PROVA PRÁTICA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PRUDENTÓPOLIS
ESPELHO DA RESPOSTA
O princípio da legalidade tem por fim combater o poder arbitrário do Estado.
Os conflitos devem ser resolvidos pela lei e conforme se observa no artigo 5º
da Constituição Federal.
Pelo princípio da impessoalidade, a Administração deve manter-se numa
posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de
estabelecer discriminações gratuitas, conforme preceitua o artigo 100 da
Constituição Federal. De acordo com o princípio da moralidade da
Administração, deve atuar com moralidade, isto é, de acordo com a lei,
cabendo à qualquer cidadão propor ação popular que vise anular ato lesivo,
conforme o artigo 5º, inciso LXXXIII da Constituição Federal.
O princípio da publicidade indica que a Administração tem o dever de manter
plena transparência de todos os seus comportamentos, conforme determina o
artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que assegura a todos o direito
a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral
A prova prática será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria:
O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do
assunto/tema abordado pela questão, demonstrando os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.
b) Sistematização Lógica (atendimento ao tema proposto na questão)
A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão,
limitada aos quatro princípios solicitados com breves comentários a respeito de
cada um deles.
c) Nível de persuasão:
A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz
de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de
demonstrar conhecimento aplicado ao tema da questão.
d) Adequada utilização do vernáculo:
A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: constituição
dos parágrafos conforme o assunto abordado, estruturação dos períodos no
interior dos parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre
as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das
porções textuais).

