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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto,

Texto para os itens de 1 a 8
1

4

7

10

13

16

19

22

25

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu
pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro
com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando
você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai
com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro
dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como
funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse
algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo
sobre as coisas que se conversam com uma criança de três
anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a
imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai
bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias
antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.
Quando me lembro do meu pai me proibindo de
mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me
pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança
que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que
ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a
meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos
que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o
que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que
tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter
sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que
aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha
mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do
filho.

julgue os próximos itens.
5

Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão
“mais que” (R.23) fosse substituída por mais do que.

6

No trecho “é possível que associe a figura do seu pai com a
figura do seu pai como é hoje” (R.4-5), o conectivo “que” inicia
oração que complementa o sentido do adjetivo “possível”.

7

O pronome “que” (R.11 e 13) introduz oração que restringe a
significação dos antecedentes “a” (R.11) e “fotografias antigas”
(R.12-13), respectivamente.

8

Nas linhas 21 e 22, a substituição das vírgulas por travessões
manteria a correção gramatical e o sentido do texto.
1

Levei anos para aprender, e só fui aprender nos anos
da ditadura, que ter medo não é apenas tremer de medo ou
baixar a cabeça — obediente e resignado —, ou dizer “sim”

4

quando quiséramos dizer “não”. Há outro medo, muito mais
profundo, que disfarça e não mostra o medo que tem,
exatamente porque teme tanto que tem medo de aparentar

7

medo. É o medo que engendra a omissão, o não importar-se
com o que ocorra, ou o não assumir-se em nada. É um
medo-fuga. E é, talvez, o único medo essencialmente perigoso,

10

porque, estando próximo à covardia, nos torna cínicos e, como
tal, nos destroça.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011, p. 48-9 (co m ad ap t ações).

Flávio Tavares. Memórias do esquecimento.
S ã o Pau lo : G l o b o , 1 9 9 9 , p . 1 6 9 .

Acerca do texto, julgue os itens a seguir.

Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes.

1

9

2

3

4

Depreende-se do texto que o narrador se ressente do fato de
momentos marcantes de sua adolescência não terem sido
guardados, na memória, por seu pai.
Infere-se do segundo parágrafo que os fatos lembrados
dependem da importância que lhes foi atribuída pelos que os
vivenciaram.
De acordo com o primeiro parágrafo, as mudanças pelas quais
as pessoas passam ao envelhecer alteram a figura delas quando
jovens.
De acordo com o narrador, fotografias antigas evocam imagens
irreais daqueles com quem se conviveu no passado.

No trecho “o não importar-se com o que ocorra” (R.7), é
opcional a colocação do pronome “se” antes de “importar-se”:
o não se importar com o que ocorra.

10

A eliminação da vírgula logo após a conjunção “porque” (R.10)
não acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto.

11

Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical e os
sentidos do texto a substituição de “engendra a omissão” (R.7)
por dá existência à omissão.

12

O termo “que” (R.2) introduz oração que complementa de
forma direta o sentido do verbo “aprender” (R.1).
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4

7

10

13

16

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém
escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação
não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois
o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever:
“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado:
fazer que o que foi não tenha sido”.
Em outras palavras, a necessidade do passado se
contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da
indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado
ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do
futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de
nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que,
uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e
realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se
transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa
ação determina o curso do tempo. É essa passagem do
contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação
humana um peso incalculável.
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O colegiado do Supremo Tribunal Federal (STF) é composto por
11 ministros, responsáveis por decisões que repercutem em toda a
sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os
ministros votam pela absolvição ou pela condenação dos réus de
forma independente uns dos outros. A partir dessas informações e
considerando que, em determinado julgamento, a probabilidade de
qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela
absolvição do réu seja a mesma, julgue os itens seguintes.
23

A probabilidade de todos os 11 ministros votarem pela
absolvição do réu é superior à probabilidade de que os votos
dos 6 primeiros ministros a votar sejam pela condenação do
réu e os votos dos 5 demais ministros sejam pela absolvição
do réu.

24

Se, no julgamento de determinado réu, 8 ministros votarem
pela absolvição e 3 ministros votarem pela condenação, a
quantidade de maneiras distintas de se atribuir os votos aos
diferentes ministros será inferior a 170.

25

Se os votos dos 5 primeiros ministros a votar forem pela
condenação do réu, a probabilidade de o voto do sexto
ministro a votar também ser pela condenação do réu será
inferior a 0,02.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto
acima, julgue os itens a seguir.
13

Nos trechos “se contrapõe à possibilidade do presente” (R.7-8)
e “dá à ação humana” (R.17-18), o emprego do sinal indicativo
de crase justifica-se pela regência das formas verbais e pela
presença de artigo definido feminino precedendo os vocábulos
“possibilidade” e “ação”.

14

Depreende-se do texto a ideia de impossibilidade de correção
dos erros cometidos e, consequentemente, de alteração do
curso da história.

15

A correção gramatical do texto seria preservada caso se
eliminasse a preposição ‘de’ (R.5).

16

Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto,
caso o termo portanto substituísse “pois” (R.3).

17

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e
“decorrência” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional.
26

A sentença “um ensino dedicado à formação de técnicos
negligencia a formação de cientistas” constitui uma proposição
simples.

27

A sentença “A indicação de juízes para o STF deve ser
consequência de um currículo que demonstre excelência e
grande experiência na magistratura” pode ser corretamente
representada na forma P6Q, em que P e Q sejam proposições
simples convenientemente escolhidas.

RASCUNHO

Acerca da redação de correspondências oficiais, julgue os itens
seguintes.
18

Em documentos destinados ao presidente do Supremo Tribunal
Federal, o emprego do vocativo Excelentíssimo Senhor,
seguido do cargo, atende a regra de formalidade nas
comunicações oficiais.

19

Para se comunicar com autoridade de mesma hierarquia, um
ministro do Supremo Tribunal Federal deve redigir aviso,
documento que segue o padrão ofício, com acréscimo de
vocativo.

20

O memorando, uma forma de comunicação interna,
caracteriza-se pela agilidade, razão por que devem ser simples
os procedimentos burocráticos de sua tramitação.

21

A redação oficial, maneira como atos e comunicações são
elaborados pelo poder público, deve orientar-se por princípios
dispostos na Constituição Federal, tais como impessoalidade
e publicidade.

22

O presidente da República é o destinatário da exposição de
motivos, mas será o remetente de uma mensagem, caso queira
comunicar-se com o Poder Legislativo, situação em que não
deverá constar a identificação do signatário.
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Mara, Júlia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma
delas ocupa a função de cerimonialista, outra, de assessora de
assuntos internacionais e a outra, de analista processual. Uma
dessas assessoras ocupa a sua função há exatos 11 anos, outra, há
exatos 13 anos, e a outra, há exatos 20 anos. Sabe-se, ainda, que:
•
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Acerca dos serviços do tribunal e das disposições finais do
Regimento Interno do STF, julgue os itens seguintes.
43

Mara não é a cerimonialista e não é a assessora que exerce a
função há exatos 11 anos;
a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos;
Júlia não é a assessora de assuntos internacionais nem é a
assessora que ocupa a função há exatos 13 anos;
Lina ocupa a função há exatos 13 anos.

44

Com base nessa situação hipotética, julgues os itens subsequentes.

45

•
•
•
28

A assessora de assuntos internacionais ocupa a função há
exatos 11 anos.
29 Mara é a assessora que ocupa essa função há mais tempo.
30 Lina é a cerimonialista.
Considerando que uma organização possua uma intranet com
servidor web e servidor de correio eletrônico, julgue os itens a
seguir.
31

32

33

Se o navegador web da organização utilizar um certificado
digital autoassinado, nem o navegador Google Chrome nem o
Internet Explorer serão capazes de acessar o referido serviço
web por meio do protocolo HTTPS.
Se o usuário da organização desejar configurar o cliente de
correio eletrônico Microsoft Outlook para acessar o servidor
de emails da organização, ele deverá escolher uma senha de até
doze caracteres, devido às restrições de políticas de segurança
de senhas do Microsoft Outlook.
Tanto no caso do servidor web como no do servidor de correio
eletrônico, é necessário haver um serviço DNS para converter
nomes em endereços IPs.

Julgue os próximos itens, referentes a técnicas avançadas de busca
de arquivos no Windows 7.
34

35
36

Deliberação é um ato sem caráter normativo pelo qual o
tribunal dá solução a determinados casos em matéria
administrativa.
A Secretaria do tribunal é dirigida pelo diretor-geral, após ter
sido indicado pelo presidente e aprovado pela maioria absoluta
do tribunal, em votação secreta.

Com base nas disposições do Código de Ética dos Servidores do
STF, julgue os itens a seguir.

46

47

Uma servidora do STF não poderá manter sua tia sob
subordinação hierárquica.
Atos da vida particular do servidor do STF não guardam
relação com os deveres éticos que lhe são impostos pelo
código em apreço.
Servidor do STF que responda a processo por quebra ilícita de
contrato de locação poderá compor o Conselho de Ética do
tribunal, mas estará impedido de integrá-lo se for réu em ação
penal.

Julgue o próximo item à luz do Regimento Interno do STF.
48

O cargo de secretário de turma do STF é de livre provimento
e recrutamento amplo.

No que diz respeito aos aspectos pertinentes à responsabilidade
dos agentes públicos, conforme disposto na Lei de Acesso à
Informação, julgue os itens subsecutivos.
49

50

A pena mínima aplicável ao servidor público condenado em
processo administrativo pela divulgação de informação sigilosa
é a suspensão.
O servidor está obrigado a resguardar o sigilo da informação
classificada como sigilosa, a menos que tenha acesso ao seu
conteúdo em razão de causas fortuitas ou eventuais.

RASCUNHO

Atributos como tamanho e data de criação do arquivo são
parâmetros que o usuário pode utilizar no Windows 7 para
procurar arquivos no disco local.
O Windows 7 não possui serviço de indexação de arquivos.
Ao se apagar um arquivo usando simultaneamente as
teclas ¨ e
Windows 7.

µ, o arquivo será movido para a lixeira do

Considerando que, em uma rede, o computador de um usuário tenha
sido infectado por um worm que consegue se replicar em sistemas
falhos pelas portas 137 e 138, julgue os itens subsequentes.
Antivírus modernos e atualizados podem detectar worms se sua
assinatura for conhecida.
38 Se o firewall do Windows 7 for habilitado para bloquear as
referidas portas para qualquer origem e destino, o serviço
HTTP deixará de funcionar.
A respeito da organização e das competências do STF, previstas em
seu Regimento Interno, julgue os próximos itens.
37

39

40
41

42

É vedado ao ministro assinar correspondência oficial em nome
do STF concernente a processo de sua relatoria, pois esta é
uma atribuição exclusiva do presidente e do vice-presidente do
tribunal.
Ao deixar a presidência do STF, o ministro deverá retornar à
turma que integrava originariamente.
Para atingir o quorum em uma das turmas do tribunal, os
ministros da outra podem ser convocados para completá-la,
obedecida a ordem crescente de antiguidade.
As comissões permanentes do tribunal são compostas de três
ministros, ao passo que as temporárias podem ter qualquer
número de membros.
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||STF13_011_26N796852||

CESPE/UnB – STF/2013

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

Julgue o item abaixo, acerca das atribuições dos ministros

seguem.

de Estado.

51

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do

57

Aos ministros de Estado compete referendar os atos e decretos
assinados pelo presidente da República, bem como expedir

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do
instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos.
Ministério Público serão processados e julgados pelo Senado
Federal nos crimes de responsabilidade.
52

Processar e julgar membro de tribunal regional federal, de

Com relação aos servidores públicos, julgue o item a seguir.
58

Aos servidores titulares de cargos efetivos é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de

tribunal regional eleitoral e do trabalho, nos crimes comuns,

previdência próprio de que eles desfrutem.
cabe originariamente ao Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à organização político-administrativa do Estado
53

Insere-se na esfera das competências privativas do Poder

brasileiro, julgue os itens que se seguem.

Executivo da União e dos estados a iniciativa de, a
requerimento do tribunal interessado, propor ao Poder

59

Compete à União, por expressa disposição constitucional, a
instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano,

Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
judiciárias.
60

A CF inovou ao elevar os municípios e os territórios à

Acerca das disposições constitucionais pertinentes ao Conselho

condição de entes federativos dotados de autonomia

Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item a seguir.

político-administrativa.

54

Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional,
Compete ao CNJ rever, de ofício ou mediante provocação, os
julgue os itens a seguir.
processos disciplinares de juízes e membros de tribunais
julgados há menos de um ano.

61

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional
somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta da

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 (CF)

convocação. Entretanto, se houver medidas provisórias em

e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue os próximos

vigor na data da convocação, serão elas automaticamente

itens.

incluídas no rol das matérias a serem apreciadas.

55

62

Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos

após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao

entre os princípios fundamentais da República Federativa do

Congresso Nacional suas contas relativas ao exercício anterior,

Brasil, a CF reserva à livre concorrência a qualidade de regra
programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e

No caso de o presidente da República, dentro de sessenta dias

caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas.
Julgue o item seguinte, acerca do Ministério Público (MP).

social.
63
56

Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF é uma

Caso o MP deixe de elaborar e encaminhar sua proposta
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes

Constituição histórica, pois configura a retomada de valores e

orçamentárias, caberá ao Poder Legislativo considerar, para

preceitos constantes das Constituições democráticas de 1934

fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média

e 1946.

dos valores destinados ao MP nos últimos cinco anos.
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Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue
os itens seguintes.
64

Julgue os itens subsecutivos, referentes a atos administrativos.
72

requisito de validade do ato administrativo, denominado

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a
educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

pressuposto objetivo de validade.
73

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,
na forma da lei.
65

O ato de delegação retira a competência da autoridade
delegante, transferindo-a para a autoridade delegada.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a
nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da

presidente da República, na condição de chefe de Estado, com

União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

sua decisão.
Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.
As

agências

executivas

diferenciam-se

das

itens que se seguem.
75

Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos.

76

Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas

agências

reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não

a um servidor.
77

terem, como principal função, exercer controle sobre

67

A competência para a prática de atos administrativos pode ser
presumida ou advir de previsão legal.

74

a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem

66

De acordo com a corrente dominante na literatura, o motivo é

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

particulares prestadores de serviços públicos, mas sim a de

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

exercer atividade estatal de forma descentralizada.

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo
ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos

tempo de serviço.

e entidades administrativas submetidos a regime de direito
Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens
público para os quais foi atribuída a competência para o

subsequentes.

exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas
do Estado.

78

Os atos decorrentes do poder de polícia são passíveis de
controle administrativo. A existência de vício de legalidade

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

resultará na invalidação do ato. Já o controle de mérito, que

seguir.

leva em conta a conveniência e oportunidade, poderá ocasionar
a revogação do ato, se o interesse público assim o exigir.

68

Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista

79

atuando fora dos seus limites de competência, tem-se o desvio

e fundações públicas possuem personalidade jurídica própria

de finalidade.

e integram a administração indireta.
69

A fundação pública de direito privado tem sua instituição
autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

80

81

O poder disciplinar da administração pública decorre da
relação de hierarquia, razão por que não se admite a aplicação
de penalidade ao particular sem relação contratual com a

O Estado poderá intervir no domínio econômico quando, na

administração.

forma da lei, isso se mostrar necessário diante de relevante
interesse coletivo.

A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar ofende a CF.

definir as áreas de sua atuação.
70

Quando o agente público pratica ato com abuso de poder,

82

A autoexecutoriedade é atributo do poder de polícia e consiste
em dizer que a administração pública pode promover a sua

71

A composição do Poder Executivo em ministérios exemplifica

execução por si mesma, sem necessidade de remetê-la

a descentralização administrativa desse poder.

previamente ao Poder Judiciário.
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Julgue os itens seguintes, referentes à responsabilidade civil do

A respeito de acondicionamento e armazenamento dos documentos

Estado.

de arquivo, julgue os itens seguintes.

83

95

Nos casos de condutas omissivas, a doutrina e a jurisprudência
dominantes reconhecem a aplicação da teoria subjetiva,

Acondicionar os documentos dos arquivos correntes em
suporte papel em caixas-arquivo de plástico e colocar essas

estando assim o dever de indenizar condicionado à

caixas em estantes de aço é a ação mais indicada tecnicamente.

comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo.
84

É causa de exclusão da responsabilidade civil do Estado a

96

a privilegiar o acesso rápido e a manutenção da integridade

ausência de comprovação da conduta estatal, do dano e do

física do documento e da informação que nele estiver contida.

nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
85

Considerando a teoria da responsabilidade civil adotada no

97

relacionado às embalagens utilizadas para a guarda dos

diligência, perícia e prudência, estará isento de indenizar.

documentos, enquanto o armazenamento refere-se ao

que se seguem.
Fotografias, diapositivos, desenhos e gravuras fazem parte do
gênero documental conhecido como iconográfico.
87

88

mobiliário adotado.
Julgue os próximos itens, acerca da preservação e conservação de
documentos de arquivo.
98

uma medida que deveria ser adotada para todos os documentos

podem ser acumulados conforme a atividade fim ou

produzidos em uma organização, visando sua preservação para

acumulados conforme a atividade meio da organização.

o futuro.

A diferença entre os arquivos e as bibliotecas pode ser

99

cultural das bibliotecas.

Desinfestação, limpeza ou higienização e alisamento são
reconhecidos como atividades de conservação.

uma organização pública ou privada, diferentemente da função
100

A definição de um formato para os documentos de arquivo
digitais é uma importante medida para a preservação a longo

O princípio arquivístico fundamental para as ações de

prazo desses documentos.

organização dos arquivos é conhecido como princípio da

90

Produzir os documentos de arquivo em papel de pH neutro é

Quanto à natureza dos assuntos, os documentos de arquivo

reconhecida na função administrativa que os arquivos têm para

89

O acondicionamento dos documentos de arquivo está

Brasil, caso o Estado demonstre que se comportou com

Acerca dos princípios e conceitos da arquivística, julgue os itens

86

O material de acondicionamento deve ser escolhido de modo

unicidade.

Julgue os itens a seguir, relativos a noções de administração geral

A autenticidade do documento de arquivo precisa ser garantida

e pública.

independentemente do suporte documental. Uma das formas de
verificar essa autenticidade é a rastreabilidade.

101

Um gerente que avalia o desempenho de seus subordinados
com base no modelo de avaliação 360 graus também deverá

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.
91

De acordo com uma tabela de temporalidade, a destinação final

ser avaliado pelos seus subordinados e pares.
102

dos documentos de arquivo pode ser a digitalização.
92

A implementação da gestão do conhecimento em uma
organização demanda que ocorram as seguintes etapas, não

Quando o protocolo remete documentos aos setores de trabalho

necessariamente consecutivas ou mesmo ordenadas: geração

para estes decidirem sobre a matéria contida nesses

do conhecimento; codificação do conhecimento e transferência

documentos, ele realiza uma de suas principais atividades, que

do conhecimento.

é o registro.
93

A classificação de documentos tem um instrumento específico

103

organização pública deverá ter como foco principal os

para ser realizada nos arquivos, que é denominado plano de

interesses particulares individualizados de cada cidadão.

destinação.
94

Ordenação consiste na disposição dos documentos dentro de

Para ser competitiva como uma organização privada, uma

104

A adoção de um modelo de gestão voltado para a excelência

uma unidade de classificação, sendo a cronológica um de seus

pressupõe que a organização pública receba e aceite a

tipos.

prescrição de ferramentas gerenciais específicas.
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critérios de departamentalização, análise e descrição de cargos,

Um servidor público que pretenda obter a melhoria dos seus
processos organizacionais deverá, após a modelagem,

educação a distância e indicador de desempenho.
determinar a situação desejada no futuro e verificar o gap em
105

Um órgão público que objetive melhorar o atendimento ao

relação à situação vigente, que deverá ser o objeto de trabalho

cidadão pode considerar, como um exemplo de indicador
para se buscar o novo desenho do processo.

outcome, o percentual de cidadãos que usaram os serviços
desse órgão e os avaliaram como serviços que os deixaram
muito satisfeitos.
106

114

Na elaboração de um indicador, três características devem ser
levadas em conta: elemento, fator e métrica. Nessa estrutura,

Um dos aspectos que deve ser considerado para a efetiva
criação de um ambiente de trabalho com qualidade de vida é

fator é a unidade ou forma de mensuração que se serve do

o fator constitucionalismo, que se refere ao grau em que os

indicador.

direitos do empregado são cumpridos na instituição.
107

Uma organização que busca garantir uma visão global do
andamento de seus processos e grande flexibilidade de ajustes

A respeito de gestão de projetos, escritório de projetos, gestão de
riscos e processo de mudança, julgue os itens que se seguem.

do seu fluxo deve adotar critérios de departamentalização por
processos.
108

115

Uma organização que pretende ter sucesso na implantação de

O escritório de projetos possui um padrão comum a ser
implementado nas organizações, independentemente do tipo da

um modelo de educação a distância para seus colaboradores

organização.

deve centrar o processo educacional nos professores e
considerar o uso de novas tecnologias como geradoras de

116

novos conhecimentos.
109

organização é realizado com nenhuma ou muito pouca ação de

A estratégia corporativa denominada crescimento pressupõe

planejamento do seu corpo diretivo.

adoção de ações do tipo reviravolta, com o objetivo de
estabelecer parcerias em que duas ou mais empresas realizem

De maneira geral, o processo de mudança orgânica em uma

117

um projeto específico ou cooperem em determinada área de

O que caracteriza a formalização do encerramento do projeto
é o aceite das entregas dos produtos ou serviços especificados

negócio.

na documentação do projeto. Nessa fase, também é possível
No que se refere a ferramentas de análise de cenário interno e
colher as lições aprendidas ao longo da execução do projeto.

externo, balanced scorecard, mapeamento de processos e
elaboração de indicadores, julgue os itens de 110 a 114.

Considerando que uma empresa pública que presta serviços
110

A implantação de um modelo de balanced scorecard

vislumbre uma perspectiva de prejuízo no próximo mês e adote

pressupõe que o processo de planejamento do negócio
consistirá em alocar os recursos e definir as prioridades de
acordo com as metas estratégicas, evitando-se, todavia, que, na

processos racionais de resolução de problemas, julgue os itens
seguintes.

definição dos objetivos individuais, se priorizem as metas de
curto prazo.
111

118

Um fluxograma descreve os elementos dos processos

Na hipótese considerada, a empresa deve utilizar a análise do
campo de força como técnica para a geração de alternativas.

— fornecedores, entradas, saídas, indicadores de desempenho
e clientes dos processos, entre outros —, sem se ater,

119

necessariamente, à sequência das ações em que esses

A empresa em questão deve considerar a imediata tomada de
uma decisão como o próximo passo.

elementos são desenvolvidos.
112

Em uma análise do ambiente interno, pode-se considerar, como

120

Se o evento em questão for sazonal, repetindo-se todos os

exemplo de oportunidade, o grande interesse de candidatos

anos, a empresa deve tratá-lo como objeto de uma decisão

pelo concurso que irá preencher as vagas disponíveis no órgão.

programada.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
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.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Atuar nas organizações, sobretudo na área administrativa, pressupõe a solução de problemas e a
tomada de decisão, rápida e objetiva, acerca do que fazer. Nas tomadas de decisões, a quantidade de
variáveis a ser considerada e a rapidez da resposta aos problemas exigem experiência e bom senso do
administrador.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do processo decisório
racional. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

fatores que afetam a tomada de decisão; [valor: 8,50 pontos]

<

etapas do processo decisório; [valor: 10,00 pontos]

<

tipos de decisão, no que diz respeito à familiaridade e à natureza da decisão. [valor: 10,00 pontos]
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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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