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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Em relação aos regimes previdenciários, julgue os itens a seguir.

Com base na Lei n.º 12.154/2009, que criou a Superintendência

51

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), julgue os itens
que se seguem.

O servidor público federal estudante de nível superior de
faculdade privada é legalmente impedido de se filiar ao regime
geral de previdência social na qualidade de segurado
facultativo.

52

A CF dispõe que o regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, é facultativo.

53

É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime
geral de previdência social, ressalvados os casos em que os
beneficiários tenham exercido atividades sob condições
especiais, que prejudiquem sua saúde ou integridade física, e
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos
termos definidos em lei.

Julgue os itens
complementar.
54

55

56

subsecutivos,

referentes

à

previdência

É expressamente proibida a utilização de corretores na venda
dos planos de benefícios das entidades abertas de previdência
complementar, que devem firmar contrato diretamente com os
assistidos e(ou) beneficiários.
Os assistidos de planos de benefícios de entidade aberta de
previdência complementar têm o direito legal de transferir os
recursos garantidores dos benefícios para outra entidade de
previdência complementar criada com o objetivo específico de
contratar plano de renda vitalícia, não necessitando, para isso,
de autorização específica do órgão regulador.
Ao participante de entidade fechada de previdência
complementar é facultada a manutenção do valor de sua
contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou
total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos
benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou
em outros definidos em normas regulamentares.

A respeito das disposições constantes na Lei Complementar n.º
108/2001, que versa acerca da relação entre entes públicos e suas
respectivas entidades fechadas de previdência complementar, julgue
os itens a seguir.
57

58

59

60

procuradoria federal, das coordenações-gerais, da ouvidoria e
da corregedoria.
61

Além das contribuições regulares, os planos de benefícios
podem prever o aporte de recursos pelos participantes, a título
de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador.

À PREVIC não compete promover a mediação e a conciliação
entre entidades fechadas de previdência complementar e entre
estas e seus participantes e assistidos, nem dirimir litígios, uma
vez que se trata de típicas competências do Poder Judiciário.

Julgue os próximos itens com base no Decreto n.º 7.078/2010, que
aprovou a estrutura regimental do Ministério da Previdência Social;
no Decreto n.º 7.123/2010, que dispõe sobre o Conselho Nacional
de Previdência Complementar (CNPC) e sobre a Câmara de
Recursos da Previdência Complementar (CRPC); e no Decreto n.º
4.942/2003, que regulamenta o processo administrativo para
apuração de responsabilidade por infração à legislação no âmbito
do regime da previdência complementar, operado pelas entidades
fechadas de previdência complementar.
62

Da decisão do secretário de Previdência Complementar a
respeito de infração praticada no âmbito do regime da
previdência complementar, caberá a interposição de recurso
ao ministro de Estado da Previdência Social, sem efeito
suspensivo, no prazo de trinta dias, contado do recebimento da
decisão-notificação.

63

Ao CNPC, colegiado integrante da estrutura básica do
Ministério da Previdência Social, cabe exercer a função de
órgão regulador do regime de previdência complementar
operado pelas entidades fechadas de previdência
complementar.

64

Entre as competências da CRPC, órgão central colegiado no
âmbito do Ministério da Previdência Social, incluem-se a
apreciação e o julgamento, em primeira instância

Na qualidade de patrocinadora de entidade fechada de
previdência complementar, é vedado à União assumir encargos
adicionais para o financiamento dos planos de benefícios, bem
como custear despesa administrativa da entidade e a esta ceder
pessoal.
As entidades de previdência complementar gozam de
autonomia em relação às suas finalidades específicas, razão
pela qual, nas empresas controladas indiretamente pela União,
a proposta de instituição de plano de benefícios não necessita
submeter-se ao órgão fiscalizador nem requer manifestação
favorável do órgão responsável pela supervisão do
patrocinador.

A estrutura básica da PREVIC compõe-se da diretoria, da

administrativa, das impugnações referentes a lançamentos
tributários da taxa de fiscalização e controle da previdência
complementar.
Acerca dos principais modelos de administração pública, julgue os
itens a seguir.
65

O clientelismo, o fisiologismo e a corrupção são exemplos
de consequências advindas do modelo burocrático de
administração pública.

66

O modelo patrimonialista é caracterizado pela confusão entre
o interesse público e o interesse privado, em que prevalece a
noção de que o Estado é uma extensão da família real.
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Com relação ao papel e à atuação da área de recursos humanos nas
organizações, julgue os itens que se seguem.

Julgue os itens a seguir, relativos à eficiência, ao uso de indicadores
de desempenho e à ética profissional no âmbito da administração de
recursos materiais.

67

A elaboração de normas e procedimentos que visam a proteção
da integridade física e mental do trabalhador é um dos
objetivos da segurança no trabalho.

79

68

Quando a área de recursos humanos define as trajetórias de
carreiras existentes em uma organização, um plano de carreiras
é elaborado.

69

Os planos de benefícios e serviços de uma organização
auxiliam o empregado no exercício do cargo, dentro da
empresa e na comunidade.

80

81

Julgue os próximos itens, relativos à gestão de pessoas.
70

As ações de treinamento e de educação corporativa são
planejadas para a aprendizagem pessoal e profissional, de
acordo com necessidades imediatas e futuras das organizações.

71

Uma informação gerencial serve de insumo para a tomada de
decisão por parte de gerentes, devendo, por isso, sua
interpretação ser orientada ao contexto da organização. Esse
processo deve ocorrer de forma totalmente isenta e sem
considerar a natureza da organização.

72

73

74

75

Um gerente que avalia o desempenho de seus subordinados de
acordo com uma média geral comete o erro de distribuição na
avaliação de desempenho.
Quando um gerente utiliza os resultados da avaliação de
desempenho de sua equipe para tomar decisões a respeito de
novas contratações, como, por exemplo, em ações de
treinamento, a avaliação de desempenho está cumprindo seu
papel na organização.
A forma mais adequada de mapear competências nas
organizações é utilizando-se entrevistas individuais e grupos
focais.
A depender do tipo da organização, a gestão por competências
pode ou não estar vinculada aos processos de formulação das
estratégias e aos resultados organizacionais.

Acerca das ações destinadas a assegurar a disponibilidade de
recursos materiais no âmbito da administração pública, julgue os
itens subsecutivos.
82

83

84

85

86

No que se refere a comportamento organizacional, julgue os itens
que se seguem.
76

Emoções e afetos das pessoas nas organizações são aspectos
importantes que as pesquisas de clima organizacional devem
revelar para que se possa gerenciar a qualidade de vida no
trabalho.

77

Em uma equipe de trabalho efetiva, um líder deve agir de
forma orientada para o relacionamento com seus subordinados
e para o desempenho destes. Além disso, a equipe deve ter
habilidades e conhecimentos necessários para a realização dos
objetivos.

78

Os valores individuais e organizacionais representam dois
produtos tangíveis que estão dentro e fora das mentes dos
indivíduos, caracterizando os elementos mais subjetivos de
uma cultura organizacional.

Entre os aspectos relevantes do Código de Ética Profissional
do Servidor Público do Poder Executivo Federal, incluem-se
o dever de ser probo, reto, leal e justo, e, consequentemente,
o dever de escolher, diante de opções, a melhor e a mais
vantajosa para a administração pública.
Entre as formas de exercício do princípio da eficiência na
administração pública, incluem-se a realização de avaliação de
desempenho entre os servidores e a manutenção dos estoques
de materiais com baixo giro, mediante ajustamento dos ritmos
da reposição dos estoques e das demandas dos usuários.
Com o objetivo de assegurar que a licitação seja atendida nos
limites de nível de serviço desejado, aconselha-se especificar
os indicadores no edital que a reja, visto que, caso se necessite,
por exemplo, destacar a pontualidade na entrega, caberá ao
licitante estabelecer a variação aceitável, em termos de
unidades de tempo apropriadas, e, se desejado, estabelecer as
punições para o não cumprimento desses limites.

87

88

No procedimento de reposição de estoques, o princípio da
eficiência deve ser observado, visto que se apresenta como
princípio norteador da administração pública e dos processos
administrativos de gestão; nesse sentido, deve-se buscar
estabelecer o balanceamento entre os custos relativos à
manutenção e à solicitação de estoque.
A Lei de Licitações destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a administração, que deve ser processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
A modalidade eletrônica de licitação do tipo técnica e preço
deve ser realizada quando a disputa for realizada a distância
e em sessão pública, por meio de sistema que promova a
comunicação pela Internet.
Os pedidos de cotação eletrônica de preços devem ser
divulgados aos fornecedores, a fim de que se garanta a
competitividade, independentemente da linha de fornecimento
exigida e desde que o fornecimento possa ser entregue no local
do órgão promotor.
O sistema de registro de preços deve ser adotado,
preferencialmente, nas situações em que houver necessidade de
contratações sazonais, de acordo com as características do bem
ou serviço; for inconveniente a aquisição de bens com previsão
de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários
à administração para o desempenho de suas atribuições; e for
conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo.
No serviço público, o relacionamento com fornecedores
classifica-se como de transação entre partes independentes, ou
seja, arm’s length, de modo que, no prazo de vigência do
contrato, entre o fornecedor e seu cliente, possa se estabelecer
um mecanismo de resposta eficiente ao consumidor, com os
objetivos de firmar-se uma maior interação entre o fornecedor
e seu cliente do serviço público e de se buscar maior eficiência.
Entre os métodos empregados para prever a demanda, o mais
comum consiste no uso do histórico de demandas passadas,
que, porém, não é o método, necessariamente, mais preciso. A
qualidade da previsão relaciona-se, intrinsecamente, ao seu
horizonte de tempo, uma vez que, quanto maior o horizonte de
projeção da demanda, maior será sua precisão.
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Com base na administração patrimonial e nos procedimentos
administrativos da administração de recursos materiais no setor
público, julgue os próximos itens.
89

90

Na administração de recursos materiais, os procedimentos se
caracterizam por uma sucessão encadeada de atos para a
efetivação de um ato final, na forma da lei, e, para a proteção
dos direitos dos administrados e para o melhor cumprimento
dos fins administrativos, aplicam-se a esses procedimentos os
princípios da publicidade, da economia processual e do
interesse público.
No dia a dia da organização, utilizam-se recursos patrimoniais
que podem ser ordenados em móveis e imóveis, tais como
instalações, máquinas, equipamentos e veículos, que, com o
passar dos anos e com seu uso, perdem o valor, alguns
radicalmente, em razão da obsolescência.

Julgue os itens a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas
patrimoniais e contas de resultado.
97

Materiais de limpeza adquiridos em março de 2010, pagos em
abril de 2010 e consumidos em maio de 2010 devem ter sido
apropriados na demonstração do resultado do exercício em
abril de 2010.

98

O encerramento das contas de resultado tem como finalidade
a determinação do lucro líquido.

99

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é uma conta
contábil de natureza credora redutora da conta clientes ou
valores a receber, que pertencem ao grupo do ativo.

100

A reserva legal deverá ser constituída, obrigatoriamente, pela
companhia, mediante destinação de 5% do lucro líquido do
exercício, antes de qualquer outra destinação e com limitação
de até 100% do capital social realizado.

101

Considere que determinada empresa, costumeiramente, pague
seus empregados somente no quinto dia útil do mês seguinte à
prestação dos seus serviços. Nesse caso, se o regime contábil
para efeito de registro fosse o de caixa, e não o de
competência, no mês da prestação desses serviços, haveria
redução no passivo e aumento no lucro ou redução do prejuízo.

102

Receitas diferidas e despesas antecipadas de aluguel são
respectivamente contas de resultado e contas patrimoniais.

Com relação aos sistemas governamentais no Poder Executivo
Federal, julgue os itens que se seguem.
91

Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo e
seu titular podem delegar toda a sua competência a outros
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente e em
razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica,
jurídica ou territorial.

92

Por meio do credenciamento no SICAF, habilitam-se as
organizações interessadas a participar de pregão, em sua forma
eletrônica, bem como na cotação eletrônica.

A companhia Alfa foi constituída em 1.º de abril de 2010
mediante captação de recursos totais de R$ 80.000,00, dos quais
R$ 50.000,00 foram captados dos sócios, sob a forma de capital
subscrito e integralizado no ato. O restante é oriundo de terceiros,
30% a título de empréstimos de longo prazo e 70%, de curto prazo.
Nesse mesmo mês, um cliente fez um adiantamento correspondente
a dois quintos do capital próprio. No mês da constituição da
empresa, foram realizados os seguintes investimentos:
R$ 22.000,00 em máquinas e equipamentos, sendo 50% à vista e o
restante financiado em 16 parcelas iguais; R$ 12.000,00 em ações
para especulação; R$ 32.000,00 em mercadorias para revenda;
R$ 20.000,00 de empréstimos de curto prazo concedidos a
terceiros; e o restante em despesas.

RASCUNHO

Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue os itens
que se seguem.
93

Ao final do mês da constituição da empresa, a análise do
balanço patrimonial da companhia Alfa mostrou liquidez
corrente de 1,23 e endividamento de 0,71.

94

Em abril de 2010, a companhia Alfa apresentou R$ 64.000,00
de ativo circulante e R$ 22.000,00 de ativo não circulante.

95

Considerando-se o capital social subscrito e integralizado e a
obtenção de empréstimos com terceiros, é correto afirmar que
o capital social e as obrigações de longo prazo com terceiros
em abril de 2010 foram, respectivamente, iguais a
R$ 50.000,00 e 52.000,00.

96

Se, em abril de 2010, a companhia Alfa tiver prestado serviços
a prazo para um cliente no valor de R$ 30.000,00, então ela
terá auferido prejuízo de R$ 5.000,00.
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Julgue os próximos itens, a respeito de processos licitatórios,
orçamento público e execução orçamentária.

Julgue os próximos itens, referentes à atribuição de permissões em
pastas e arquivos em ambiente Windows.

103

112

As permissões de pasta incluem os tipos Controle total, Modificar,
Ler e executar, Listar conteúdo da pasta, Ler e gravar. Cada uma
dessas permissões consiste em um grupo lógico de permissões
especiais. Com relação à permissão chamada Desviar
pasta/Executar arquivo, ao definir-se a permissão Desviar pasta em
uma pasta, automaticamente define-se a permissão Executar
arquivo em todos os arquivos dessa pasta.

113

Apesar de as opções Listar conteúdo de pastas e Ler e executar
aparentemente terem as mesmas permissões especiais, essas
permissões são herdadas de formas diferentes. A permissão
Listar conteúdo de pastas é herdada por pastas, mas não por
arquivos, e deve aparecer apenas quando são exibidas as
permissões de pasta. A permissão Ler e executar é herdada por
arquivos e pastas e está sempre presente quando são exibidas
as permissões de arquivo ou pasta.

De acordo com o princípio da exclusividade, a lei orçamentária
não deve conter dispositivo estranho à fixação da despesa e
previsão da receita. Consiste em exceção a esse princípio a
autorização para a abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
104 De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, são modalidade de
licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o
concurso e o leilão. O procedimento licitatório caracteriza
ato normativo formal exclusivo da União no exercício da
administração pública.
105 O princípio da universalidade estabelece que o orçamento
público deve ser elaborado e autorizado para o exercício
financeiro, que corresponde ao ano civil. O princípio da
anualidade, por sua vez, acarreta que o orçamento contenha
todas as receitas e todas as despesas do Estado.
106 A Lei Orçamentária Anual é de competência do Poder
Executivo e compreende os orçamentos fiscais, da seguridade
social e de investimentos das estatais. O orçamento de
investimento das empresas compreende aquelas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto.
Com relação aos computadores do tipo padrão IBM PC construídos
com base em processador Pentium IV, julgue o item a seguir.
107

114

WAN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de
se compartilhar recursos especializados para uma maior
comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem
um custo de comunicação elevado, essas redes são, em geral,
públicas, ou seja, o sistema de comunicação é mantido,
gerenciado e de propriedade de grandes operadoras (públicas
ou privadas) e seu acesso é público.

115

No modelo OSI, as entidades da camada N implementam um
serviço usado pela camada N + 1. Nesse caso, a camada N é
denominada usuária do serviço e a camada N + 1 é
denominada provedora.

116

A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e,
portanto, a fenômenos de indução eletromagnética, sendo
apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos.

117

A topologia em anel proporciona uma economia considerável
relativamente ao número de conexões, ao se considerar os
sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia
apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização,
como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre
os pontos finais do canal de comunicação.

118

Na topologia em estrela, cada nó é interligado a um nó central
(mestre), através do qual todas as mensagens devem passar.
Este nó age, assim, como centro de controle da rede,
interligando os demais nós (escravos). Nada impede que haja
comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações
envolvidas sejam diferentes.

119

Duas camadas possuem o mesmo nome ao se considerar o
modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. Uma dessas camadas é
chamada de apresentação e a outra, de transporte.

120

O conceito de sistema de cabeamento estruturado é embasado
na disposição de uma rede de cabos, com integração de
serviços de dados e voz. Pode, portanto, ser redirecionada por
caminhos diferentes, no mesmo complexo de cabeamento, para
prover um caminho de transmissão entre pontos distintos da
rede. Um sistema de cabeamento estruturado padrão EIA/TIA
568A é formado por seis subsistemas, incluindo-se o Entrada
do Edifício, o Sala de Equipamentos e o Saída do Edifício.

As principais características/inovações de um computador
desse padrão são barramento externo de 400 MHz, cache L1
mais eficiente e ULA com o dobro de frequência do
processador.

Considerando que um usuário deseje instalar uma impressora de
rede, em um ambiente que utilize o sistema operacional
Windows XP, julgue o item abaixo.
108

Acerca de noções de rede de dados, topologia de redes, redes
LAN/WAN, modelo OSI, configuração de rede de dados e
funcionamento de cabeamento estruturado (norma EIA/TIA
n.º 568), julgue os itens que se seguem.

O procedimento de instalação da impressora pode ser bemsucedido caso sejam obedecidos os passos seguintes, na
sequência apresentada: acessar Painel de controle; acessar
Impressoras; clicar Adicionar uma impressora; no Assistente para
adicionar impressora, selecionar Adicionar uma impressora da rede,
sem fio ou Bluetooth; na lista de impressoras disponíveis,
selecionar a que se deseja usar e clicar Avançar; se solicitado,
instalar o driver de impressora no computador e, se for
solicitada uma senha de administrador ou sua confirmação,
digitar a senha ou fornecer a confirmação; e concluir as etapas
adicionais no Assistente e clicar Concluir.

Com relação a instalação, configuração e suporte em McAfee
Viruscan Enterprise; Microsoft Office 2003 e versões posteriores,
Microsoft Internet Explorer 7.0 e versões posteriores e Outlook
2003 e versões posteriores, julgue os itens que se seguem.
109

A exclusão de um RSS no Office Outlook 2007 o remove da
lista Feeds Comuns ou de outros programas que usem a lista
Feeds Comuns.
110 Mesmo que o Microsoft Office Word 2003 não esteja instalado
no computador, é possível utilizar o Visualizador do Microsoft
Office Word 2003 para abrir, exibir ou imprimir documentos
que foram criados a partir do Microsoft Office Word 2007,
2003, 2002 ou 2000. Além disso, ainda é possível editar e
salvar um documento do Word.
111 Para se configurar o Internet Explorer 7 de forma que ele
execute controles ActiveX automaticamente, os seguintes
procedimentos devem ser adotados: no menu Ferramentas,
clicar Opções da Internet e selecionar a guia Avançadas; clicar a
zona de conteúdo Internet e escolher Nível personalizado; na caixa
Configurações, rolar até a seção Scripts e clicar Habilitar, em Script
ativo e Scripts de miniaplicativos Java, clicar em OK e, em seguida,
clicar OK novamente.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Abel, portador de deficiência física, teve seu primeiro vínculo laboral quando ingressou no serviço
público, em janeiro de 2010, no cargo de técnico administrativo do Ministério da Previdência Social, provido
mediante concurso público. À época Abel tinha 21 anos de idade.

A partir dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo a respeito dos direitos e deveres dos servidores públicos. Em seu texto,
aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial;
possibilidade de ser concedido a servidor afastamento, durante o estágio probatório, para participar de programa de mestrado e
requisitos legais desse afastamento;
possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a Abel.
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RASCUNHO
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