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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7

O Congresso Nacional aprovou, em novembro de1

2011, o Plano Brasil Maior, a política industrial do governo
federal para os anos de 2011 a 2014. O plano cria
possibilidades de uma mudança significativa na estrutura4

tributária brasileira, incentivando a competitividade da
indústria nacional, especialmente no caso de estados de
vocação exportadora como Minas Gerais. Minas é o segundo7

estado que mais vende para o exterior, com uma participação
que alcança em torno de 15% das vendas externas brasileiras. 

Até outubro de 2011, o estado acumulou superávit10

comercial de US$ 23,7 bilhões, o maior valor observado entre
todas as demais unidades da Federação. As exportações
alcançaram o volume de US$ 34,1 bilhões.13

Uma medida significativa do plano é a previsão de
devolução, ao exportador, de 3% da receita obtida com a venda
de bens industrializados para o exterior. As empresas terão16

direito à devolução em espécie ou poderão usar os recursos
devolvidos para abater débitos referentes a outros tributos com
a União. 19

Outra medida expressiva é a desoneração da folha de
pagamentos de setores intensivos em mão de obra, como
confecções, calçados e softwares, que concentram em Minas22

percentuais relevantes do total de postos de trabalho ofertados
no país: cerca de 11,5%, 8,1% e 8,0%, respectivamente. Até
2014, esses setores deixarão de pagar a alíquota de 20% da25

contribuição patronal para a previdência social, que será
substituída por um percentual cobrado sobre a receita da
empresa. O governo deixa, assim, de onerar a criação de28

empregos para incentivar as contratações e a formalização.
Também serão beneficiados pela medida os setores de couro,
empresas de call center e empresas de transporte público31

coletivo urbano. 
Fernando Pimentel. In: Estado de Minas, 1.º/12/2011 (com adaptações).

Com base nas ideias desenvolvidas no texto, julgue os itens a
seguir.

1 Sem prejuízo para o sentido do texto, o vocábulo “onerar”
(R.28) poderia ser corretamente substituído por tornar mais

dispendiosa.

2 O texto apresenta algumas medidas do Plano Brasil Maior,
elaborado pelo governo federal com o propósito específico de
beneficiar Minas Gerais.

3 Infere-se do texto que, para incentivar a competitividade das
empresas, o governo federal adotou uma política de
desoneração tributária.

4 O vocábulo “estado” (R.8) é empregado no texto em referência
à nação brasileira.

5 Do total de postos de trabalho no país nos setores de
confecções, calçados e softwares, 11,5%, 8,1% e 8,0%,
respectivamente, encontram-se em Minas Gerais.

Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos linguísticos do
texto.

6 As expressões “em novembro de 2011” (R.1-2), “Até outubro
de 2011” (R.10) e “Até 2014” (R.24-25), empregadas como
elementos coesivos no texto, referem-se a períodos de adoção,
pelo governo, de medidas relativas à alteração da estrutura de
cobrança de tributos.

7 Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do
texto, o segundo período do terceiro parágrafo poderia ser
reescrito da seguinte forma: Empresas terão a faculdade, por
prerrogativa legal, de devolver o percentual da receita em
espécie ou de uso dos recursos devolvidos para abater débitos
referentes à tributos com o governo.

Texto para os itens de 8 a 15

Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um1

índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) alto,
graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos
últimos vinte anos.4

Mas o país ainda registra consideráveis atrasos
educacionais, de acordo com dados divulgados pela
Organização das Nações Unidas e pelo Instituto de Pesquisa7

Econômica Aplicada.
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

2013 aponta que o IDHM médio do país subiu de 0,493, em10

1991, para 0,727, em 2010 — quanto mais próximo de 1,
maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um
patamar “muito baixo” para um patamar “alto”13

de desenvolvimento social. O que mais contribuiu para esse
índice foi o aumento na longevidade, que subiu de 64,7 anos
para 73,9 anos. Também houve aumento de 14,2% ou16

(R$ 346,31) na renda nesse período.
Os maiores desafios concentram-se na educação, o

terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de19

0,279 para 0,637 em vinte anos, o IDHM específico de
educação é o mais distante da meta ideal, de 1. Em 2010,
pouco mais da metade dos brasileiros com dezoito anos de22

idade ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só
57,2% dos jovens entre quinze e dezessete anos de idade
tinham o ensino fundamental completo. O ministro da25

Educação admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou
que a educação é o componente que, tendo partido de um
patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao28

aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice
de crianças de cinco e seis anos de idade que entraram no
sistema de ensino passou de 37,3%, em 1991, para 91,1%, em31

2010.
Conforme o atlas, dois terços dos 5.565 municípios

brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano34

considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem
de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5%,
em 1991, para 0,6%, em 2010. O relatório identificou uma37

redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil,
mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo disso
é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm40

baixos índices de IDHM em educação e renda.

Internet: <www.bbc.co.uk> (com adaptações).
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No que se refere às ideias e expressões linguísticas contidas no
texto, julgue os itens que se seguem.

8 De acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano

no Brasil 2013, houve decréscimo significativo no número de
municípios incluídos na classificação “muito baixa”.

9 A principal ideia defendida no texto é a de que o Brasil, apesar
de ter apresentado avanços nos índices de desenvolvimento
humano, ainda está aquém do esperado em relação à educação.

10 Os argumentos utilizados para sustentar as ideias defendidas no
texto consistem na apresentação de dados, seguidos de
exemplos, e de narrativas a eles relacionadas.

11 O pronome “isso” (R.12) retoma apenas a ideia expressa em
“quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento”
(R.11-12).

12 A coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas
caso o vocábulo “longevidade” (R.15) fosse substituído por
expectativa de vida.

Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita de
trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada
certa se estiver gramaticalmente correta, ou errada, em caso
contrário.

13 “O ministro da Educação (...) nas escolas” (R.25-29) — O
ministro da Educação admitiu a existência de um enorme
desafio, porém deixou claro que, pelo fato de a educação ter
partido de um patamar mais baixo, podem ser percebidos
avanços na área originados pelo aumento do fluxo de alunos
matriculados nas escolas.

14 “O relatório (...) existir” (R.37-39) — O relatório identificou
haverem reduções nas disparidades sociais entre Norte e Sul do
Brasil, confirmando, no entanto a existência das mesmas.

15 “Os maiores desafios (...) meta ideal, de 1” (R.18-21) — Os
maiores desafios do país relaciona-se a educação, que é o
terceiro componente do IDHM, que, no período de vinte anos,
cresceu de 0,279 para 0,637, mas é o mais distante da meta
ideal, que é 1.

Levando em consideração as normas constantes do Manual de

Redação da Presidência da República, julgue os seguintes itens.

16 O texto das comunicações oficiais dirigidas a ministro de
Estado deve ser precedido pelo vocativo “Senhor Ministro”.

17 O ofício é a forma de comunicação indicada para a
comunicação entre ministérios.

18 O aviso é uma modalidade de comunicação expedida somente
por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia.

19 Em “Vossa Excelência deve estar satisfeita com os resultados
das negociações”, o adjetivo estará corretamente empregado se
dirigido a ministro de Estado do sexo masculino, pois o termo
“satisfeita” deve concordar com a locução pronominal de
tratamento “Vossa Excelência”.

20 Autoridades de mesma hierarquia, como os ministros de
Estado, devem utilizar o memorando nas comunicações para
tratar de assuntos oficiais entre si.

The World Trade Organization (WTO) agreements1

cover goods, services and intellectual property. They spell out

the principles of liberalization, and the permitted exceptions.

They include individual countries’ commitments to lower4

customs tariffs and other trade barriers, and to open and keep

open services markets. They set procedures for settling

disputes. These agreements are not static; they are negotiated7

from time to time and new agreements can be added to the

package.

The WTO’s procedure for resolving trade quarrels10

under the Dispute Settlement Understanding is vital for

enforcing the rules and therefore for ensuring that trade flows

smoothly. Countries bring disputes to the WTO if they think13

their rights under the agreements are being infringed.

Judgments by specially appointed independent experts are

based on interpretations of the agreements and individual16

countries’ commitments.

WTO agreements contain special provisions for

developing countries, including longer time periods to19

implement agreements and commitments, measures to increase

their trading opportunities, and support to help them build their

trade capacity, to handle disputes and to implement technical22

standards. The WTO organizes hundreds of technical

cooperation missions to developing countries annually. It also

holds numerous courses each year in Geneva for government25

officials. Aid for trade aims to help poor countries develop the

skills and infrastructure needed to expand their trade.

Internet: <www.wto.org> (adapted).

According to the text above, judge the following items.

21 One of the roles the WTO plays is that of an arbitrator that will

hear the cases of countries arguing about trade.

22 In the text, the word “smoothly” (R.13) means cautiously.

23 The WTO provides technical expertise to developing countries.

24 In the fragment “for enforcing the rules and therefore for

ensuring that trade flows smoothly” (R.11-13), “therefore”

expresses the idea of in consequence of that.

25 The chief aim of the WTO is to make its agreements seem

flexible.
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Industrial property can usefully be divided into two1

main areas, namely, one that can be characterized as the

protection of distinctive signs, in particular trademarks which

distinguish the goods and services of one undertaking from4

those of other undertakings, and geographical indications

which identify a good as originating in a place where a given

characteristic of the good is essentially attributable to its7

geographical origin.

The protection of such distinctive signs aims to

stimulate and ensure fair competition and to protect consumers,10

by enabling them to make informed choices between various

goods and services. The protection may last indefinitely,

provided the sign in question continues to be distinctive.13

Other types of industrial property are protected

primarily to stimulate innovation, design and the creation of

technology. In this category fall inventions protected by16

patents, industrial designs and trade secrets.

The social purpose of industrial property is to provide

protection for the results of investment in the development of19

new technology, thus giving the incentive and means to finance

research and development activities.

While the basic social objectives of intellectual22

property protection are as outlined above, it should also be

noted that the exclusive rights given are generally subject to a

number of limitations and exceptions, aimed at fine-tuning the25

balance that has to be found between the legitimate interests of

right holders and of users.

Internet: <http://wto.org> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

26 If industrial property laws did not exist, it is likely that there

would be less interest in and money for research and

development of new technology.

27 When you “make informed choices” (R.11), you are still in

doubt about something and need further information to make

up your mind.

28 The word “aims” (R.9) can be correctly replaced with goals.

29 It is correct to infer that if wine-producers from the French

province of Champagne decide to prevent a new kind of

sparkling wine made in Brazil to be called champagne, they

will have the full support of industrial property laws.

30 If after some time a certain product that has enjoyed the

protection of industrial property laws loses its unique qualities,

it will cease to have that status.

Considerando que P seja a proposição “A Brasil Central é uma das

ruas mais movimentadas do centro da cidade e lá o preço dos

aluguéis é alto, mas se o interessado der três passos, alugará a

pouca distância uma loja por um valor baixo”, julgue os itens

subsecutivos, a respeito de lógica sentencial.

31 A proposição “Se o interessado der três passos, alugará a

pouca distância uma loja por um valor baixo” é equivalente à

proposição “Se o interessado não der três passos, não alugará

a pouca distância uma loja por um valor baixo”.

32 A proposição P pode ser expressa corretamente na forma

QvRv(S÷T), em que Q, R, S e T representem proposições

convenientemente escolhidas.

33 A negação da proposição “A Brasil Central é uma das ruas

mais movimentadas do centro da cidade e lá o preço dos

aluguéis é alto” está corretamente expressa por “A Brasil

Central não é uma das ruas mais movimentadas do centro da

cidade ou lá o preço dos aluguéis não é alto”.

RASCUNHO
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P1: Os clientes europeus de bancos suíços estão regularizando sua

situação com o fisco de seus países.

P2: Se os clientes brasileiros de bancos suíços não fazem o mesmo

que os clientes europeus, é porque o governo do Brasil não tem

um programa que os incite a isso.

Considerando que as proposições P1 e P2 apresentadas acima sejam

premissas de um argumento, julgue os itens a seguir, relativos à

lógica de argumentação.

34 O argumento formado pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão

“Os clientes brasileiros de bancos suíços não estão

regularizando sua situação com o fisco de seu país.” é um

argumento válido.

35 O argumento formado pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão

“Os clientes brasileiros de bancos suíços estão em situação

irregular com o fisco de seu país.” é um argumento válido.

Em um grupo de 2.000 empresas,  das que encerraram

as atividades este ano foram abertas em anos anteriores,  das

que foram abertas em anos anteriores encerraram as atividades este

ano e 200 empresas não encerraram as atividades este ano e não

foram abertas em anos anteriores.

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

36 O número de empresas que foram abertas em anos anteriores

é superior ao número de empresas que encerraram as

atividades este ano.

37 O número de empresas que encerraram as atividades este ano

e que foram abertas em anos anteriores é superior a 110.

38 Do grupo de 2.000 empresas, metade foi aberta em anos

anteriores.

39 Se, do grupo de 2.000 empresas, for selecionada uma ao acaso,

e se ela tiver sido aberta em anos anteriores, então a

probabilidade de ela ter encerrado suas atividades este ano será

superior a 10%.

RASCUNHO
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Com relação ao sistema operacional Windows e a aplicativos

usados nesse ambiente, julgue os itens seguintes. 

40 O compartilhamento de pastas no Windows pode ser feito por

qualquer perfil de usuário do sistema operacional, por meio da

opção Compartilhar esta pasta do menu Compartilhamento,

acionada por meio do botão direito do mouse sobre a unidade

que se deseja compartilhar.

41 O Outlook Express pode ser configurado para solicitar ao

destinatário de um email a confirmação do recebimento de uma

mensagem. 

42 No ambiente Windows, a criação de atalhos no desktop

permite o acesso direto a um programa ou arquivo por meio de

um ícone, sem que seja necessário utilizar as entradas presentes

no botão Iniciar.

Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da

computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

43 Um backdoor (porta dos fundos) é um programa de

computador utilizado pelo administrador de rede para realizar

a manutenção remota da máquina de um usuário.

44 Na computação em nuvem, é possível acessar dados

armazenados em diversos servidores de arquivos localizados

em diferentes locais do mundo, contudo, a plataforma utilizada

para o acesso deve ser idêntica à dos servidores da nuvem.

45 O becape diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados

em uma data específica; portanto, nesse tipo de becape,

evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados. 

Julgue os itens de 46 a 48, relativos à ética no serviço público.

46 Os juízos éticos de valor são normativos, uma vez que

prescrevem modelos de conduta humana.

47 A fim de que haja apuração de comprometimento ético, todos

os expedientes encaminhados à Comissão de Ética Pública da

Presidência da República são considerados, a priori, como

reservados até a sua deliberação final.

48 A conduta praticada pelo servidor público não pode ser

considerada como honesta ou desonesta, pois essa designação

constitui um juízo subjetivo e sem qualquer amparo em ato

normativo.

Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

49 Em uma repartição onde há atendimento ao público para

fornecimento de certidões, a emissão de documentos foi

interrompida em virtude de problemas técnicos, quando ainda

havia tempo razoável de expediente de trabalho. Entretanto,

um servidor público, sem buscar informações junto aos

profissionais técnicos, exigiu que todos os cidadãos se

retirassem das instalações do órgão e voltassem no dia

seguinte, sem prestar qualquer informação sobre os motivos da

decisão ou da interrupção do serviço. Nessa situação, o

servidor público cometeu infração ética, uma vez que compete

a ele informar aos usuários os motivos da paralisação do

serviço, pois o aperfeiçoamento da comunicação e do contato

com o público é um dever ético-funcional.

50 Em uma sociedade de economia mista que desenvolve

atividade de prevalente interesse do Estado, determinado

empregado falta ao trabalho frequentemente, sem justificativas.

Nessa situação, a conduta do empregado constitui falta apenas

em relação à Consolidação das Leis do Trabalho e ele não está

sujeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público

Civil do Poder Executivo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração e ao

processo administrativo.

51 No MDIC, a existência das Secretarias de Desenvolvimento,

de Produção e de Comércio Exterior caracteriza uma estrutura

organizacional funcional.

52 Um gerente que adota um estilo de liderança liberal enfatiza as

tarefas e a forma de obtenção dos resultados por intermédio de

sua equipe.

53 Uma organização que valoriza seus colaboradores mediante a

promoção daqueles mais competentes, avaliados em função do

desempenho ou da titulação acadêmica, adota os pressupostos

da teoria burocrática.

54 Desde 1930, têm sido desenvolvidas ações na administração

pública para que o modelo patrimonialista de gestão seja

adotado pelo Estado brasileiro.

55 Por meio da análise SWOT é possível definir os indicadores

de desempenho de cada um dos processos elaborados no

planejamento.

Com referência ao modelo de excelência gerencial e à gestão de

projetos, de processos e de qualidade, julgue os itens seguintes.

56 Uma organização que busca obter a certificação

ISO 9000:2000 deve adotar as metas fixadas pela organização

certificadora, que deverão ser atingidas em, no máximo, um

ano a partir do início do processo de certificação.

57 Uma organização que fomenta a abertura de canais de

comunicação internamente, de modo a garantir que os

colaboradores sigam as mudanças de gosto e atitudes dos

clientes, está de acordo com as bases do controle da qualidade

total proposto por Kaoru Ishikawa.

58 O fluxograma é uma ferramenta de gestão da qualidade na qual

se descreve a análise dos resultados obtidos durante

determinado período.

59 No modelo da Fundação Nacional da Qualidade, os projetos

em andamento ou previstos devem ser descritos no critério

denominado projetos.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

60 Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como

ato punitivo, ou seja, que certifica ou atesta um fato

administrativo.

61 Parte do capital instituidor de uma sociedade de economia

mista é privada, apesar de determinadas relações institucionais,

como organização e contratação de pessoal, serem regidas pelo

direito público.

62 Todos os licitantes podem apresentar lances ao longo de todo

o pregão presencial, a despeito da proposta inicial.

63 Um homem que, em dezembro de 2013, mediante aprovação

em concurso público, tiver tomado posse em cargo regido pelo

regime estatutário poderá se aposentar, com proventos

integrais e paridade com os servidores ativos, em dezembro de

2023, caso possua, nesse ano, cinquenta e cinco anos de idade

e dez anos de serviço público ininterrupto.

64 Caso pretenda comprar um medicamento produzido por apenas

uma indústria farmacêutica, utilizado para tratar doença

tropical típica em algumas regiões brasileiras, o responsável

pelo setor de compras de um hospital público deverá

considerar inexigível a licitação.

No que se refere ao orçamento público como ferramenta de atuação

do governo nas finanças públicas, julgue os próximos  itens.

65 O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela

norma constitucional segundo a qual é vedada a realização de

operações de créditos que excedam o montante das despesas de

capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito

autorizadas com finalidade precisa, mediante créditos

suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

66 A função política do orçamento diz respeito ao

estabelecimento do fluxo de entrada de recursos obtidos por

meio da arrecadação de tributos, bem como da saída de

recursos provocada pelos gastos governamentais.
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Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens

subsequentes.

67 Caso determinado órgão público precise alterar seu programa

de trabalho consignado na lei orçamentária a fim de incluir

novos recursos para pagamento de pessoal e de serviço da

dívida, projetos de lei de crédito adicional distintos deverão ser

propostos para cada uma das finalidades citadas.

68 Entre os órgãos setoriais do sistema de planejamento estão as

unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios e da

Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de

Orçamento Federal.

69 Se o Poder Executivo não apresentar o projeto de lei de

diretrizes orçamentárias no prazo estabelecido pela legislação

pertinente, será vedado ao Poder Legislativo ou a qualquer de

seus membros a elaboração e apresentação de projeto de lei

que trate desse assunto.

70 Caso determinada entidade pública transfira parte de suas

dotações a outra unidade orçamentária, a transferência constará

duas vezes na lei orçamentária anual.

71 Os códigos correspondentes às rubricas devem ser utilizados

quando se fizer necessário discriminar os tipos de receita

agrupados em determinada espécie.

Acerca da programação orçamentária, da receita e da despesa

públicas, julgue os itens de 72 a 76.

72 Entre as receitas incluídas na lei orçamentária anual estão as

operações de crédito por antecipação de receita.

73 As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos

fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo

de orçamento existente no país. Dessa forma, a ordem

sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a

etapa de arrecadação.

74 O cronograma anual de desembolso publicado pelo Poder

Executivo deve conter as metas quadrimestrais para o resultado

primário das empresas estatais, com as estimativas de receitas

e de despesas que o componham, de modo a destacar as

principais empresas e separar, nas despesas, os investimentos.

75 Caso a União seja condenada em ação judicial a pagar

indenização a determinado cidadão que se feriu em acidente

ocorrido em prédio público, o precatório emitido deverá ser

pago na ordem cronológica de apresentação, não sendo

admitido direito de preferência.

76 As dívidas realizadas para atender a insuficiências de caixa ou

de tesouraria constituem dívida flutuante.

Com referência à Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os

seguintes itens.

77 O impacto fiscal das atividades das agências financeiras

oficiais de fomento deverá ser objeto de avaliação

circunstanciada, que, por sua vez, será incluída na prestação de

contas da União.

78 A concessão de garantias dadas pela União em operações de

crédito realizadas por entes subnacionais da Federação integra

os riscos a serem prevenidos pela gestão fiscal responsável.

A respeito da implantação de planos estratégicos em gestão de

pessoas, julgue os próximos itens.

79 As capacidades individuais são o principal elemento

responsável pelo comportamento e pela produtividade dos

funcionários de uma organização.

80 A gestão por competências integra a perspectiva clássica do

tipo outside-in de formulação estratégica com as modernas

prescrições de caráter inside-out.

Julgue os itens que se seguem, relativos às teorias e aos modelos de

comportamento organizacional.

81 No que se refere à qualidade de vida no trabalho, as práticas

assistencialistas se distinguem das práticas preventivas,

porquanto estas priorizam intervenções sobre o contexto de

trabalho a que se submetem os funcionários de uma

organização.

82 As lideranças exercem influência fundamental no desempenho

dos funcionários conforme preveem certas teorias que apontam

a motivação como fruto do ambiente técnico, social e

psicológico de trabalho provido por gestores organizacionais.
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Julgue os itens subsequentes, a respeito de gestão de desempenho

e de análise e descrição de cargos.

83 O apoio técnico e comportamental provido por gestores e

demais funcionários é o elemento que mais responde pelo

sucesso de ações de treinamento organizacional relativamente

a aprendizagem e mudança de desempenho no trabalho.

84 Gestão do desempenho e gestão por competências podem ser

consideradas tecnologias indistintas, uma vez que ambas

normatizam a integração entre objetivos organizacionais e

individuais a partir de práticas de gestão de pessoas.

85 A gestão de desempenho rompe com as práticas tradicionais

de avaliação ao estimular o trabalho conjunto de líderes e

subordinados no que diz respeito ao planejamento,

monitoramento e revisão de planos individuais e coletivos de

ação.

86 Um dos mecanismos utilizados para se atender às necessidades

de desempenho advindas da falta de motivação dos

funcionários consiste em conduzi-los a ações de capacitação.

Acerca da gestão de desempenho, das tendências em gestão de

pessoas no setor público, do desenvolvimento e da capacitação de

pessoal, julgue os itens a seguir.

87 A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal se dissocia

do ideal normativo da área de gestão de pessoas ao conferir aos

servidores autonomia para que determinem suas próprias

necessidades de aprendizagem.

88 A vinculação direta entre desempenho e gratificação alinha-se

à noção teórica de que o desempenho resulta das capacidades,

do contexto e da motivação para o trabalho.

Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos

atos administrativos.

89 Caso um ministro de Estado delegue algumas competências ao

secretário executivo de seu gabinete e este, no exercício das

funções delegadas, edite um ato com vícios de finalidade e, em

seguida, saia de férias, tal ato poderá ser convalidado pelo

ministro de Estado.

90 O exercício das funções administrativas pelo Estado deve

adotar, unicamente, o regime de direito público, em razão da

indisponibilidade do interesse público.

91 Se determinado servidor público for removido, de ofício, por

interesse da administração pública, sob a justificativa de falta

de servidores em outra localidade, e se esse servidor constatar

o excesso de pessoal na sua nova unidade de exercício e não a

falta, o correspondente ato de remoção, embora seja

discricionário, poderá ser invalidado.

Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração

pública, julgue os itens subsecutivos.

92 Se determinado servidor público for preso em operação

deflagrada pela Polícia Federal, devido a fraude em licitações,

a ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou o

prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto

que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em

julgado da sentença criminal.

93 O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade

do agente público, mas uma obrigação de atuar; por isso, a

omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a

responsabilização do agente público nas esferas cível, penal e

administrativa.

94 Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda

que em caráter episódico, como os jurados do tribunal do júri

e os mesários durante as eleições, são considerados agentes

públicos.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

95 Embora nos municípios haja apenas administração direta, nos

estados, em razão da autonomia dada pela Constituição Federal

de 1988 (CF), pode haver administração indireta.

96 Considere que o motorista de um veículo oficial de

determinado ministério, ao trafegar em velocidade acima do

limite legal, tenha colidido contra um veículo de particular que

estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora o

Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o

direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo

específico na conduta do servidor.

97 O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.
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Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e

licitações, julgue os itens a seguir.

98 Caso a administração pública convoque, por meio de convite,

dez empresas do mesmo ramo do objeto a ser licitado para

contratação de determinado serviço, e, por desinteresse de

alguns convidados, apenas uma empresa apresente proposta, a

administração poderá prosseguir com o certame, desde que

justifique devidamente o fato e as circunstâncias especiais.

99 Se, após uma operação da Polícia Federal, empreendida para

desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o

Ministério Público Federal ajuizar ação de improbidade

administrativa contra determinado servidor, devido a

irregularidades cometidas no exercício da sua função, mesmo

que esse servidor colabore com as investigações, será vedado

o acordo ou a transação judicial.

100 Em razão da simetria com o processo judicial, vigora,

no processo administrativo, o princípio do formalismo

procedimental, em que se afasta a flexibilização na tramitação

do processo para evitar os arbítrios das autoridades e garantir

a legitimidade das decisões administrativas.

Considerando as disposições da CF sobre direitos e garantias

fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos

sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos

políticos, julgue os itens que se seguem.

101 Sendo a liberdade profissional norma constitucional

programática, não pode a lei infraconstitucional impor

condições ao seu exercício.

102 A União, entre cujos fundamentos se inclui a soberania, é

formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito

Federal.

103 Será inconstitucional lei estadual que assegure ao consumidor

o direito de obter informações sobre a qualidade de produto

combustível, por tratar de matéria da competência privativa da

União, qual seja, direito comercial e comércio.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.

104 É de competência exclusiva do Congresso Nacional o

julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da

República, cabendo ao Tribunal de Contas da União emitir

parecer prévio sobre essas contas.

105 A CF estabelece inviolabilidades apenas para parlamentares

federais e estaduais, não dispondo os vereadores de tal

prerrogativa.

106 Conforme a CF, é facultado aos entes federativos estabelecer

regime de previdência complementar aos seus respectivos

servidores titulares de cargo efetivo, o qual somente poderá ser

aplicado aos referidos servidores que, tendo ingressado no

serviço público até a data da publicação do ato de instituição

de tal regime, optem expressa e previamente por dele

participar.

107 Se um projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar invadir

a iniciativa privativa do presidente da República, a sanção

desse projeto pelo chefe do Poder Executivo federal sanará o

vício deflagrado no processo legislativo.

108 Dada a atribuição constitucional do presidente da República

para dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração pública federal, decreto presidencial poderá

dispor sobre a criação de cargos públicos federais

remunerados, estabelecendo suas respectivas remunerações e

competências.

Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções

essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

109 Se uma turma de um tribunal regional federal, ainda que

não tenha declarado expressamente determinada lei

inconstitucional, afastar a sua aplicação em julgamento de um

caso concreto, tal decisão violará cláusula constitucional de

reserva de plenário.

110 São princípios institucionais do Ministério Público a unidade,

a indivisibilidade e a independência funcional.

111 O Conselho Nacional de Justiça, a quem compete zelar pela

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto

da Magistratura, pode expedir atos regulamentares, no âmbito

de sua competência, ou recomendar providências.

112 As comissões parlamentares de inquérito regularmente criadas

possuem poderes de investigação próprios das autoridades

judiciais e policiais.
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A respeito da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

113 Entre as razões para alterações no leiaute de um armazém

constam o aumento ou a redução das vendas ou da produção,

a obsolescência iminente do produto e a adequação do

equipamento existente.

114 É possível determinar os custos de falta de estoque ou custo de

ruptura por meio dos lucros cessantes, devido à incapacidade

do fornecimento, por meio de perdas de lucros, com

cancelamento de pedidos, e por meio de custeios causados

pelo não cumprimento dos prazos contratuais, como multas,

prejuízos e bloqueio de reajuste.

115 A curva ABC fornece a ordenação dos materiais pelos

respectivos valores de consumo anual. Nessa análise,

observa-se que uma pequena porcentagem de itens da classe A

é responsável por grande porcentagem do valor global, que

uma grande porcentagem de itens da classe C é responsável por

pequena porcentagem do valor global e que os itens da classe

B estão em situação intermediária.

116 Uma empilhadeira frontal, que se move sobre rodas

pneumáticas ou de borracha maciça, possui colunas que são

constituídas por um ou mais estágios, para elevação de cargas

até 15 m de altura, e que se inclinam para frente ou para trás,

para depositar ou apanhar cargas.

No que se refere a compras, julgue os itens que se seguem.

117 Deve-se dar publicidade, mensalmente, em órgão de

divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso

público, à relação de todas as compras feitas pela

administração direta ou indireta do setor público, com o

objetivo de clarificar a identificação do bem comprado, seu

preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e

o valor total da operação. 

118 Considerando-se a multimodalidade, constituem combinações

de serviço integrado: ferrorrodoviário, ferro-hidroviário,

ferroaeroviário, ferrodutoviário, hidroaéreo, entre outros. 

119 O agente de compras deve observar a especificação completa

do bem a ser adquirido, a definição das unidades e das

quantidades a serem adquiridas em função do consumo e as

condições de guarda e armazenamento que evitam a

deterioração do material.

120 O custo do frete e dos seguros do tipo CIF não está incluso no

preço da compra, ou seja, ele é responsabilidade do

comprador, ao passo que o custo do frete e dos seguros do tipo

FOB está incluso no preço da compra, sendo responsabilidade

do fornecedor.
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PROVA DISCURSIVA

• Faça o que se pede a seguir, usando, caso queira, 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.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Redija um texto dissertativo acerca da matriz SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats), tendo em vista o planejamento

das organizações. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.

< Explique a importância da matriz SWOT para o planejamento organizacional. [valor: 6,00 pontos]

< Exemplifique cada um dos fatores propostos pela matriz SWOT. [valor: 7,00 pontos]

< Descreva os tipos de cenários que poderão ser identificados após a elaboração da análise SWOT. [valor: 6,00 pontos]
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