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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres
individuais e coletivos, julgue os itens a seguir.
51

Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado.

52

A ação popular deve ser proposta somente por partido político
com representação no Congresso Nacional.

53

Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil
é regida pelo princípio da concessão de asilo político.

54

O direito do cidadão de receber dos órgãos públicos
informações de interesse coletivo inclui também aquelas
imprescindíveis à segurança da sociedade.

55

No âmbito do tribunal do júri, que tem competência para
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, são
assegurados ao acusado a plenitude de defesa, o sigilo das
votações e a soberania dos vereditos.

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma
entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União.
Considerando essas informações, julgue os próximos itens.
66

A criação da ENAP constitui típica descentralização de
competência por meio de delegação do serviço a um ente
colaborador.

67

A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da
administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos
constitutivos no registro público competente, desde que haja
autorização legal.

68

Por meio da técnica denominada desconcentração, poderá
o presidente da República, utilizando-se de decreto, criar dois
novos ministérios e repartir entre eles as competências do MP,
desde que não haja aumento de despesa.

No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue
os seguintes itens.
56

A cláusula de reserva do possível não pode ser alegada pelo
Estado como obstáculo à total implementação dos direitos
sociais.

João, agente administrativo de uma empresa estatal
prestadora de serviço público, no exercício de suas funções, causou
prejuízo a terceiro, não usuário do serviço.

57

A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor
na data de sua publicação e ser aplicada à eleição seguinte,
independentemente de quando esta ocorrer.

Nessa situação hipotética,

58

Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração,
ou dimensão, dos direitos fundamentais.

A respeito da organização político-administrativa do Estado e da
administração pública, julgue os próximos itens.
59

60

61

A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum, é permitido
aos estados, por intermédio de lei complementar, instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.
Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar
com as igrejas quando demonstrado o interesse público,
na forma da lei.

63

o indivíduo prejudicado deve provar a culpa de João para
exigir da empresa estatal a reparação dos danos que lhe foram
causados.

70

a prévia aprovação de João em concurso público foi condição
necessária à sua contratação como empregado público, a não
ser que seu vínculo seja de natureza precária.

De acordo com a Lei de Licitações, julgue os itens que se seguem.
71

A realização de audiência pública concedida pela autoridade
responsável é exigência obrigatória nos casos em que
a modalidade de licitação adotada for a concorrência.

72

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço
constante do quadro geral de registro de preços em razão de
incompatibilidade do preço disposto no quadro geral com o
vigente no mercado.

73

O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para
as compras efetuadas pela administração pública.

O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve
dos servidores públicos.

No que se refere ao Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.
62

69

Os atos praticados pelo presidente da República que atentem
contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais
configuram crime de responsabilidade.

Em relação ao controle administrativo, julgue os itens subsequentes.

Na Constituição Federal, as competências privativas
do presidente da República são elencadas em rol taxativo.

74

O controle interno deriva do poder de autotutela que a
administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A respeito das noções de Estado, governo e administração pública,
julgue os itens a seguir.

75

O direito de a administração anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, implica
a desnecessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa
ao terceiro prejudicado.

76

O controle interno pode ser definido como o exercido no
âmbito do mesmo Poder, ainda que por órgão diverso daquele
que sofra a correição.

64

Administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício
da função política e da função administrativa, estando ambas
as atividades subordinadas à lei.

65

Povo, território e governo compõem os três elementos
constitutivos do conceito de Estado.
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Julgue os itens a seguir, relativos a instrumentos de levantamento
de dados para uma análise organizacional e documentos normativos
da organização.
77

78

79

80

A entrevista, quando aplicada em forma de conversa informal
não sistematizada, é o instrumento de levantamento de dados
organizacionais mais indicado para minimizar possíveis
resistências dos pesquisados, pois permite que estes verbalizem
o que lhes pareça mais importante, independentemente de um
roteiro predefinido pelo pesquisador.
O conteúdo dos manuais utilizados pela empresa não deve,
necessariamente, ser entendido como determinações rígidas a
serem seguidas, mas como expectativas em relação à forma de
atuar de cada pessoa da organização.
No manual de organização, também conhecido como manual
de política, são expostos os vários limites de alçada relativos
à descentralização decisória da organização.
A entrevista é um instrumento de coleta de dados
organizacionais cujos resultados não podem ser considerados
conclusivos sem a confirmação dos dados de outro instrumento
de análise.
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Diferentemente da abordagem funcionalista, marcada pelo
desenvolvimento de procedimentos e técnicas de recrutamento e
seleção, treinamento, remuneração e avaliação de desempenho, a
abordagem estratégica de administração de recursos humanos
caracteriza-se pela articulação entre os sistemas, as funções de
gestão de pessoas e o desempenho organizacional. A respeito desse
assunto, julgue os itens seguintes.
91

Na abordagem funcionalista, os resultados almejados pelas
organizações decorrem da estruturação de decisões no âmbito
do departamento de recursos humanos e do poder de
determinada unidade de implantar as soluções planejadas.

92

Na abordagem estratégica de administração de recursos
humanos, o estímulo à iniciativa e ao comprometimento dos
funcionários é responsabilidade dos chefes que atuem como
facilitadores e coaches.

93

O trato coletivista nas relações de trabalho com os funcionários
e a visão unitarista de que indivíduos e organizações
compartilham os mesmos interesses e as mesmas finalidades
caracterizam a abordagem estratégica de administração de
recursos humanos.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.
81

82
83

84

85

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são
métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um
produto ou serviço.
As atividades que compõem um processo podem ser
subdivididas em ativas e latentes.
A gestão de processos mantém maior enfoque no produto ou
no serviço oferecido aos clientes da organização, que na forma
pela qual o trabalho é realizado.
Tendo em vista que há diversos tipos de fluxogramas
passíveis de utilização nas organizações, o gerente deve
escolher o modelo de fluxograma que melhor se adapte a sua
forma de conduzir e que, também, seja mais adequado ao
processo em estudo.
Uma das etapas para se estudar um processo produtivo consiste
no levantamento detalhado de todas as fases do trabalho que
cada indivíduo executa na organização.

Com referência à gestão da qualidade e ao planejamento
estratégico, julgue os itens seguintes.
86
87

88

89

90

Entre outras formas possíveis de definição, qualidade pode ser
corretamente conceituada como conformidade às exigências.
Se uma empresa antevir que não conseguirá manter o nível de
qualidade de um de seus produtos devido à falta de uma
matéria-prima no mercado, a qual é insubstituível em médio
prazo, essa falta, de acordo com a matriz SWOT, constituirá
um ponto fraco para a empresa em questão.
Segundo a matriz SWOT, a incerteza diante da execução de
um projeto afeta particularmente o seu planejamento, o que se
relaciona a oportunidades ou ameaças; já a complexidade do
projeto afeta particularmente seu controle e se refere a pontos
fortes ou pontos fracos de uma empresa em relação ao projeto
considerado.
De acordo com a matriz SWOT, uma empresa sofre uma
ameaça quando, por exemplo, mesmo possuindo um excelente
atendimento técnico, ela não consegue atingir excelência em
seus serviços devido à falta, na sua região de atuação, de mão
de obra especializada em atendimento receptivo e informativo
ao público.
Entre os pontos para a melhoria da qualidade citados por
Deming, há um relativo a criar constância de propósito e outro
relacionado à não eliminação de quotas ou padrões de trabalho.

De acordo com a legislação vigente no âmbito das entidades e dos
órgãos do Poder Executivo, julgue os itens a seguir, relativos à
gestão de pessoas na administração pública federal.
94

No plano de capacitação, os órgãos e as entidades devem
prever ações para habilitação do servidor que exercerá
cargos de direção e assessoramento, e devem, ainda, promover,
elaborar e executar tais ações.

95

Além do cumprimento das metas individuais, os servidores
devem ser avaliados a partir dos seguintes fatores:
produtividade no trabalho; conhecimento de métodos e
técnicas; trabalho em equipe; comprometimento com o
trabalho; e cumprimento de normas e procedimentos de
conduta no cargo.

96

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas é
orientada pelo modelo de gestão por competências e, assim,
estabelece que os conhecimentos, as habilidades e atitudes dos
eventos de capacitação sejam alinhados com o desempenho
dos servidores e instituições.

No que se refere ao comportamento organizacional, julgue os
próximos itens.
97

O enriquecimento do trabalho constitui prática motivacional
por meio da qual se expandem verticalmente as funções
desempenhadas pelos indivíduos, o que permite que eles
controlem o planejamento, a execução e a avaliação de suas
atividades e tarefas.

98

Se a tarefa for a causa da deficiência de desempenho
dos servidores, então as chefias poderão motivá-los,
designando-lhes objetivos e metas mais genéricos, porém
complexos e desafiadores.

A respeito de distribuição de materiais, julgue o item seguinte.
99

A utilização de um veículo para distribuição de materiais
em uma via lacustre e outro em uma via fluvial caracteriza
a adoção de dois modais.

||176MPENAP_002_01N464741||

No que se refere à classificação de materiais, julgue os próximos
itens.
100

A metodologia de cálculo da curva ABC está fundamentada na
divisão dos itens estocados em classes, sendo classificados
como mais importantes os da classe A, ao passo que as demais
classes são classificadas em um mesmo nível chamado de baixa
importância.

101

A abrangência, um atributo para a classificação de materiais,
consiste nos modos direto e simples de classificar os materiais.

O arranjo físico da área de armazenagem consiste em um controle
do ambiente que equaliza a ocupação volumétrica da área, o acesso
e manuseio dos materiais, bem como a segurança dos materiais e
das pessoas envolvidas no processo de armazenagem. Acerca de
armazenagem de materiais, julgue o item a seguir.
102
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Considerando que, entre as diretrizes orçamentárias da União para
2015, mencionam-se as disposições sobre alterações na legislação
e sua adequação orçamentária, julgue os itens seguintes.
109

Caso certa despesa contida na lei orçamentária tenha sido
autorizada mediante a condição de aumento de determinado
tributo e esse aumento não seja aprovado, deverão ser feitos
remanejamentos de outras dotações, para atender referida
despesa.

110

Será considerada compatível uma emenda que aumente as
despesas com determinado investimento que já conste do PPA,
em projeto que modifique o orçamento anual, mediante
a indicação dos respectivos recursos.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao processo orçamentário
e aos métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público.
111

O produto final de um programa é o seu resultado e não
simplesmente as ações-meio que ele gera. Assim, em um
programa de combate a determinada doença que possa levar
à incapacidade temporária para o trabalho e ao óbito, o que
efetivamente se deve esperar é o atingimento de uma meta de
indivíduos vacinados e de regiões abrangidas.

112

A apuração e contabilização dos custos da execução dos
programas, diferentemente da contabilidade fiscal
convencional — desenvolvida de forma centralizada —,
envolve diretamente as unidades executoras. A
compatibilização entre as dimensões física e financeira no
orçamento-programa é essencial para tornar o planejamento
exequível.

113

No processo orçamentário da União, são consideradas como
tipicamente discricionárias as despesas relacionadas com
sentenças judiciais transitadas em julgado, que serão pagas
segundo as disponibilidades orçamentárias.

Arranjo físico tem o mesmo significado de leiaute e pode ser
descrito pelas palavras desenho, plano de ocupação e esquema
de funcionamento do armazém.

Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de estoques.
103

Ao se considerar a inclusão de itens no estoque para que sua
gestão seja eficaz, a previsão de demanda deverá ser elaborada
pelo usuário, o qual é responsável pelo setor solicitante da
empresa, apenas sob a supervisão e interlocução do gestor de
estoques.

104

Entre as condições para que um material passível de alienação
seja considerado alienável incluem-se a de que esse material
seja de consumo irregular e que tenha sido substituído por
outro de tecnologia mais avançada.

105

O termo estoque significa algo inflexível e preciso, sendo
correto afirmar que sua abrangência engloba pontualmente as
representações de matérias-primas e os produtos semiacabados.

Julgue os próximos itens à luz das normas e práticas aplicáveis às
receitas e despesas públicas.
114

Fatos modificativos aumentativos devem ser reconhecidos
pelos seus efeitos patrimoniais, ainda que não resultem da
execução orçamentária. A ocorrência do fato gerador é o
critério a ser observado, como, por exemplo, no lançamento de
um tributo incidente sobre a propriedade.

115

O planejamento é a etapa que precede a execução
orçamentária. A descentralização de créditos, que compõe o
planejamento, distingue-se da transposição, do remanejamento
e da transferência, pois estes dependem de prévia autorização
legislativa e se efetuam com mudanças nas categorias de
programação ou entre diferentes órgãos.

116

Caso determinado produto alimentício, com características
de uma commodity, esteja com preços elevados e o governo
adquira parte dos estoques para revendê-los internamente
a preços subsidiados, a diferença entre os preços de compra
e revenda constituirá subvenção econômica e requererá
autorização em lei especial.

117

Despesa computada orçamentariamente pelo regime de
competência, não paga no exercício e inscrita em restos a
pagar, constitui receita extraorçamentária e, como tal, pode ser
utilizada na programação de novas despesas orçamentárias.

Julgue o item subsecutivo, referente a compras.
106

Os procedimentos para cadastro de fornecedores são
compostos de duas fases de análise, a preliminar e a
complementar, nas quais a análise técnica, presente em ambas
as fases, tem papel relevante.

A respeito de administração financeira e de princípios e diretrizes
orçamentárias, julgue os itens a seguir.
107

108

A aplicação do princípio orçamentário da especialização
pressupõe que um grau maior de discriminação da receita e da
despesa interessa particularmente aos escalões decisórios
superiores, em razão de sua importância para a fiscalização
e o controle.
A maior eficiência operacional explica o fato de determinadas
atividades serem comuns a dois ou mais programas. Desse
modo, não sendo possível quantificar os recursos empregados
em cada um desses programas, não será viável efetuar uma
avaliação individual de custos e resultados.
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A respeito de suprimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue os itens subsecutivos.
118

Se o dirigente de determinado órgão, durante o último ano de seu mandato, assumir compromissos financeiros que começarão a ser
pagos no ano subsequente, tais obrigações contratuais deverão ser inscritas em restos a pagar, independentemente da existência ou
da suficiência de disponibilidades financeiras.

119

Despesa com bebidas alcoólicas em recepções oficiais poderá ser realizada com recursos públicos mediante suprimento de fundos.

120

Uma característica importante para a configuração de despesas de exercícios anteriores decorre da existência de dotação própria para
o pagamento de determinada despesa no exercício correspondente ao cumprimento de obrigação pelo credor, só que em montante
insuficiente, não tendo sido oportunamente adotadas as providências necessárias à respectiva suplementação.

Espaço livre

