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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação às abordagens clássica, burocrática e sistêmica da
administração pública, tendo por base as reformas administrativas
no Brasil após 1930, julgue os itens a seguir.
51

O modelo atual que caracteriza a gestão pública no Brasil é
patrimonialista, pois o Estado possui direitos de propriedade
sobre os bens que administra.

52

A reforma burocrática mais recente da administração pública
seguiu um modelo cujos pilares envolvem conceitos de
impessoalidade, profissionalismo e formalidade.

53

O gerencialismo é um modelo de gestão pública que orienta o
Estado para uma administração burocrática.

54

Em seu sentido original, burocracia representa um sistema de
execução da administração pública caracterizada pelo excesso
de papéis e de regulamentos e pela demora dos atendimentos.

55

A reforma do Estado brasileiro rumo à administração gerencial
baseou-se no modelo britânico de reforma, em que as ilusões
românticas do liberalismo foram deixadas de lado em favor do
pragmatismo.

Julgue os itens que se seguem, relativos a funções administrativas
e ambiente organizacional.
56

57

Tendo em vista que a gestão da qualidade — tema recorrente na
administração da maioria das empresas — deixou de ser diferencial
competitivo e se tornou essencial à permanência da organização no
mercado, julgue os itens seguintes.
64

65

66

67

68

69

O retrabalho e o comprometimento da imagem de uma
organização são, respectivamente, custos internos e externos da
falta de qualidade dos processos produtivos de uma entidade.
A observação direta do produto ou serviço ao final do processo
produtivo, a inspeção com base em amostras e o surgimento
dos departamentos de qualidade são as principais
características da era da qualidade total.
O ciclo de Shewhart ou Deming, clássica ferramenta da escola
da qualidade, proporciona ao programa de qualidade uma
metodologia de caráter pontual sobre as atividades de
planejamento, execução, checagem e correção.
Entre os quatorze princípios que caracterizam a filosofia da
qualidade de Deming, encontra-se a eliminação da
administração por objetivos.
O diagrama de Ishikawa, o princípio de Pareto e os modelos
estatísticos são instrumentos de gestão utilizados pelo
departamento de qualidade, que deve ser o responsável único
pelos programas de qualidade da organização.
Regularidade, conformidade e adequação ao uso são alguns
dos aspectos pertencentes ao conceito de qualidade.

A cultura organizacional envolve um conjunto de valores
compartilhados pelos membros de uma organização. Por
exemplo, a espiritualidade no ambiente de trabalho refere-se ao
compartilhamento de práticas religiosas comuns entre esses
membros.

Acerca de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e
melhoria de processos, julgue os itens subsequentes.

No processo de tomada de decisões e de realização de ações,
entre os aspectos mais importantes da administração
encontram-se o planejamento, a organização, a direção e o
controle.

71

70

No fluxograma de um processo, a imagem de uma caixa com
formato de losango é utilizada para determinar pontos de
tomada de decisão.
A prática gerencial de BPM (business process modeler) está
fundamentada em um ciclo de vida contínuo que se define
pelas atividades de planejamento, execução e correção.
BSC (balanced score card) é uma ferramenta de apoio ao
planejamento operacional, visto que seus fundamentos são
balizados em um sistema de indicadores.

58

O fluxograma é um instrumento adequado para representar
graficamente a estrutura de uma organização e seus
departamentos.

72

59

Uma das funções básicas da administração é a organização ou
estruturação, que consiste na reunião e coordenação de
atividades e de recursos necessários para o alcance dos
objetivos organizacionais.

Considerando que o trabalho dos servidores públicos federais é
regido por uma legislação própria, com regras claras e específicas,
julgue os itens subsecutivos de acordo com o regime jurídico dos
servidores públicos federais.

Acerca de objetivos, desafios e características da gestão de pessoas
e de comportamento organizacional, julgue os próximos itens.
60

A liderança contemporânea é caracterizada pela capacidade de
o líder conduzir a equipe na direção de objetivos sob a
autoridade do cargo.

61

O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a
troca de contribuições e incentivos na relação entre as pessoas
e as empresas. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar
o alcance dos objetivos organizacionais, e as empresas
fornecem para esses colaboradores os incentivos que
proporcionam a realização de seus objetivos pessoais.

62

De acordo com a teoria dos dois fatores — motivação e
higiene —, o oposto de satisfação não é a insatisfação. Ainda
segundo essa teoria, a eliminação dos aspectos de insatisfação
de um trabalho não o torna necessariamente satisfatório.

63

Entre as teorias motivacionais focadas em necessidades, uma
das mais importantes é a de McClelland, que trata das
necessidades individuais de realização, de poder e de
associação.

73

74

75

Se um servidor público for aposentado por invalidez, mas o
motivo dessa invalidez deixar de existir, tal servidor deverá
retornar à ativa. Tal retorno tipificará o que a legislação
denomina recondução.
Considere a seguinte situação hipotética.
Carlos, servidor público federal, requereu licença por motivo
de doença, pois sua esposa fora diagnosticada com uma rara
doença, cujo tratamento demanda cuidados intensos e de alto
custo. Para que não ficasse sem recursos financeiros durante o
período de sua licença, ele aceitou uma oferta remunerada para
trabalhar em casa.
Nessa situação, Carlos não está amparado pela lei.
O servidor público federal demitido por lograr proveito
pessoal, em detrimento da dignidade da função pública, ficará
impedido de ocupar novo cargo público por prazo
indeterminado.

Com relação a administração direta, indireta e funcional, julgue o
item a seguir.
76

As agências executivas não constituem uma nova entidade,
pois, na verdade, elas não passam de autarquias e(ou)
fundações públicas que foram qualificadas como tal.
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Julgue os itens que se seguem, acerca do ato administrativo.
77

78

O princípio da impessoalidade em relação à atuação
administrativa impede que o ato administrativo seja praticado
visando a interesses do agente público que o praticou ou,
ainda, de terceiros, devendo ater-se, obrigatoriamente, à
vontade da lei, comando geral e abstrato em essência.
Inerente aos atos administrativos, a presunção de legitimidade
caracteriza-se por ser um princípio de direito público relativo,
isto é, que não admite prova em contrário.

A respeito da função administração de recursos materiais, julgue os
itens a seguir.
79

80

81

A curva ABC é importante instrumento para o administrador,
porque permite controlar a entrada e a saída de bens do
almoxarifado, de modo que os materiais mais antigos ou
perecíveis sejam consumidos primeiramente.
O estoque mínimo representa o nível crítico do estoque de um
item. Ele sinaliza para o início do processo de reposição desse
item no estoque e para a parada completa na movimentação de
saída dos itens remanescentes até o fim do processo de
reposição.
A administração de materiais pode ser conceituada como um
sistema integrado que garante o suprimento da organização, no
tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade
requerida e pelo menor custo.
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87

A tabela de temporalidade é um instrumento que define a
destinação e o prazo de guarda de um documento no arquivo
permanente.

88

Um dos objetivos da laminação é tornar o documento imune à
ação de fungos e pragas, o que não impede, porém, a passagem
dos raios ultravioleta e infravermelhos.

89

A conservação dos documentos de papel em um arquivo requer
idealmente níveis de umidade relativa do ar inferiores a 15%.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de licitações públicas.
90

Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação
de serviços públicos de coleta de lixo urbano com base em
rescisão unilateral de contrato administrativo.

91

Segundo as normas da legislação específica, a contratação de
fornecimento ou suprimento de energia elétrica com
concessionário do Estado é hipótese de dispensa de licitação.

92

O princípio da vinculação ao edital determina que toda
proposta comercial feita em desacordo com os termos do
instrumento convocatório seja sumariamente desclassificada,
mesmo que se trate de erro meramente material.

93

Depois da fase de adjudicação do objeto, é possível interpor
recurso administrativo visando suspender a homologação da
concorrência, por vício de ilegalidade procedimental.

94

Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de
habilitação dos licitantes limita-se à comprovação do
recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação do
bem licitado.

95

O recurso administrativo interposto contra a decisão que
declarar inabilitado o licitante terá efeito suspensivo.

96

O pregão presencial e o pregão eletrônico são modalidades de
licitação que possuem a fase de classificação anterior à fase de
habilitação.

De acordo com as noções de arquivologia, seus princípios,
conceitos e legislação, julgue os itens de 82 a 89.
82

O princípio básico da arquivologia que reúne todos os
documentos gerados por uma mesma fonte geradora de arquivo
em um fundo é conhecido como princípio da proveniência ou
de respeito aos fundos.

83

Uma vantagem do método duplex sobre o método decimal é a
possibilidade de abrir novas classes de acordo com a
necessidade da instituição.

84

Planos de guerra, descobertas científicas excepcionais e
informações sobre política estrangeira de alto nível são
assuntos que devem ser classificados como secretos.

85

Alguns documentos oficiais contêm valor histórico, o qual se
sobrepõe ao valor primário justamente por apresentar utilidade
mesmo após cessado o seu uso corrente, o que indica a sua
guarda permanente.

86

Todos os documentos nascem com valor administrativo.
Entretanto, os que também já nascem com valor secundário, ao
fim do seu prazo de guarda no arquivo corrente, devem ser
transferidos diretamente para o arquivo permanente, sem
passar pelo arquivo intermediário.

Com referência ao Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens seguintes.
97

A pena aplicável ao servidor público por uma comissão de
ética poderá ser a de censura e, possivelmente, a de demissão,
sendo que sua fundamentação deverá constar do respectivo
parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do
servidor.

98

É vedado ao servidor público, ainda que imbuído do espírito
de solidariedade, ser conivente com erro ou infração a qualquer
norma do referido código.

99

Em cada órgão e entidade da administração pública federal
direta, indireta autárquica e fundacional, deverá ser criada uma
comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre
a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas
e com o patrimônio público.
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Acerca dos documentos de arquivo, julgue os itens que se seguem.
100

110

A anexação e a apensação dizem respeito à juntada de
documento ou processo a outro processo. Aquela se dá em

A autenticidade de um documento é verificada pelo contexto

caráter definitivo e esta, em caráter temporário.

de sua criação e por sua manutenção, sem, contudo,
111

considerar-se sua custódia.
101

O dossiê e o processo podem ser considerados unidades de
arquivamento. Ambos reúnem documentos relacionados entre

Por ser um conjunto de documentos produzidos e acumulados

si por assunto, que deve ser o único critério para a classificação

por instituições ou pessoas, os documentos de arquivo são

desses documentos.

inter-relacionados e sua gestão deve contemplar o conjunto, e
112

não o item documental isoladamente.
102

Na anexação, prevalece o número do processo mais recente; na
apensação, os números dos dois processos são conservados

Tendo em vista a unicidade do registro, as cópias não são

como referência para recuperação dos documentos.

permitidas em um mesmo conjunto documental.
103

Diferentemente

dos

documentos

das

bibliotecas,

os

documentos de arquivo, à semelhança daqueles dos museus,

104

113

aço são atividades de armazenamento e acondicionamento,

funções e atividades de instituições, pessoas ou famílias.

respectivamente.

Os documentos arquivísticos são produzidos e acumulados

114

A ordenação de documentos pode ser feita mediante critérios

imparcialmente para cumprir um fim administrativo, o que lhes

simples e combinados, como: alfabéticos, cronológicos,

confere, imediatamente, um valor primário.

toponímicos, temáticos e numérico-cronológicos.
115

As funções arquivísticas prescindem de instrumentos para a sua
realização. Enquanto o plano de classificação está associado à

A microfilmagem é apontada por alguns autores como a

classificação, a tabela de temporalidade relaciona-se à

solução para os impasses decorrentes da aplicação do princípio

avaliação. Esses instrumentos são independentes e, portanto,

da territorialidade dos arquivos.
106

Inserir os documentos em pastas e colocá-los em estantes de

são artificialmente produzidos e acumulados em razão de

Considerando os princípios arquivísticos, julgue os itens seguintes.
105

Acerca das funções arquivísticas, julgue os próximos itens.

Entre os principais princípios arquivísticos encontram-se o
princípio da proveniência e o princípio do respeito à ordem

não se complementam.
116

A classificação é a ação intelectual de elaboração de esquemas
para o agrupamento de documentos; a ordenação é a forma de

original. Enquanto aquele delimita externamente o fundo, este

disposição dos documentos dentro desses esquemas; e o

busca manter as relações de produção e acumulação dos

arquivamento é a ação física de armazenar e acondicionar os

documentos com as funções e atividades que lhes deram

documentos conforme as atividades anteriores.

origem.
Considerando as medidas adequadas para a preservação e o acesso
Considerando a legislação arquivística brasileira, julgue os itens a

aos documentos, julgue os itens seguintes.

seguir.
107

Os programas de gestão de documentos devem conter

117

Considerando o estado de conservação, a preservação dos
documentos e o acesso a eles, a migração de suportes pode ser

orientações quanto à transferência e ao recolhimento de

uma medida a ser adotada nos arquivos.

documentos dos arquivos correntes aos intermediários e destes
aos permanentes, conforme os prazos previstos no plano de

118

importante para a preservação dos documentos. Variações

classificação.
108

O controle da estabilidade de temperatura e umidade é
grandes ou rápidas desses parâmetros favorecem a deterioração

Competem ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos

dos suportes.

documentos produzidos e recebidos pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário em âmbito federal.

119

A luz do Sol causa danos aos documentos, diferentemente da
luz artificial, que, de modo geral, não aquece o documento.

Julgue os itens de 109 a 112, referentes aos serviços de protocolo.
109

120

Diante da necessidade de preservação da segurança do Estado,

O protocolo se encarrega do controle de recebimento, do

da honra e da imagem das pessoas, nem todos os documentos

registro, da tramitação e da expedição de documentos, além do

podem ser acessados pelos cidadãos. Para regulamentar as

seu arquivamento e da sua ordenação. A classificação,

questões relacionadas ao sigilo de algumas categorias de

contudo, é de responsabilidade somente dos setores de trabalho

documentos, foram promulgados decretos que distinguem os

conhecidos como arquivos correntes.

documentos sigilosos dos ostensivos.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Faça o que se pede a seguir, 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 trinta linhas 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.

Por causa da violência, para cada mulher entre os vinte e os vinte e quatro anos de idade que morre
no Brasil, o país perde quatro homens na mesma faixa etária. Em Alagoas, o primeiro do ranque, morrem
oito homens para cada mulher. O registro de óbitos foi uma das principais novidades do Censo de 2010,
divulgado pelo IBGE. Os jovens do sexo masculino morrem em número muito maior pelas chamadas causas
externas (homicídios e acidentes de trânsito). Em decorrência disso, políticas voltadas para a redução da
violência, como, por exemplo, um maior controle para se evitar que pessoas alcoolizadas dirijam, devem
mudar esse quadro.
O Globo, 17/11/2011, p. 3 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A VIOLÊNCIA QUE ABREVIA A VIDA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

fatores determinantes da violência;
efeitos da violência para a sociedade;
políticas públicas para combater a violência.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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