CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A União elaborou seu orçamento contendo todos os
orçamentos, exceto os das estatais e da seguridade social. No
orçamento do Poder Executivo, figura também a previsão de
novos cargos públicos para o ano subsequente. Não foi previsto
nessa proposta orçamentária, em virtude da crise econômica,
nenhum tipo de repasse para outros entes federais (estados,
Distrito Federal (DF) e municípios). Antes de ser aprovado, o
orçamento foi rejeitado uma vez e, após a realização de algumas
modificações, foi aprovado. Já durante a execução do orçamento,
foi realizado o remanejamento de recursos de uma programação
para outra e parte do orçamento fiscal foi utilizado para cobrir o
deficit de uma empresa pública.
A partir da situação hipotética acima, julgue os itens a seguir.
61

O orçamento em questão deve contemplar também o
orçamento das estatais e da seguridade social.

62

A peça orçamentária pode conter a previsão de criação de
cargos públicos, desde que acompanhada da sinalização das
receitas necessárias para seu pagamento.

63

Uma organização pública do Poder Executivo pretende
realizar o mapeamento de seus processos. Sabe-se que esse órgão
possui as seguintes competências: propor normas e padrões de
qualidade ambiental e dos recursos hídricos, implantar e
operacionalizar sistemas de informação, de monitoramento
ambiental e de informações sobre os recursos hídricos.
Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes.
75

76

77

78
79

É obrigatório o repasse da União para estados, DF e
municípios dos percentuais dos impostos previstos como
transferências tributárias constitucionais.

80

64

No caso dos orçamentos estaduais, é permitida a vinculação
de impostos estaduais para a prestação de garantia à União.

81

65

É possível o remanejamento realizado de uma programação
para outra, desde que exarado por ato do chefe do Poder
Executivo.

82

66

É permitido aos cidadãos tomar conhecimento do orçamento
público, mas apenas a partir da sua aprovação pelo Poder
Legislativo.

67

O orçamento da União será composto pelas peças
orçamentárias enviadas por cada um dos poderes ao Poder
Legislativo, que o consolidará para elaboração da lei
orçamentária.

68

Antes da aprovação do orçamento, o Poder Legislativo
deverá também estabelecer, por intermédio de um decreto
legislativo, a programação financeira e o cronograma de
execução mensal do desembolso.

69

Antes da elaboração do orçamento descrito na situação
citada, foi necessária a elaboração de um plano plurianual
com duração de quatro anos.

70

A vigência do plano plurianual não coincide com o mandato
do chefe do Poder Executivo.

71

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pode conter a
criação de cargos públicos previstos na situação descrita.

72

Caso julgue que a peça orçamentária da situação em questão
não ficou muito boa, o Ministério Público pode ter a
iniciativa de elaborar nova lei sobre matéria orçamentária.

73

Após a aprovação do orçamento, é possível a realização de
despesa sem a emissão de nota de empenho.

74

As possíveis despesas previstas para a manutenção e o
funcionamento de serviços públicos são classificadas como
despesas de capital.

83

Pode-se considerar como processo organizacional o conjunto
de atividades, mesmo que não relacionadas entre si, que
transformam insumos (entradas) em produtos ou serviços
(saídas) que têm valor para um grupo específico de clientes.
As normas sobre qualidade ambiental são exemplos de
produto de um processo existente no órgão público da
situação proposta.
As informações sobre condições ambientais são exemplos
de entradas, em um processo, pois são recursos sem
modificações ou consumo ao longo do processamento.
O sistema de informações dessa organização pública é um
exemplo de mecanismo de processo.
A quantidade de autuações realizadas na área de atuação do
órgão público, no que tange aos aspectos ambientais, é um
exemplo de indicador de desempenho.
A modelagem de um processo, no caso em questão, buscaria
descrever a forma atual como são elaboradas as normas e os
padrões de qualidade ambiental.
O processo de operacionalização de sistemas de informação
e de monitoramento ambiental e de informações sobre
recursos hídricos caracteriza-se como um processo de apoio
(ou suporte).
Pode ser considerado como um fator crítico de sucesso do
processo de operacionalização de sistemas de informação e
monitoramento ambientais e de informações a respeito dos
recursos hídricos o grande desmatamento das matas nativas
da região.
A legislação ambiental é um exemplo de controle do
processo de proposição de normas e padrões de qualidade
ambiental.

Julgue os itens seguintes, que versam acerca de informática e
processamento de dados.
84

85

86

87

88

89

O computador denominado servidor necessariamente deve
possuir um monitor ligado a sua CPU visando o
acompanhamento de suas atividades.
Um administrador público que busque adquirir
microcomputadores que disponham de todos os periféricos
básicos inseridos na placa-mãe deve optar pelos chamados
micros com tudo on board.
Para rastrear o acesso de um computador a um sítio não
autorizado pela sua organização, pode-se utilizar o endereço
IP da máquina.
Visando processar dados para interligar computadores que
se encontrem longe fisicamente, deve-se utilizar uma rede
LAN.
O administrador público, ao se preocupar em armazenar as
informações disponíveis na repartição, estará desenvolvendo
atividades fora da área de informática, já que essa ciência diz
respeito ao processamento dessas informações.
Ao processar dados que seguirão pela Internet, será utilizado
o TCP como protocolo responsável pelo empacotamento de
dados na origem para possibilitar sua transmissão e pelo
desempacotamento dos dados no local de chegada dos
dados.
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Com relação à gestão de material, julgue os próximos itens.

104 Durante a elaboração da estratégia de negociação, é

90

importante que os objetivos sejam organizados de maneira
hierárquica, do mais para o menos importante.
105 Na abordagem integrativa de negociação, as partes dividem
ou distribuem os recursos entre si.

Na perspectiva atual do gerenciamento de recursos materiais,
o foco deve-se concentrar na busca da integração do fluxo
dos processos logísticos de suprimento: demanda do usuário,
especificação de objetos e condições para sua aquisição,
seleção de fornecedores, acompanhamento do processo de
suprimento, recebimento dos objetos, atualização das
diversas informações referentes ao objeto, entre outros
aspectos do fluxo.
91 O gerenciamento eficaz da administração de recursos
materiais mediante a integração das atividades associadas ao
processo de suprimento pode ser apoiado pelo uso do
modelo SCOR. Esse modelo serve como referência para
estruturar as relações entre as organizações que interagem no
suprimento dos objetos requeridos. Entre os processos
importantes dessa interação na dinâmica do suprimento
incluem-se o planejamento, o suprimento e a devolução.
92 A opacidade é um requisito na comunicação para evitar a
morosidade da informação sobre as necessidades de
materiais entre os diversos departamentos da organização.
93 A visão tradicional da gestão de materiais contribui para que
essa gestão ocorra de modo integrado no contexto da
organização com foco no nível de serviço a ser oferecido a
seus clientes internos.
Julgue os itens seguintes, acerca da gestão de materiais.
94

95
96

97

98

O lead time, tempo de aprovisionamento ou ressuprimento,
é o tempo decorrido para o fornecedor transportar os objetos
solicitados pelo seu cliente.
A adoção da perspectiva conhecida como custo total afeta a
programação da frequência de entregas de objetos.
Na cronologia do desenvolvimento da gestão de materiais,
superar a fragmentação de suas áreas de atuação depende
unicamente da adoção de novas tecnologias.
Uma das atividades primárias da logística, o uso de
embalagens adequadas afeta positivamente a densidade dos
objetos, favorecendo assim seu transporte, guarda e
movimentação, com impacto na redução de custos.
A curva do custo decorrente da frequência de aquisição (que
inclui o transporte) se cruza com a de gestão de estoques no
ponto de menor custo total. Assim, uma política que leve em
conta essa combinação potencializa a adição de valor à
organização que adquire os objetos.

Com relação ao teorema de Pareto, julgue o item abaixo.
99

Objetos classificados na classe C, no método da curva ABC,
segundo o teorema de Pareto, tendem a requerer uma política
de disponibilidade para os clientes com níveis de serviço
superiores a 90%.
Julgue os itens de 100 a 105, relativos a técnicas de negociação.
100 Uma negociação é caracterizada por dois elementos

fundamentais que coexistem de forma contínua: a presença
de algum tipo de conflito e a tomada de decisões necessárias
à sua solução.
101 Conflitos latentes são aqueles nos quais as partes percebem,
de forma racional, a existência, embora ainda sem uma
manifestação explícita, do conflito.
102 Os conflitos surgem de três motivos principais: a competição
por recursos disponíveis, porém escassos, a divergência de
objetivos entre as pessoas e a tentativa de autonomia ou
libertação de um indivíduo com relação a outro.
103 O estilo pressionar de resolução de conflitos é caracterizado
por trocas e concessões; cada lado tem o seu momento de
fazer o movimento, seja para frente seja em recuo.

Acerca das técnicas de gerenciamento de projetos, julgue os itens
que se seguem.
106 Ser orientado por objetivos é uma das características do

gerenciamento de projetos.
107 As restrições de mercado se referem ao escopo, às

especificações e aos padrões a serem alcançados.
108 O controle de riscos é um processo contínuo ao longo de
todo o ciclo de vida do projeto e é fundamental manter a
consciência dos riscos na mente de todos os integrantes da
equipe de projeto.
109 O controle de mudanças é um processo pelo qual são
identificadas, avaliadas e aprovadas ou rejeitadas mudanças
no custo, no cronograma ou nos benefícios do projeto.
110 No modo de retirada para enfrentar os conflitos em um
projeto deve-se começar com uma postura rígida em ambos
os lados, mas expressar uma disposição de encontrar uma
solução.
Acerca das ferramentas de planejamento estratégico, julgue os
itens que se seguem.
111 Na matriz SWOT, as oportunidades são as variáveis externas

112

113

114

115

116

e não controláveis pela empresa que criam condições
desfavoráveis para a mesma.
Na análise SWOT, o fato de uma empresa vivenciar
problemas de comunicação entre diversas unidades em
diferentes países pode ser entendido como uma ameaça.
O gráfico de Pareto dispõe a informação de maneira que se
torne evidente e se possa visualizar a priorização de
problemas e projetos.
O desdobramento de gráficos de Pareto consiste em
considerar as categorias prioritárias identificadas em um
primeiro gráfico como novos problemas a serem analisados
por intermédio de novos gráficos de Pareto.
Na identificação de causas que acarretam defeitos em placas
de circuito impresso em uma fábrica, a ferramenta mais
indicada é o diagrama de Ishikawa.
Na construção do diagrama de Ishikawa o primeiro passo é
relacionar, dentro de retângulos, como espinhas grandes, as
causas primárias que afetam a característica da qualidade ou
o problema definido.

Julgue o próximo item, referente à gestão do conhecimento.
117 Conforme a tipologia de conhecimento definida por Nonaka

e Takeuchi, a socialização é a transformação de
conhecimento tácito em conhecimento explícito.
Com base na nova gestão pública, julgue os itens subsequentes.
118 Entre os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal

podem-se mencionar a prevenção de riscos e a correção de
desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas.
119 As parcerias público-privadas foram instituídas no Brasil
principalmente devido à falta de capacidade do Estado de
realizar investimentos de infraestrutura, considerando a
escassez de recursos.
120 O empenho é o primeiro estágio efetivo da despesa e é
conceituado como o ato emanado da autoridade competente
que cria para o Estado a obrigação de pagamento.
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