
||SUFRAMA14_001_01N756667|| CESPE/UnB – SUFRAMA – Aplicação: 2014

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando a evolução da administração, julgue os itens a seguir.

51 A concepção de administração como técnica social que busca
a eficiência e a eficácia contribui com uma abordagem
contingencial para que as organizações modernas consigam se
adaptar às pressões e às transformações do ambiente externo.

52 Um dos princípios da abordagem humanística da administração
evidencia a importância da diversidade de conteúdos dos
cargos na satisfação e motivação no trabalho devido à quebra
da monotonia.

53 O modo de estruturação das organizações públicas brasileiras
passou por mudanças que levaram à extinção do modelo
patrimonialista de administração e ao surgimento de um
modelo burocrático de organização que se mostrou efetivo para
os objetivos do Estado na atualidade.

54 Evidencia-se a influência da abordagem clássica da
administração por meio da administração científica em uma
organização concebida de baixo para cima e dos cargos para o
sistema de produção.

55 Nas organizações gerenciadas com base no modelo
autoritário-benevolente, em que a autoridade está concentrada
na cúpula e é possível a delegação de poderes rotineiros, fica
clara a influência dos princípios de desenvolvimento
organizacional.

56 Percebe-se a aplicação dos princípios de estudos de tempos e
movimentos da administração científica quando a gestão da
organização busca criar condições para que seus empregados
sejam treinados para se adaptarem às suas tarefas e atividades.

57 Ao formular um programa de ação abrangente de toda a
organização e coordenar esforços gerais das unidades
organizacionais, teóricos da escola de relações humanas
contribuíram para a estruturação das funções e dos processos
da administração com foco na realização de objetivos.

Acerca das funções e do processo da administração, julgue os itens
de 58 a 64.

58 Ao implementar o balanced scorecard, a organização
demonstra sua intenção estratégica de gerir o desempenho
organizacional e tomar decisão gerencial orientada à
otimização da estrutura e dos resultados por meio da melhor
alocação de recursos na organização.

59 Em uma organização que estabeleça os padrões esperados de
desempenho, monitore os diversos tipos de desempenho, avalie
os resultados e adote ações corretivas, pode ser observada a
ocorrência da função de controle por meio de um modelo
restritivo-coercitivo de gestão com padrões pré-definidos.

60 Realiza a função de planejamento do trabalho um gerente que
divida o trabalho de sua equipe e designe os objetivos a serem
alcançados pela unidade para cada um de seus membros com
apoio da análise SWOT.

61 Um gerente realiza as funções de organização e direciona sua
equipe de trabalho ao coordenar os esforços de sua equipe,
integrar sua equipe às demais da organização e monitorar o
desempenho de sua unidade.

62 O controle social estabelecido com base em valores da cultura
organizacional é um mecanismo importante para que a conduta
e o comportamento das pessoas ocorram conforme o esperado
nas organizações.

63 Para se estruturar uma organização pautada na hierarquia dos
objetivos organizacionais, desdobram-se os demais objetivos
e, na busca dos resultados esperados, estabelecem-se políticas,
metas, programas, procedimentos e demais ferramentas e
métodos de operação e gestão.

64 A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas
de controle e gestão organizacional permite que, após as ações
corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados
sejam realizados para se assegurar o alcance dos objetivos
organizacionais.

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os
itens subsequentes.

65 Em uma estrutura departamentalizada fundamentada no
princípio da organização funcional, a autoridade é orientada
pelo conhecimento e pela especialização da função a ser
exercida, o que leva as unidades a estabelecerem linhas diretas
de comunicação.

66 Em ambientes rotineiros, com pouca mudança de mercado, as
organizações tendem a adotar estruturas baseadas em processos
ou em projetos para que haja melhor condução dos processos
produtivos e entrega de produtos e serviços.

67 A adoção pela organização da linha-staff, em que os
especialistas de staff não interferem nas decisões das unidades
para as quais prestam serviço, gera a desvantagem de criar uma
área de assessoria de tipo linear e com autoridade única,
duplicando os gastos dos recursos organizacionais. 

68 De acordo com a cadeia de comando e a hierarquia de uma
estrutura organizacional, um gerente de produção tem
autoridade sobre seu subordinado direto e responsabilidade
para com seu diretor de produção.

69 Nas estruturas organizacionais centralizadas, apesar da demora
nas decisões, o processo decisório tende a percorrer toda a
cadeia de comando, levando as pessoas a participarem da
decisão.

70 Uma organização que busque adquirir uma estrutura mais
flexível e otimizada deve descentralizar sua cadeia de comando
para que os gastos com coordenação e controle gerencial sejam
minorados por meio da responsabilização e participação dos
membros dessa organização.

71 Organizações que busquem inovações contínuas para o
mercado tendem a migrar de estruturas departamentais
matriciais para estruturas funcionais verticais, o que resulta em
ganhos na capacidade produtiva e na otimização de recursos
organizacionais.

Com relação a aspectos de liderança e motivação nas organizações,
julgue os próximos itens.

72 Para realizar adequadamente tarefas percebidas como
entediantes, estressantes ou ameaçadoras, as pessoas devem ser
lideradas mediante um estilo diretivo.

73 Um dos futuros desafios da liderança é a crescente diversidade
nas organizações, o que demandará líderes mais habilidosos
em ocupar-se com diferentes perfis multiculturais, bem como
com métodos mais flexíveis de trabalho para a integração de
múltiplas competências nas equipes e organizações.

74 Se o grupo for inexperiente e o trabalho a ser realizado por ele
for desestruturado, o líder deverá adotar o estilo de apoio para
que os integrantes desse grupo se sintam mais seguros na
realização das tarefas.

75 A motivação, segundo a teoria da equidade, ocorre quando as
pessoas buscam corrigir as situações em que exista injustiça ou
desigualdade por acreditarem nos valores pessoais de justiça
nas relações sociais no trabalho.

76 Segundo a teoria da expectativa, se uma pessoa acredita ser
capaz de concluir uma tarefa com êxito, isso a torna mais
motivada para o trabalho.

77 Uma pessoa com o status de celebridade terá provavelmente
um alto poder de referência, podendo liderar pessoas na
realização de determinado objetivo em comum.
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Com base em gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

78 Com foco no cidadão, organizações procuram adotar melhores

práticas de gestão e representação de serviços públicos, o que

orienta as ações estratégicas, táticas e operacionais dos

gestores públicos em prol dos benefícios à sociedade.

79 Ao prescrever aspectos da estrutura, gestão e operação de

empresas, o modelo de excelência da gestão (MEG) estimula

as organizações a observarem necessidades e expectativas das

diferentes unidades organizacionais para melhor elaborar

planejamentos estratégicos, táticos e operacionais.

80 As organizações públicas devem colocar à disposição do

cidadão todas as informações relacionadas aos serviços por

elas prestados para que os princípios da informação e da

transparência sejam preservados na qualidade da gestão dos

serviços públicos.

No que tange à gestão de processos e de projetos, julgue os itens

subsecutivos.

81 O uso de notações Business Process Modeling Notation

(BMPN) ou Event-driven Process Chain (EPC) torna-se mais

efetivo nas organizações mais complexas, que possuem

processos pormenorizados com atividades variadas em

diferentes tipos de especialidade operacional e gerencial.

82 A gestão de processos, como norteadora da gestão

organizacional, está presente quando a organização diferencia

e agrupa suas atividades de acordo com seus produtos,

resultados e serviços relativos às várias unidades

organizacionais.

83 Um gerente que modifique a sequência de atividades geradoras

de valor para determinado cliente estará alterando a essência

de um projeto da organização.

Com relação à gestão de pessoas, à função do órgão de recursos

humanos e às teorias da administração ligadas a esses aspectos,

julgue os itens seguintes.

84 Administração de recursos humanos e gestão de pessoas são

termos teoricamente distintos, especialmente com relação ao

ajustamento vertical entre objetivos organizacionais e

individuais.

85 A gestão de pessoas é função exclusiva dos profissionais da

unidade de recursos humanos, os quais são também

responsáveis pelo planejamento, implantação e avaliação de

práticas de movimentação, desenvolvimento e valorização de

pessoas.

86 A teoria contingencialista legou à área de gestão de pessoas a

noção de que as estratégias, as políticas e as práticas de

recursos humanos devem alinhar-se às metas e aos objetivos

organizacionais.

87 A gestão de pessoas tem como função estratégica alinhar

objetivos organizacionais e individuais por meio de políticas

e práticas de administração de recursos humanos.

Ainda que teoricamente distintas, é estreita a relação, do ponto de

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

e de gestão de pessoas. No que diz respeito a esse assunto, julgue

os itens a seguir.

88 Treinamentos comportamentais de curto prazo constituem

opção eficaz para o  desenvolvimento de competências

interpessoais à medida que essas expressam a forma como o

indivíduo lida com questões de autoridade, poder e liderança.

89 As estratégias para o sucesso de mudanças organizacionais

devem incluir a compreensão de uma série de causas relativas

aos contextos externo e interno às organizações e às

características dos indivíduos e grupos de trabalho.

90 Os modelos normativos de gestão de pessoas tendem a evitar

os conflitos nas relações entre indivíduos e organizações por

considerarem que ambas as partes compartilham os mesmos

objetivos e interesses.

91 Práticas preventivas de qualidade de vida no trabalho, como

ginástica laboral e massagens, intervêm diretamente nos

indivíduos para que esses não sofram os desgastes físicos e

psíquicos decorrentes do trabalho.

Os processos de recrutamento e seleção de pessoas são

fundamentais para que se evite a ocupação de cargos públicos ou

privados com base em interesses particulares ou coletivos. Com

relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

92 Quanto mais próximas estiverem as avaliações efetuadas

independentemente por dois ou mais examinadores em um

processo seletivo, maior será a fidedignidade dos critérios de

seleção.

93 Uma forma de se garantir que um processo selecione

candidatos com aptidão para o cargo consiste no uso de

procedimentos avaliativos convergentes com os desempenhos

exigidos dos futuros ocupantes do cargo vacante.

94 Nos processos seletivos, as descrições de cargo devem apontar

todas as variáveis comportamentais, todas as atribuições e

todas as responsabilidades exigidas de seus ocupantes.

Na administração pública, há a tendência de substituição gradual

dos métodos tradicionais de avaliação pelo que se denomina

atualmente de gestão do desempenho. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

95 Um dos problemas no uso de medidas de produtividade em

avaliações de desempenho diz respeito ao fato de que os

resultados não dependem unicamente do esforço e capacidade

dos funcionários.

96 Para reduzir os esforços e os erros no processo de avaliação, os

indicadores comportamentais devem ser categóricos, a

exemplo dos indicadores de capacidade de liderança, de

iniciativa e de conhecimento de processos e rotinas.

97 Desempenho refere-se ao conjunto de comportamentos

manifestados pelo indivíduo no exercício de suas atribuições

e responsabilidades no trabalho, bem como aos resultados

decorrentes dessa expressão comportamental.

98 Na gestão do desempenho, a definição dos objetivos e metas

individuais é responsabilidade dos supervisores, que em

seguida combinam com os funcionários as estratégias de

trabalho necessárias para que se possa cumpri-los.
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No que diz respeito ao desenvolvimento e à capacitação de pessoal,

julgue os itens subsecutivos.

99 A falta de interesse pelo trabalho, a variedade reduzida das

atividades e a baixa complexidade das tarefas podem ser

minimizadas por meio de ações de capacitação e

desenvolvimento de pessoas.

100 Uma forma de se analisar as necessidades de treinamento

consiste em discriminar as causas das demandas de

desempenho entre motivacionais, contextuais e relacionadas às

capacidades dos indivíduos e grupos de trabalho.

101 Treinamentos são eventos formais de aprendizagem aplicados

para tornar os indivíduos e os grupos mais motivados para o

trabalho.

Com relação à gestão por competências e às tendências em gestão

de pessoas no setor público, julgue os itens a seguir.

102 As seguintes etapas compõem, nessa ordem, o modelo de

gestão por competências: mapeamento das competências

individuais e grupais; definição de objetivos e metas

organizacionais; identificação de lacunas de competências; e

planejamento e implantação de práticas de administração de

recursos humanos.

103 Estruturas organizacionais marcadas pelo excesso de cadeias

hierárquicas, lentidão nos processos de comunicação e

profusão de departamentos tendem a limitar as perspectivas de

alinhamento horizontal e vertical do modelo da gestão por

competências.

104 A gestão por competências complementa os modelos

estratégicos de gestão de pessoas à medida que confere aos

recursos humanos a responsabilidade pela consecução dos

planos estratégicos das organizações.

105 Gerir competências não implica somente em lidar com

conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também em criar

condições de trabalho que estimulem e apoiem a mobilização

dessas qualificações nos comportamentos e na produtividade

humana.

Julgue os itens a seguir, com base na Constituição Federal de 1988

(CF), no Decreto-Lei n.º 288/1967, no Decreto-Lei n.º 356/1968 e

no Decreto n.º 61.244/1967.

106 A CF manteve a Zona Franca de Manaus com suas

características de área de livre comércio, tendo a Emenda

Constitucional n.º 42/2003, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, ampliado o prazo de sua

manutenção em dez anos.

107 Considere que uma máquina usada na construção de rodovias

tenha sido importada e esteja na Zona Franca de Manaus

aguardando para ser enviada a determinada zona de fronteira,

no estado do Acre, onde finalmente será utilizada. Nessa

situação, esse produto estará isento dos impostos de

importação e sobre produtos industrializados.

108 As atribuições do superintendente da SUFRAMA são

indelegáveis.

109 Considere que determinada mercadoria estrangeira tenha

entrado na Zona Franca de Manaus para ser estocada e

reexportada. Nessa situação, se a mercadoria for utilizada e

exportada posteriormente, será devido o imposto de

exportação.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei Complementar
n.º 134/2010 e nos Decretos n.os 7.138/2010 e 7.139/2010.

110 A Coordenação-Geral de Promoção Comercial é responsável
por prestar apoio às missões de investidores estrangeiros de
interesse do polo industrial de Manaus.

111 Suponha que o superintendente da SUFRAMA pretenda
alienar vários veículos pertencentes à autarquia, os quais se
tornaram parcialmente obsoletos. Nessa situação, o
superintendente deverá enviar a proposta de alienação ao
Conselho de Administração da entidade.

112 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), na condição de conselheiro
titular do Conselho de Administração da SUFRAMA, tem a
faculdade de indicar pessoas para representá-lo nas reuniões
desse conselho.

113 Considere que o Conselho de Administração da SUFRAMA
tenha sido convocado para reunião extraordinária, à qual não
poderá comparecer seu presidente em virtude de grave doença.
Nessa situação, o ministro de Estado das Cidades presidirá
interinamente a referida reunião.

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.os 8.387/1991 e
9.960/2000 e no Decreto n.º 6.008/2006.

114 Suponha que determinada empresa fabricante de
microcomputador portátil na Zona Franca de Manaus pretenda
ser beneficiada com a isenção do imposto sobre produtos
industrializados e a redução do imposto de importação. Nessa
situação, ela deve apresentar projeto ao Conselho de
Administração da SUFRAMA e seus produtos devem ser
produzidos de acordo com o processo produtivo básico
definido pelo Poder Executivo.

115 O não recolhimento da taxa de serviços administrativos da
SUFRAMA devida em virtude da importação de determinado
produto na Zona Franca de Manaus sujeita o
contribuinte-importador ao pagamento de juros e multa de
mora.

116 Considere que determinada empresa tenha importado peças
metálicas para a fabricação de brinquedos na Zona Franca de
Manaus, os quais serão destinados exclusivamente à
exportação. Nessa situação, a sociedade empresária estará
isenta do pagamento de taxas, preços públicos e emolumentos
devidos a órgãos, autarquias ou quaisquer entidades da
administração pública, direta ou indireta.

Julgue os itens que se seguem, com base na Resolução SUFRAMA
n.º 203/2012, no Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial
n.º 170/2010.

117 A Resolução SUFRAMA n.º 203/2012 veda qualquer hipótese
de transferência de bem móvel objeto de benefício fiscal entre
sociedades empresárias cujos projetos industriais tenham sido
aprovados pela SUFRAMA.

118 Suponha que Alfa Ltda. seja titular de projeto industrial na
Zona Franca de Manaus. Nessa situação, a sociedade
empresária estará obrigada a apresentar à SUFRAMA,
anualmente, laudo técnico emitido por entidade de auditoria
independente relativo a seu processo produtivo básico e a seu
sistema de qualidade.

119 Os projetos industriais que têm por objetivo a industrialização
de produtos na Zona Franca de Manaus recebem abatimento de
até 24,5% no imposto de importação relativo a embalagens de
origem estrangeira.

120 Entre as competências do Grupo Técnico Interministerial de
Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB) estão o
exame e a aprovação de fixação ou alteração dos processos
produtivos básicos.
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