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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito da evolução da administração pública, julgue os itens
seguintes.
51

Com a evolução das teorias administrativas, desde a década de
80 do século passado, o enfoque sistêmico tornou-se
ultrapassado, dando lugar a abordagens mais modernas.

52

A condição monopolista é apontada como causa da ineficiência
do Estado pelos teóricos que argumentam a favor da nova
administração pública (NAP).

53

Julgue os itens a seguir, relativos à gestão da qualidade.
58

59

Na qualidade total, os parâmetros de qualidade de um produto
ou serviço são estabelecidos pelos engenheiros ou gestores
envolvidos no processo de produção.

60

As ferramentas empregadas na gestão da qualidade
fundamentam-se em abordagem qualitativa, razão pela qual
não existem modelos estatísticos para auxiliar no controle da
qualidade.

61

As normas ISO, enquanto mecanismos de auditoria para boas
práticas de administração da qualidade, são adotadas tanto por
organizações públicas quanto por privadas.

A partir da teoria da administração científica, o papel da
organização informal passou a ser reconhecido nas teorias
clássicas da administração.

No que se refere ao processo administrativo, julgue os itens
subsequentes.
54

Entre os elementos diretamente observáveis na cultura
organizacional estão os valores e as crenças.

55

O controle dos processos deve ocorrer anteriormente e durante
a sua implementação em uma organização, nunca após seu
término.

56

57

O surgimento de estruturas organizacionais horizontalizadas e
desburocratizadas é resultado da adaptação das organizações
contemporâneas aos novos padrões de trabalho.

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), por meio do
modelo de excelência da gestão (MEG), ressalta a importância
do pensamento sistêmico e do aprendizado organizacional
como caminhos para a obtenção de resultados qualitativos nas
organizações.

Em relação à gestão de processos e de projetos, julgue os itens que
se seguem.
62

Entre os processos envolvidos na gestão de custos de um
projeto destacam-se a estimação dos custos, a composição de
orçamento e o controle dos custos.

63

Na gestão de processos, deve-se considerar a estrutura formal
da organização para que os processos associados à área de
finanças sejam gerenciados pela própria área de finanças, por
exemplo.

Nas organizações, o líder define-se pela autoridade que lhe é
delegada.
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64

65

66

Entre as técnicas para aprimoramento de processos destaca-se
o Six Sigma, por meio do qual se mapeiam as exigências dos
clientes a fim de transformá-las em requisitos de qualidade
adotados pela organização.
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Acerca de orçamento público e planejamento, julgue os itens a
seguir.
71

O plano orçamentário é obrigatório para todas as ações que
tenham sido aglutinadas na passagem de um exercício
financeiro para outro.

72

É responsabilidade do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal promover a articulação de estados, Distrito
Federal e municípios, de modo a compatibilizar normas e
tarefas presentes nos sistemas desses entes da Federação.

73

No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a
competência para votar e aprovar o orçamento ser do Poder
Legislativo.

74

Na contabilização do total de receitas, deduzir o valor a ser
inscrito na dívida ativa tributária da União descumpre o
princípio orçamentário da programação.

Na gestão de projetos, a coleta dos requisitos, a verificação do
escopo e a criação de uma estrutura analítica são tarefas
relacionadas à etapa de avaliação.

Na elaboração de cronogramas para gestão de um projeto,
deve-se definir e sequenciar as atividades e estimar os recursos
necessários.

No que diz respeito à legislação administrativa e licitação pública,
julgue os itens subsecutivos.
67

68

Em decorrência do princípio de legalidade aplicado à
administração pública, os atos administrativos possuem
presunção de legitimidade.

A exoneração a pedido de servidor deve ser acatada pela
administração pública, salvo no caso em que o servidor estiver
respondendo a processo administrativo disciplinar.
Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue os
próximos itens.

69

A utilização da licitação pública para a aquisição de produtos
e serviços atende ao princípio da isonomia para a contratação,
assegurando igualdade de condições aos interessados em
fornecer ao Estado.

70

A dispensa de licitação é prevista em caso de inviabilidade de
competição, situação que permite à administração adjudicar
diretamente o objeto do contrato.
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75

Uma operação de crédito por antecipação de receita
orçamentária somente será realizada se a respectiva destinação
dos recursos estiver prevista na lei de diretrizes orçamentárias.

76

Os quadros que contêm os planos de aplicação dos fundos
especiais não integram a lei orçamentária anual.
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77

A contextualização do programa temático no âmbito do plano
plurianual deve incluir a interpretação completa e objetiva da
temática tratada, as oportunidades e os desafios associados, os
contornos regionais que a política pública deverá assumir e as
transformações que se deseja realizar.
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No que se refere às receitas e às despesas públicas, julgue os itens
que se seguem.
82

A fixação de despesa na lei orçamentária anual deve incluir a
respectiva fonte de recursos, mesmo quando se tratar de
despesas financiadas com recursos desvinculados.

83

Considera-se cumprido o estágio da liquidação da despesa
assim que se apura a pessoa jurídica a quem se deve pagar
determinada importância a fim de extinguir obrigação
decorrente do fornecimento de bem ou de serviço a órgão
público.

84

O limite para a definição das despesas de pequeno vulto que
podem ser objeto de suprimento de fundos é estabelecido por
portaria do ministro da Fazenda, sendo aplicável a todos os
demais órgãos do Poder Executivo federal.

85

A aquisição, por determinado órgão público, de veículos por
meio de contrato de arrendamento mercantil financeiro deve
ser registrada como receita orçamentária.

A respeito de mecanismos e técnicas utilizados para elaboração,
execução e acompanhamento do orçamento federal, julgue os itens
subsequentes.
78

O objetivo da programação orçamentária e financeira da
execução das despesas públicas é monitorar o cumprimento das
metas e objetivos estabelecidos no plano plurianual.

79

Por se tratar de obrigação legal da União, as despesas
referentes ao orçamento da seguridade social estão excluídas
da limitação de empenho e movimentação financeira.

80

As atividades, os projetos e as operações especiais devem ser
detalhados na estrutura programática em subtítulos, não
podendo haver alterações de sua finalidade, do produto e das
metas estabelecidas, a não ser que sejam feitas por meio de
projeto de lei que altere a lei orçamentária anual.

No que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens
seguintes.
81

86

As previsões de receita para o exercício financeiro de 2014 não
precisam considerar os possíveis efeitos decorrentes da
realização da Copa do Mundo de futebol na evolução da
arrecadação pública.

87

As despesas decorrentes do programa de incentivo à demissão
voluntária de determinado órgão público estão excluídas do
limite de despesas de pessoal do referido órgão.

Suponha que o estado de calamidade pública tenha sido
regularmente decretado em determinada região do país por
causa de inundações provocadas por fortes chuvas. Nessa
situação, o governo não poderá utilizar créditos suplementares
para a realização de despesas de socorro às vítimas atingidas
pela calamidade.
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88

89

90

Se o presidente da República pretender modificar os limites
globais para o montante da dívida pública consolidada, deverá
enviar proposta ao Poder Legislativo que contenha a
metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.
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Acerca do comportamento organizacional, do gerenciamento de
conflitos e da gestão da mudança, julgue os próximos itens.
95

Comportamentos assertivos no trabalho geram interações
saudáveis entre as pessoas e criam um clima de satisfação e
confiança, uma vez que, assim, as pessoas comunicam seus
sentimentos e pensamentos sem que haja conflito ou retaliação.

96

Os estímulos ambientais, as ações e o comportamento das
pessoas, a persistência no comportamento e as recompensas
advindas das ações são considerados, pelas teorias de
conteúdo, elementos essenciais da motivação, que a
caracterizam como processo complexo e dinâmico.

97

As relações de reciprocidade entre pessoas e organizações
ocorrem quando as pessoas tomam consciência de seus deveres
para com as organizações e quando estas percebem suas
obrigações para com as pessoas.

98

No estilo de liderança coercitivo-democrático, o líder exige
imediata obediência e mobiliza as pessoas a partir de uma
visão.

99

O fato de uma pessoa reconhecer que seu trabalho tem
variedade, identidade e significado é suficiente para que ela
tenha elevado potencial motivador para a realização da função,
do cargo ou da atividade.

100

Mudanças organizacionais frequentemente geram insegurança
nas pessoas. Se as organizações comunicam constantemente
seus objetivos e agem de modo transparente e coerente, os
conflitos e medos tendem a ser minimizados.

Quando solicitado, o órgão público responsável pela execução
de determinada despesa é obrigado a fornecer as informações
referentes ao número do processo, ao serviço prestado e,
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado,
independentemente da natureza da despesa.

O montante de receita corrente líquida calculado em
determinado período pode não incluir todas as receitas
correntes previstas para o exercício financeiro que estiver em
curso.

Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a
seguir.
91

92

93

94

A tarefa essencial da gestão de pessoas, influenciada pela
escola de relações humanas, é criar condições e oportunidades
para que as pessoas possam atingir da melhor forma seus
objetivos pessoais, dirigindo os próprios esforços em direção
aos objetivos da organização.

Entrevistas de seleção, avaliação de desempenho, ações de
desenvolvimento, análise de cargos e plano de carreira são
exemplos de ferramentas de gestão de pessoas aplicadas
diretamente sobre as pessoas.

A gestão de pessoas é concebida como um conjunto de
processos básicos de provisão, aplicação, manutenção,
desenvolvimento e monitoração de pessoas, os quais geram
impactos sobre pessoas e organizações.

Segundo os princípios da Teoria X de McGregor, na gestão de
pessoas, o potencial humano é considerado algo de difícil
realização nas organizações.
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Em relação aos processos e práticas de gestão de pessoas nas
organizações, julgue os itens seguintes.
101

Uma organização está aplicando o sistema de escalonamento
de cargos quando os cargos são avaliados por meio de seu
valor relativo e do respectivo grau de complexidade.

102

A combinação de medidas objetivas e subjetivas de
desempenho contribui para a fidedignidade e consistência
interna de instrumentos e ferramentas de avaliação de
desempenho nas organizações, visto que múltiplas medidas
alcançam com maior abrangência os diferentes tipos de
comportamento das pessoas.
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103

O mapeamento de competências nas organizações públicas
brasileiras, que tem sido acompanhado de descrições de
comportamentos observáveis bem como de conhecimentos,
habilidades e atitudes que constituem as competências, orienta
as ações de capacitação e desenvolvimento de servidores
públicos.

104

A descrição e a especificação de cargos identificam e
formalizam os deveres e responsabilidades referentes a cada
cargo na organização.

105

Concluídas as ações de treinamento e desenvolvimento,
recomenda-se realizar avaliações de reação, aprendizado,
comportamento e resultados para se identificar a efetividade
das referidas ações.
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Acerca da gestão de estoques, importante função da administração
de materiais, julgue os itens que se seguem.
109

Caso o objetivo da empresa seja o “estoque zero”, deve-se
utilizar o método just in time, uma técnica de gestão de
materiais e de produção no momento exato, em que ambos os
elementos (gestão e produção) são controlados por meio
mecânico ou informatizado, com enfoque no estoque, no
fornecedor e na qualidade.

110

Os tipos de estoque incluem o estoque real — quantidade
(saldo) de material existente em estoque —, o estoque virtual
— estoque real acrescido das encomendas em andamento — e
o estoque de cobertura — relação entre estoque e consumo,
que indica quanto tempo o estoque suportará o consumo sem
que haja reposição.

A respeito da classificação, que consiste em um processo de
associação de materiais com características semelhantes, julgue os
itens a seguir.
106

O método de classificação denominado curva ABC é utilizado
na administração de estoques para definir políticas de vendas,
estabelecer prioridades, programar p rodução.

Em relação ao cadastro de fornecedores utilizado para dar curso à
função compras, julgue o item abaixo.
111

107

A abrangência, a flexibilidade e a praticidade são os principais
atributos para a classificação de materiais.

108

Os fatores que determinam o tipo de organização de materiais
são classificados de acordo com o tipo de consumo, a
perecibilidade, a periculosidade, a possibilidade de fazer ou
comprar, o tipo de estocagem, a dificuldade de aquisição e o
mercado fornecedor.
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Para se criar um cadastro de fornecedores, podem ser
utilizados os seguintes critérios: políticos — geralmente
definidos pela administração da empresa, a fim de estabelecer
prioridades para cadastramento de empresas da região, de
empresas de pequeno ou médio porte —; técnicos — que
envolvem carências de abastecimento, na procura de novas
alternativas de fornecimento, a fim de evitar exclusividades —;
e legais — aplicados exclusivamente às empresas estatais,
autárquicas e do serviço público em geral.
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A respeito de compras e serviços no setor público, julgue os itens
subsecutivos.
112

Para otimizar o processo de compras no setor público,
especificamente quanto à aquisição de materiais de consumo,
no edital de licitação deverá ser descrito detalhadamente o
objeto a ser contratado, visto que a riqueza de especificações
evita uma contratação inócua e, dessa forma, preserva-se o
interesse público.
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Acerca de recebimento, armazenagem, distribuição de materiais e
gestão patrimonial, julgue os itens seguintes.
116

O sistema rotativo de inventário busca relacionar o controle de
estoque com o estoque físico, podendo ser classificado em
automático, programado ou a pedido.

117

Além de ser um documento de auxílio à conferência de
materiais, a nota fiscal também é válida como instrumento de
cobrança.

113

O projeto básico — conjunto de elementos necessários e
suficientes para caracterizar a obra ou serviço objeto da
licitação — deve ser elaborado com base nos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, as
condições de avaliação do custo e a definição dos métodos e
do prazo de execução, devendo sempre conter orçamento
detalhado e global da obra, sob pena de nulidade.

118

Os produtos inflamáveis devem ser armazenados em ambientes
próprios e isolados, projetados de acordo com rígidas normas
de segurança, motivo por que o processo de armazenagem de
cilindros de gases especiais é divido em seis categorias
distintas.

119

O modal ferroviário, por contar com linhas pré-definidas e
poucas interrupções no caminho, é o principal meio destinado
ao transporte de grandes cargas em territórios extensos em que

114

115

O princípio da impessoalidade, no que se refere à execução de
obras públicas, proíbe a subcontratação de empresas para a
execução de parte do serviço licitado, porquanto a escolha
pessoal do subcontratado pelo contratado viola o interesse
público.

o fator tempo é preponderante.

120

Para se comercializar bens inservíveis e de pouca expressão,
recomenda-se a venda por concorrência.

O edital de licitação, no caso de licitações pertinentes a obras
e serviços, deve incluir os requisitos mínimos exigidos para a
aptidão técnica dos interessados, devendo a comprovação
desses requisitos ser feita por atestados registrados nas
entidades profissionais competentes, fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
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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 13 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade,
respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Dispor de pensamento estratégico significa ter visão de longo prazo, enxergar o retrato como um
todo, incluindo a organização e o ambiente competitivo, e considerar como esses elementos se ajustam.
Entender o conceito de estratégia, os seus níveis e a relação entre sua formulação e implantação é uma ação
importante em direção ao pensamento estratégico. Administração estratégica é o conjunto de decisões e
ações usado para formular e implantar estratégias que fornecerão um ajuste competitivamente superior
entre a organização e seu ambiente, de modo a alcançar as metas organizacionais.
Richard L. Daft. Administração. Tradução: Harue Ohara Avritcher.
São Paulo: Cengage Learning, 2010, p.271 (com adaptações).

As organizações públicas brasileiras têm-se deparado com o desafio de incorporar o pensamento estratégico em sua gestão como caminho
para a melhoria de seu desempenho: Ferramentas de planejamento — em especial, o planejamento estratégico — têm sido apontadas como
alternativas valiosas a serem utilizadas por essas organizações. Considerando que essas informações e o fragmento de texto acima têm
caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da implementação de planejamento estratégico em uma organização
pública. Ao elaborar seu texto, faça, necessariamente, o que se pede a seguir:
<

descreva as etapas de desenvolvimento de um planejamento estratégico; [valor: 5,00 pontos]

<

discorra sobre os fatores que devem ser considerados em cada etapa. [valor: 7,50 pontos]

PADRÃO DE RESPOSTA
Na elaboração de um planejamento estratégico, é necessário considerar quatro etapas principais. Na primeira etapa, deve-se analisar a
situação atual da organização. Na segunda etapa, faz-se a análise ambiental, na qual se consideram elementos externos à organização. Na
terceira etapa, volta-se à análise interna, na qual são considerados os pontos fortes e fracos da própria organização. Por fim, na última etapa,
definem-se os planos estratégicos da organização. Na sequência, são descritas as atividades envolvidas em cada etapa.
A primeira etapa consiste na análise da situação atual da organização para que se decida qual a estratégia a ser adotada pelo órgão. Nesse
momento, é importante analisar a trajetória passada da organização, além da situação atual. Para isso, devem ser consideradas as decisões
que estão sendo tomadas no momento e os projetos correntes. Nessa etapa, cabe refletir acerca dos serviços prestados pela organização,
como eles se inserem na sociedade brasileira e, principalmente, como são avaliados pelos cidadãos, o que permite constatar o desempenho
da organização. Deve-se avaliar, também, o uso que a organização faz dos recursos que possui. Questionamentos interessantes nessa etapa
podem servir para investigar, por exemplo, em que áreas a organização tem alocado seus melhores profissionais, como são feitos os
investimentos necessários etc.
A segunda etapa consiste na análise do ambiente no qual se insere a organização. Apesar de não ter concorrentes, a organização certamente
é impactada por forças ambientais. Por isso, cabe analisar as ameaças e as oportunidades para a organização. No tocante ao ambiente, a
oferta de novas tecnologias que possam se tornar disponíveis e úteis para a organização é algo que deve ser considerado, assim como os
limites de ação e controle do Estado sobre a organização. A conjuntura econômica e as tendências sociais também devem fazer parte da
análise nessa etapa, pois revelam aspectos que deverão ser considerados pela organização para que ela se adapte às mudanças que serão
demandadas pelos cidadãos em relação aos serviços públicos prestados.
A terceira etapa consiste na análise interna, na qual se deve considerar a identificação dos pontos fortes e fracos da organização. Elementos
como arranjo físico, estrutura, métodos de trabalho, qualidade dos equipamentos, capacidade de prestação de serviços e desempenho junto
à sociedade são exemplos de itens que podem ser considerados pontos fortes ou fracos, naturalmente, a depender da situação da
organização em questão.
Por fim, na última etapa, devem-se considerar os planos estratégicos a serem desenvolvidos a fim de que a organização alcance os objetivos
estratégicos delimitados na primeira etapa, considerando-se as variáveis ambientais e internas analisadas nas etapas de número dois e três.
Nos planos estratégicos, é importante considerar os objetivos da organização e os recursos disponíveis.
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