Operações com planejamento e execução integrados.
B. Intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos.
C. Segregação das informações e dos dados de segurança pública.
D. Compartilhamento de informações.
E. Aceitação mútua de registro de ocorrência policial.

7. Sobre a aferição anual de metas do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) previsto na Lei 13.675, de 11/06/2018, marque a OPÇÃO FALSA:

A. As atividades de polícia judiciária serão aferidas pelos índices de elucidação de
delitos.

B. As atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública serão
aferidas pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas
em determinada área.

C. As atividades dos corpos de bombeiros militares poderão ser aferidas somente
pelo índice de tempo de resposta aos desastres.

D. A eficiência do sistema prisional poderá ser aferida pelo número de vagas
ofertadas no sistema prisional.

E. As atividades periciais serão aferidas mediante critérios técnicos emitidos pelo
órgão responsável pela coordenação das perícias oficiais.
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8. Sobre os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na Lei
13.675, de 11/06/2018, marque a OPÇÃO FALSA:

A. São permanentes.
B. Têm natureza de colegiado, com competência consultiva, sugestiva e de

acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social.
C. Devem existir somente nas esferas federal e estadual.
D. Poderão recomendar providências legais às autoridades competentes dos

órgãos operacionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública.
E. São criados mediante proposta dos chefes dos Poderes Executivos.

9. Assinale a opção que apresenta apenas os quatro Macroprocessos do
Modelo de Gestão para Resultados do Ceará, de acordo com o Decreto Nº
32.216/2017:

A. Planejamento, Orçamento, Monitoramento e Avaliação.
B. Acordo de Resultados, Planejamento, Contrato de Gestão e Avaliação.
C. Planejamento, Monitoramento, Acordo de Resultados e Lei de Diretrizes

Orçamentárias.
D. Planejamento, Orçamento, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E. Acordo de Resultados, Lei de Diretrizes Orçamentária, Monitoramento e

Avaliação.

10. Assinale a opção correta sobre o processo que tem o objetivo de orientar,
estimar as receitas e fixar as despesas na elaboração dos orçamentos fiscais e
da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias,
conforme legislação específica, de acordo com o Modelo de Gestão Resultados
do Ceará, de acordo com o Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017:

A. Processo de Formulação do Plano Plurianual.
B. Processo de Formulação das Diretrizes Orçamentárias.
C. Processo de Programação Orçamentária Anual.
D. Processo de Pactuação de Compromissos.
E. Processo de Formulação dos Acordos de Resultados.
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11. O Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017 define princípios norteadores da
Gestão para resultados no Governo do Estado do Ceará, que devem guiar o
comportamento pessoal e organizacional dos integrantes do governo do Estado
em todas as suas instâncias, assinale abaixo, a alternativa que não se classifica
como um destes princípios:

A. Orientação para resultados, numa perspectiva de curto prazo.
B. Flexibilidade e agilidade administrativa.
C. Governança pública integrada, convergente e colaborativa.
D. Sustentabilidade fiscal e financeira.
E. Foco em públicos-alvo claros e inequívocos.

12. São projetos cujo escopo, segundo o Decreto Nº 32.216/2017, contempla a
realização de obras ou a aquisição de bens, utilizando, essencialmente,
recursos na categoria econômica relativa a despesas de capital:

A. Projeto de investimento.
B. Projeto estratégico.
C. Projeto complementar.
D. Projeto estruturante.
E. Projeto piloto.

13. A LEI N.º 16.710, DE 21.12.18 (Republicado no D.O. de 27.12.18), dispõe
sobre o modelo de gestão do executivo. Em seu Art. 14 assinale a alternativa
INCORRETA em relação ao que compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do
Estado - CGE:

A. Consolidar o Sistema de Controle Interno, por meio da melhoria contínua da
estratégia, dos processos e das pessoas, visando à excelência da gestão.

B. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução
dos programas de governo e dos orçamentos do Estado.

C. Realizar o acompanhamento da execução da receita e da despesa e a
fiscalização da execução física das ações governamentais.

D. Inscrever e controlar a dívida ativa, tributária ou não, do Estado .
E. Promover e atuar diretamente na participação, proteção e defesa dos direitos

dos usuários de serviços públicos.

14. Assinale a opção que apresenta o órgão estadual que tem a competência de
coordenar o Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará, de acordo
com o Lei n.º 16.710/2018:

A. Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE.
B. Procuradoria-Geral do Estado - PGE.
C. Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag.
D. Casa Civil.
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E. Secretaria da Fazenda - Sefaz.

15. Assinale a opção que apresenta apenas Autarquias estaduais de acordo
com o Lei Nº 16.710/2018:

A. Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública - Supesp;
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo -
SEAS; e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.

B. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará -
Arce; Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará -Issec; e Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.

C. Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - AESP;
Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário - CGD; e Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo - SEAS.

D. Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário - CGD; Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará - Ipece.

E. Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário - CGD, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará -
Ipece e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública -
Supesp.

16. Sobre a Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), é
correto afirmar, EXCETO:

A. A lei de diretrizes orçamentária disporá sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas.

B. O projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma compatível com o
plano plurianual.

C. Aplica-se também às autarquias e fundações públicas.
D. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas

no mês e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
E. As suas disposições são aplicadas somente à União e aos Estados.

17. Segundo o Decreto Nº 32.216/2017, marque a alternativa que representa a
etapa da Gestão de Projetos de Investimentos Público que tem por objetivo
comparar os resultados obtidos pelo projeto com os resultados previstos para
proporcionar aprendizado e aprimoramento dos projetos futuros:

A. Ideação e concepção dos projetos.
B. Avaliação prévia dos projetos.
C. Priorização e seleção dos projetos.
D. Monitoramento dos projetos.
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E. Avaliação “ex post” dos projetos.

18. De acordo com o Decreto Nº 32.216/2017, Art.11, que processo tem o
objetivo de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo
Governo Estadual ao longo de um período de quatro anos, conforme legislação
específica:

A. Formulação do Plano Plurianual.
B. Avaliação dos resultados.
C. Gestão por resultados.
D. Capacitação.
E. Insumos e ações.

19. Assinale a opção que apresenta o órgão estadual que tem a competência de
auxiliar direta e indiretamente o Governador na formulação da política
econômico-tributária do Estado, de acordo com o Lei n.º 16.710/2018:

A. Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE.
B. Secretaria da Fazenda - Sefaz.
C. Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag.
D. Casa Civil.
E. Procuradoria Geral do Estado - PGE.

20. De acordo com o Lei n.º 16.710/2018, assinale a opção que representa o
seguinte conceito: “socialização dos atos administrativos, mediante a
respectiva divulgação pelos meios oficiais e de comunicação social,
ressalvadas as hipóteses de sigilo necessárias à segurança do Estado e da
sociedade, priorizando o interesse público à informação”:

A. Ética.
B. Participação.
C. Socialização.
D. Transparência.
E. Divulgação.
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AVALIAÇÃO DISCURSIVA (A02)

“O programa é um conjunto articulado de ações (relativas a investimentos, despesas
correntes e outras ações não orçamentárias), para o alcance de um objetivo. Esse
objetivo é concretizado em resultados — resultado é a solução de um problema ou o
atendimento de demanda da sociedade — mensurados pela evolução de
indicadores no período de execução do programa, possibilitando, assim, a avaliação
objetiva da atuação do governo.” (GARCES; SILVEIRA, 2014, p. 56-57).

GARCES, Ariel; SILVEIRA, José Paulo. Gestão pública orientada para resultados no
Brasil. Revista do Serviço Público, [S. l.], v. 53, n. 4, p. 53-77, 2014.

Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter motivador e orientador,
redija um texto dissertativo, com uma extensão mínima de 10 (dez) e máxima de 15
(quinze) linhas, acerca do tema a seguir:

A Centralidade do Programa no Modelo de Gestão para Resultados

Ao elaborar seu texto aborde os seguintes aspectos:

● O programa como referência para alocação dos recursos;
● O programa como viabilizador de parcerias; e
● O monitoramento e a avaliação do programa.

➔ As questões principais que devem ser abordadas no texto encontram-se entre a
página 56 e 64 do texto utilizado com referência. Contudo, deve ser observada
a capacidade de articulação entre os diversos aspectos da Gestão para
Resultados que é pontuada em todo o artigo.
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