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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de projetos.

No que concerne à gestão da qualidade, julgue os próximos itens.

41

55

Ataques competitivos da concorrência ou estabelecimento de
crises são exemplos de justificativas de quando se deve realizar
o benchmark.

56

O diagrama de causa e efeito, também chamado de diagrama
de Ishikawa, busca, a partir de uma análise gráfica, mostrar as
relações entre dois conjuntos de dados associados que ocorrem
aos pares.

57

Fatores como problemas com a matéria-prima e erros de
concepção de projeto são considerados na definição de
qualidade.

58

O controle por processos, o cliente como processo e a
orientação por prioridades são alguns dos princípios da
qualidade total.

42

43

44

45

O cliente, o patrocinador, a equipe do projeto e demais
interessados, conhecidos como stakeholders, são os
responsáveis por determinar os requisitos do projeto.
Caso um gerente de projeto constate que há um membro da
equipe que continuamente está prejudicando o trabalho, a
solução correta a ser tomada será a de retirar esse membro da
equipe de trabalho.
Ao descobrir um erro no plano de implementação do projeto,
que vai provocar um impacto na data da próxima entrega do
projeto, a primeira atitude do gerente deverá ser solicitar uma
mudança na data e encaminhar para aprovação do
patrocinador.
Se, durante uma reunião de ponto de controle, alguns
stakeholders solicitarem uma mudança no escopo do projeto,
e o gerente de projetos conhecer a posição do patrocinador, de
não liberar verbas adicionais para as alterações propostas pelos
stakeholders, a atitude correta do gerente será a de formalizar
a solicitação de mudança e avaliar o impacto nos demais itens
da tripla restrição.
Se, entender à duração de um projeto, o gerente de projetos
analisar a sequência das atividades com menor flexibilidade de
agendamento, a técnica que estará sendo utilizada para fazer a
análise será a dependência mandatória.

Em relação aos indicadores, julgue os itens subsequentes.
59

Acompanhar o desempenho dos processos e identificar as áreas
onde devem ser feitas ações corretivas ou de melhoria são
considerados exemplos dos objetivos de um indicador.

60

Relevância política, solidez, confidencialidade analítica e
mensurabilidade, entre outras, são características desejáveis de
um indicador.

A respeito do planejamento estratégico e dos conceitos de análise
SWOT, julgue os itens seguintes.
46

47
48

49

50

51

52

53

54

Constitui um exemplo de missão da organização a declaração:
a empresa X atuará no Brasil e no exterior de forma integrada
no negócio de energia, com um crescimento médio anual de
11% na produção de óleo e gás, durante três anos.
É um exemplo de meta a declaração: tirar em matemática nota
mínima 7, em todas as provas do período semestral.
Manter-se reconhecido e referenciado como laboratório de
excelência de gestão da produção em pesquisa,
desenvolvimento e extensão, com ética e responsabilidade
social, é uma declaração que exemplifica uma visão.
As escolas de pensamento, em termos de gestão, são agrupadas
em três grandes categorias: perspectivas estrutural, humanística
e integrativa.
Os princípios de administração científica de intensificação, de
economicidade e da produtividade são os princípios destacados
por Taylor.
Considerando que uma empresa farmacêutica, cujas pesquisas
para novos medicamentos na média demandem cinco anos para
serem concluídas, esteja com uma rotatividade de
pesquisadores na ordem de 75% ao ano, então, pelos conceitos
de análise SWOT, tem-se uma ameaça para a empresa.
Para uma empresa do ramo de salgados, a aquisição de nova
máquina de salgados, que permita aumentar a produção e
diminuir os desperdícios do produto fabricado em relação
àquela que estava sendo utilizada, caracterizar-se-á como
ponto forte da organização.
Oposição radical à escola clássica, visão simplista dos conflitos
e enfoque manipulativo são as principais críticas à abordagem
humanística das organizações.
De acordo com a função gerencial estratégica: deve haver
organização da ação gerencial; todas as organizações são
constituídas a partir de um propósito, deve haver integração e
alinhamento em toda a estrutura organizacional.
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Acerca do processo administrativo e decisório, julgue os itens que
se seguem.
61

Um secretário executivo do Ministério da Saúde, cujas
atividades relativas ao planejamento envolvam decisões a
serem tomadas acerca de objetivos e estratégias
caracteristicamente de longo prazo, não poderá formular ou
implementar pessoalmente todo o plano.

62

Considerando que o setor de recursos humanos do Ministério
da Saúde encaminhe um secretário executivo do seu quadro de
funcionários um relatório contendo a listagem com as
competências essenciais do órgão e o nível de habilidades e
experiências dos seus integrantes em face de tais competências,
é correto afirmar que, sendo o conceito de competência
essencial relacionado a algo em que uma organização se
destaca, seja frente a outras organizações do setor público
e(ou) do setor privado, o referido órgão estará fazendo uma
análise ambiental externa.

63

Em uma organização que conte com uma servidora que seja
analista em C&T júnior na área de planejamento estratégico e
um servidor que seja tecnologista júnior na área de serviço
social, essas diferenciações de cargos e de atividades exercidas
configuram a existência da especialização por parte da
organização.

64

Se um gestor público identificar a necessidade de aquisição de
peça para conserto do único elevador de acesso ao seu órgão
de trabalho e decidir, em face da urgência e da dispensa de
licitação, adquirir imediatamente no comércio local, essa
decisão será considerada mediata, inovadora e autoritária.
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Julgue os itens que se seguem, a respeito da gestão logística.
65

Se o gestor de material de determinado órgão identificar a
entrada de uma carga unitizada composta por resma de papel
de formato A4, é correto afirmar que esse órgão recebeu
apenas uma unidade de resma de papel A4.

66

A integração da cadeia logística de uma organização está
pautada pelos processos-chave de funcionamento de uma
organização que envolve produtos e serviços, informações e
recursos. A integração de tais processos-chave, desde as fontes
até o consumidor final, se consolida por meio dos fluxos que
ora se iniciam nas fontes e ora nos consumidores finais, com o
objetivo de agregação de maior valor a esses.

67

68

Os fornecimentos por pressão e o por requisição são os dois
tipos de processos de fornecimento de material para suprir a
demanda das unidades de um órgão ou entidade da
administração pública brasileira. O fornecimento por pressão
refere-se ao processo de entrega de material para o usuário
com base nas tabelas de provisão previamente estabelecidas
pelo setor competente, enquanto o fornecimento por requisição
refere-se ao processo de entrega do material formalmente
requisitado ao usuário.
O estoque mínimo é a quantidade mínima que deve existir em
estoque que objetiva garantir o funcionamento da organização
em face de eventuais atrasos no ressuprimento de materiais e
não define com precisão, no conjunto de itens que compõe
estoque de um determinado item, quais entre eles fazem parte
do estoque mínimo, o que possibilita a utilização do modelo
PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) sem perda de
validade dos materiais.

No que concerne à evolução da administração pública no Brasil,
suas reformas administrativas e os modelos de gestão pública,
julgue os itens de 69 a 74.
69

Politicamente, o ano de 1930 foi de grande importância para o
Brasil, pois consolidou um período de mudanças no jogo de
poder, cujas decisões políticas eram basicamente oriundas dos
fazendeiros paulistas e mineiros.

70

Durante o período político brasileiro que compreende os anos
de 1930 a 1945, Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que
se impôs como poder absoluto, atendeu reivindicações
trabalhistas históricas, como o reconhecimento do direito de
férias remuneradas e a limitação da jornada de trabalho em
oito horas diárias.

71

O Programa Nacional de Desburocratização, instituído na
gestão do presidente Figueiredo, e o Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade, iniciado em 1990, foram os
alicerces para a criação do Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização, cuja missão é a promoção da
excelência da gestão pública brasileira, mediante a avaliação
continuada das práticas de gestão e dos resultados das
organizações.

72

O modelo patrimonialista de gestão pública baseia-se na
discricionariedade do exercício do poder administrativo por
uma pessoa, o qual se caracteriza por uma cultura
patrimonialista, tendo como executores os profissionais
capacitados e especializados que reconhecem o emprego
público como uma fonte de renda para as clientelas.
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73

O modelo burocrático caracteriza-se pela legitimidade oriunda
do direito positivado, seja no uso de meios coercitivos
previstos em lei, seja na definição da extensão dos poderes e
deveres. Nesse contexto, o estabelecimento pelo DASP da
padronização da compra pública e o estabelecimento do
concurso para ingresso no serviço público são exemplos de
ações de modelo burocrático do Estado.

74

Enquanto o modelo burocrático enfatiza os processos atuando
de forma mais autoritária, o modelo de administração pública
gerencial tende a enfatizar os resultados, tendo como
instrumentos a parceria com a sociedade e a cooperação no
nível vertical entre administradores e funcionários públicos,
entre sindicatos e governos.

Com base na gestão dos serviços públicos e nos instrumentos
gerenciais, julgue os próximos itens.
75

Os mecanismos de accountability vertical, baseados na
liberdade de opinião e de associação, impõem a necessidade da
existência de instituições estatais e agências com poder legal
e para a realização de ações de supervisão de rotina até no
âmbito das sanções legais decorrentes de ações contra atos
delituosos.

76

A transparência pública implica maior publicidade das
ações dos gestores públicos, no que tange ao uso adequado
dos recursos, maior concorrência entre os fornecedores e
legitimidade oriunda da participação da sociedade no processo
decisório.

77

A Lei de Responsabilidade Fiscal possibilitou à atividade
pública ser exercida mais intensamente sob a ótica do controle
administrativo. Nesse contexto, o controle prévio do ciclo
orçamentário se materializa na verificação e avaliação do
desempenho da execução orçamentária.

Julgue os itens subsequentes, a respeito da Lei n.º 8666/1993 e suas
alterações.
78

Um dos princípios a ser observado no processo licitatório é o
da publicidade, cujo objetivo é o de garantir a transparência da
atuação administrativa. Normalmente os concorrentes mantêm
o sigilo do conteúdo das propostas como um procedimento
meramente de conveniência para que a outra parte não fique
em posição vantajosa no processo licitatório.

79

Considerando que um agente público, designado pela
autoridade competente mediante portaria, para integrar a
comissão de licitação, ao analisar o procedimento de venda de
um bem imóvel a outra entidade da administração pública,
tenha identificado a falta de documentos e inabilitado uma
entidade corretamente, é correto afirmar que esse agente agiu
com eficácia, pois o participante inabilitado perdeu o direito de
participar das fases subsequentes do processo.

80

Em um processo licitatório, quando há empate, é assegurada a
preferência aos bens e serviços, prioritariamente, que forem
produzidos ou prestados por empresas que investiram em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
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No que concerne a lançamentos contábeis, julgue os itens seguintes.
81

82

83

84

A Lei n.º 11.941/2009 permite que uma companhia utilize, em sua
escrituração mercantil, todas as disposições da lei tributária especial;
no entanto, se houver divergências ou ajustes nessa escrituração,
devem ser feitos lançamentos complementares para adequar as
demonstrações contábeis aos princípios fundamentais da
contabilidade.
A companhia não precisa discriminar em livros ou registros
auxiliares, nem nas demonstrações definidas pela lei, as disposições
da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização de critérios
contábeis, lançamentos ou ajustes.
Considerando uma operação de desconto de duplicatas de
R$ 1.000,00, descontadas no banco XWZ, pelas quais uma empresa
recebeu R$ 900,00, sendo retidos R$ 30,00 de serviços bancários e
R$ 70,00 de juros, os encargos financeiros a serem lançados no ativo
devem ser apropriados à medida que transcorra o tempo entre o
desconto e o seu vencimento.

A Lei n.º 11.638/2007, introduziu mudanças na Lei das Sociedades
por Ações com o objetivo de aproximar os balanços patrimoniais das
companhias abertas com as normas internacionais de contabilidade,
denominada IFRS (International Financial Reporting Standard).
Com isso, os investidores estrangeiros podem analisar o balanço das
empresas brasileiras, e os investidores brasileiros terão um maior
conhecimento sobre as empresas internacionais.

86

A Lei n.o 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações,
estabelece que o conselho fiscal não é obrigado a analisar o balancete
e demais demonstrações financeiras elaboradas, trimestralmente, pela
companhia, sendo obrigado, somente, a examinar as demonstrações
financeiras do exercício social.

87

As demonstrações financeiras necessárias para as sociedades por
ações são o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício e a
demonstração dos fluxos de caixa. Se a companhia for caracterizada
como uma companhia aberta, ela deve, ainda, apurar a demonstração
do valor adicionado.

88

A função das notas explicativas, que são complementares às
demonstrações financeiras contábeis e estão entre os relatórios de
análise da documentação contábil, é divulgar as informações
decorrentes de práticas contábeis brasileiras e fornecer as
informações necessárias para apresentar a situação da empresa aos
acionistas. Entretanto, as notas explicativas, por serem sigilosas e
restritas aos executivos da companhia, não devem apresentar as
informações utilizadas na preparação das demonstrações.

89

90

91

Tratados e acordos comerciais são instrumentos
firmados entre as nações com intuito de elevar o fluxo
comercial, reduzindo as tarifas alfandegárias. Esses
acordos, quando ocorrem entre dois países, são
denominados bilaterais, e se firmados por mais de dois
países, são denominados multilaterais.

92

Os convênios, que correspondem à cooperação, sem
vínculo contratual, entre órgãos e entidades da
administração pública, ou da administração pública com
instituições particulares, não obedecem às formalidades
e requisitos exigidos nos contratos, tais como requerer
que a entidade ou o órgão repassador dê ciência à
respectiva assembleia ou câmara, após a assinatura do
convênio.

93

O convenente privado que integrar a administração
pública não deve adotar os procedimentos estabelecidos
na Instrução Normativa n.º 01/1997.

94

Apesar de a utilização de um plano de trabalho ser uma
boa prática de gestão, a celebração de acordo, convênio
ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração
pública não depende da sua aprovação ou existência.

Os impostos a recuperar por pagamentos efetuados indevidamente a
maior devem ser registrados na conta outros impostos a recuperar.

Com relação à análise da documentação contábil, julgue os itens a seguir.
85

Julgue os itens subsequentes, acerca de acordos, convênios e
contratos.

Na análise do balanço patrimonial, alguns índices auxiliam na
avaliação da capacidade de pagamento da companhia. Entre esses
índices, destacam-se o índice de liquidez corrente, que corresponde
à razão entre o ativo circulante e o passivo circulante, o índice de
endividamento total, que é a razão entre o somatório do passivo
circulante e exigível a longo prazo sobre o ativo total.
Uma empresa que obtenha lucro líquido de R$ 15 milhões, com
patrimônio líquido de R$ 80 milhões e ativo total igual a
R$ 125 milhões, apresentará um índice de rentabilidade do capital
próprio de 12%.
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Com relação à retenção de impostos federais previstos na
legislação tributária, julgue os itens que se seguem.
95

A retenção do imposto de renda e do imposto sobre
serviços de qualquer natureza está amparada em lei
complementar. O imposto de renda na fonte está
fundamentado no Código Tributário Nacional, que
atribui à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja
retenção e recolhimento lhe cabem.

96

Tributo é todo pagamento pecuniário compulsório,
instituído por lei, que não configure um ato ilícito. Entre
os tributos, o imposto tem como fato gerador o exercício
regular do poder de polícia ou a utilização de serviço
público prestado ao contribuinte.

97

Pessoas jurídicas com isenção por não incidência ou por
alíquota zero, que não discriminarem sua situação no
documento fiscal e não fizerem o correto enquadramento
legal, estarão sujeitas à retenção do imposto de renda e
das contribuições.

98

A pessoa jurídica que vender um imóvel e exercer a
atividade de compra e venda de imóveis deve estar
atenta para o fato de que a retenção ocorre sobre o valor
total a ser pago deduzido dos valores referentes às
despesas de registro em cartório.

99

Os templos de qualquer culto e os partidos políticos não
terão retidos os valores correspondentes ao imposto
de renda.

100

As penalidades previstas na legislação do imposto de
renda são aplicadas à CSLL e à COFINS, nas hipóteses
de não retenção, falta de recolhimento e recolhimento
após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória.
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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.

Padrão IFRS deve melhorar risco de crédito
SÃO PAULO, 18 de setembro de 2009 - Os balanços das empresas brasileiras estão mudando. A partir
de 2010, as demonstrações financeiras terão de seguir o padrão IFRS (Internacional Financial Standard
Reporting). A implantação do padrão contábil internacional traz o desafio para as empresas de preparar todo
o time de gestão para adaptar as demonstrações financeiras ao novo modelo.
O presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais
avalia que as novas regras contábeis devem melhorar o nível de informações prestado pelas companhias,
a gestão e a eficiência das empresas, além de trazer maior transparência às operações. Isto porque as
companhias terão que apresentar as demonstrações financeiras de forma consolidada. Segundo ele, as novas
demonstrações devem refletir o desempenho futuro das empresas ao requerer a apresentação do fluxo de
caixa esperado em substituição às demonstrações de origens e aplicações de recursos. "Ao melhorar a
compreensão, as empresas podem se beneficiar por atingir público mais abrangente e, ao longo do tempo,
pode reduzir o risco dos negócios, melhorar o acesso ao mercado de capitais e reduzir os prêmios de risco
no mercado de crédito", observa ele.
As normas internacionais do IFRS, elaboradas pelo IASB (Iternational Accounnting Standards Board)
já foram adotadas por mais de 100 países e estão em fase de implementação em outros mercados.
A convergência deve facilitar a inserção internacional do mercado brasileiro de capitais e estimular a
participação dos investidores estrangeiros nas ofertas públicas no Brasil. (Agência IN).
Simone e Silva Bernardino: Internet: <http://jbonline.terra.com.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca das mudanças nas demonstrações
introduzidas pela Lei n.º 11.638/2007, criando uma nova estrutura semelhante às normas internacionalmente adotadas. Ao elaborar seu
texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos, relacionados às citadas mudanças:

<
<
<

impacto sobre a demonstração das origens e aplicações de recursos e sobre a demonstração dos fluxos de caixa;
modificações introduzidas no ativo diferido;
efeito sobre o investimento societário e a obrigatoriedade da aplicação do método de equivalência patrimonial.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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