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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da transparência na administração pública, julgue os itens

Julgue os próximos itens, relativos às políticas públicas no Brasil.

a seguir.

59

A governança eletrônica por meio das redes sociais, apesar de
proporcionar maior participação dos cidadãos nas atividades
públicas, pouco auxilia a população na solução e atendimento
de demandas locais.

60

O controle prévio realizado pelos tribunais de contas dos
estados nos contratos administrativos afetos à execução de
serviços relacionados a programas de governo contribui para
o aumento da eficácia desses programas; não se podendo
afirmar o mesmo a respeito do controle corretivo.

61

O controle social, realizado por meio de comissões e conselhos
de cidadãos para a avaliação da qualidade dos serviços
públicos, influi nas mudanças da gestão dos equipamentos
sociais.

51

O plano plurianual (PPA) é instrumento que possibilita a
participação social, apresenta as diretrizes que devem orientar
os gestores públicos, estipula os objetivos que se buscam
alcançar na gestão e estabelece as metas para os programas de
governo.

52

Na administração pública, o termo accountability inclui a
obrigação de os agentes públicos prestarem contas, a utilização
de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos atos e
resultados decorrentes da utilização de recursos públicos.

53

Controle e participação social podem ocorrer tanto no
planejamento quanto na execução das ações de governo.

Com referência ao planejamento e à avaliação de políticas públicas
no Brasil, julgue os itens subsequentes.
62

Com base no modelo de cadeia de valor, insumos, processos,
produtos e impactos são os elementos que devem ser
considerados no desenvolvimento de indicadores para a
avaliação de programas.

63

O método de formulação de políticas públicas denominado
racional-compreensivo parte do pressuposto de que,
considerando-se as preferências mais relevantes da sociedade,
a intervenção por meio de políticas públicas deve
fundamentar-se em ampla análise prévia dos problemas sociais.

64

As avaliações informais de programas e projetos de governo
carecem de coleta formal de evidências e dependem da
experiência do avaliador, ao passo que as avaliações formais
baseiam-se em procedimentos sistemáticos que alicerçam a
emissão de opinião.

65

De acordo com o Manual da metodologia para avaliação da
execução de programas de governo, da Controladoria Geral
da União (CGU), a avaliação do tipo formativa de um
programa governamental, realizada após a execução do
programa, consiste em fornecer elementos para a análise.

Com relação à gestão por resultados e à gestão de pessoas no
serviço público, julgue os itens seguintes.
54

O orçamento por resultados melhora a aceitação dos governos,
reforça a confiança nas instituições públicas estabelecidas e
contribui para o desenvolvimento socioeconômico, bem como
para a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão pública.

55

A gestão de pessoas por competências pode ser entendida
como um programa sistematizado e desenvolvido para definir
perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e
adequação aos serviços a serem realizados, identificando os
pontos fortes e os fracos dos profissionais, suprindo suas
lacunas e agregando conhecimento, de acordo com os critérios
e objetivos estabelecidos pela organização.

56

No setor público, a administração por objetivos preconiza
um sistema de remuneração fixa, vinculado ao alcance dos
objetivos e metas.

No que diz respeito ao referencial estratégico das organizações,
julgue os itens subsecutivos.
66

Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública
estratégica, a matriz GUT, considerando a gravidade, a
urgência e a tendência do evento estudado, visa priorizar as
ações do gestor de forma racional, o que possibilita, por
exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações
consideradas mais importantes.

67

Caso a imagem de determinado órgão público seja fortemente
maculada por frequentes constatações de baixo desempenho na
prestação de seus serviços, a alta administração, para repensar
o planejamento estratégico desse órgão, deverá definir uma
nova missão institucional, identificando o propósito principal
da forma mais ampla possível para maximizar a razão da
existência da organização.

68

Na elaboração do diagnóstico institucional de uma empresa
pública, a análise interna caracteriza-se por ser restritiva e
controlável e por identificar os pontos fortes e fracos da
organização; a análise externa, apesar de ser ampla e estar
relacionada com o conhecimento de aspectos externos à
organização, ainda lida com um ambiente controlável.

No que se refere à organização da administração pública brasileira,
julgue os itens que se seguem.
57

Caso o governador do estado de Santa Catarina pretenda
qualificar uma fundação pública da área de saúde como
agência executiva, essa qualificação poderá ocorrer mesmo
sem a celebração de contrato de gestão com a Secretaria de
Estado da Saúde.

58

O termo de fomento é um instrumento legal por meio do qual
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco que sejam
propostas pelas organizações da sociedade civil.
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A respeito dos indicadores de desempenho na administração
pública, julgue os itens a seguir.
69

O padrão de comparação, índice aceitável para avaliar
comparativamente padrões de cumprimento, é um componente
básico de indicador de desempenho.

70

Os componentes básicos de um indicador de desempenho
incluem a medida, grandeza puramente qualitativa que permite
classificar as características, resultados e consequências dos
produtos, processos ou sistemas; e a fórmula, um padrão
matemático que expressa a forma de realização do cálculo.
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A matriz SWOT é uma ferramenta que possibilita ao gestor
criar análises de cenário e embasar o planejamento estratégico
da organização, além de auxiliá-lo na verificação da posição
estratégica da empresa, posição essa que, segundo a matriz
SWOT, pode ser classificada em manutenção, sobrevivência,
crescimento ou desenvolvimento.

80

Com a finalidade de trabalhar medidas de desempenho
necessárias ao cumprimento dos objetivos organizacionais,
o gestor pode utilizar o balanced scorecard para visualizar um
conjunto de fatores críticos de sucesso por meio de diferentes
perspectivas.

Acerca das teorias de administração, julgue os itens a seguir.
71

Na administração por objetivos, os administradores e seus
subordinados, após identificarem objetivos em comum,
formularem metas de forma consensual e participativa
e discutirem a atribuição das suas responsabilidades de acordo
com os resultados esperados, serão avaliados em consonância
com o alcance desses objetivos.

Julgue os próximos itens, relativos às funções administrativas.
81

Tanto na teoria clássica quanto na administração científica,
a análise da estrutura organizacional é realizada da direção
para a execução (de cima para baixo) e da síntese para
a própria análise (do todo para as partes).

72

Em consonância com o posicionamento de Max Weber, a
teoria de administração clássica valoriza a burocracia e preza
pela eficiência e pelo atendimento humanizado às demandas
do cidadão.

82

73

A teoria clássica de administração baliza-se nos princípios
da unidade de comando, de amplitude de controle e da divisão
do trabalho. Nesse sentido, em uma empresa em que o trabalho
realizado deva ser reportado sempre ao supervisor imediato
e ao diretor do setor, a fim de garantir que a análise
de desempenho seja feita sob perspectivas diferenciadas,
tem-se um exemplo da observância do princípio da unidade
de comando.

Caso decida departamentalizar sua organização para aumentar
a cooperação interdepartamental e diminuir os níveis
de especificidade do trabalho, o gestor deverá adotar,
primordialmente, a departamentalização funcional, na qual
cada departamento corresponde a uma função principal.

83

Organização como função administrativa é o processo
administrativo em que se define a estrutura com divisão
de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados
no planejamento.

74

Segundo a teoria contingencial, não há modelo organizacional
exclusivo nem modelo melhor que outro porque as
organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidados,
de administração e tratamento adequados ao tipo de atividade
que desempenhem e ao ambiente em que se encontrem.

Julgue o item subsequente, relativo a cultura e liderança nas
organizações.
75

Os líderes formais são responsáveis pela criação de uma
cultura organizacional sem influência de outros agentes
internos ou externos à organização, razão por que as relações
entre os estilos de liderança e a cultura de determinada
organização já fornecem descobertas-chave a respeito do seu
modo de atuação.

Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os
itens subsecutivos.
84

Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização
caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes
concedem contribuições enquanto recebem incentivos
proporcionais aos seus esforços de contribuição.

85

A gestão de pessoas relaciona-se à função de controle
da administração porque tem o objetivo de acompanhar
as tarefas e, com base em indicadores, assegurar que elas sejam
desempenhadas de acordo com os padrões e as políticas
da organização.

86

Nos órgãos públicos, o processo de desenvolvimento
de pessoas por meio de treinamento é dispensável, uma vez
que a aprovação do candidato em seleção por concurso público
comprova que ele já possui as habilidades e competências
exigidas para o exercício do cargo para o qual foi aprovado.

A respeito dos processos organizacionais de planejamento e
de tomada de decisões, julgue os itens que se seguem.
76

77

78

Normalmente, o tomador de decisões que adota o estilo
integrativo utiliza poucas informações no processo decisório.
Por esse motivo, ele pretere a criatividade e prioriza a
avaliação dessas informações de maneira crítica, detalhada
e centralizada.
O processo de planejamento estratégico de uma organização
é complexo e, geralmente, estático, pois as variáveis
balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem
permanecer inalteradas, a fim de evitar que a cultura
organizacional se torne caótica.
Listas de verificação, cronogramas e gráficos de Gantt podem
ser utilizados para auxiliar as atividades de planejamento
operacional.

A respeito da gestão de projetos, julgue os itens seguintes.
87

Na fase de concepção do projeto, são apresentadas a ideia
inicial e a proposta básica que servirão de base para a fase
de estruturação; nesta fase de estruturação são definidos
os objetivos e os recursos necessários, as expectativas
de resultado e a equipe de trabalho.

88

Ao analisar a viabilidade de um projeto, o administrador
deve considerá-lo como atividade funcional da organização,
realizada por encomenda, de caráter temporário, e que deve
resultar em múltiplos produtos de solução combinada.

||230TCESC_001_01N439929||

CESPE | CEBRASPE – TCE/SC – Aplicação: 2016

Julgue os itens a seguir, relativos à gestão de processos para a
gestão da qualidade.
89

Julgue os itens seguintes, relativos a receitas e despesas públicas.
100

Para controlar a qualidade dos seus processos de serviços, uma

despacho por meio do qual a autoridade competente determina

organização pode utilizar o controle estatístico de processos,

que a despesa seja liquidada.

pelo qual se evidenciam desvios ou tendências a desvios

101

de processos.
90

O estágio de pagamento da despesa caracteriza-se pelo

Se empenhos referentes a determinada obra pública, cuja
execução esteja prevista para mais um exercício financeiro,

utilizada

não puderem ser pagos até 31/12 de cada ano, eles deverão ser

no mapeamento de processos, facilita a visualização do

inscritos em restos a pagar no exercício em que tiverem sido

processo e evidencia as relações entre seus elementos

empenhados.

O

fluxograma,

ferramenta

comumente

ao descrever, graficamente, um processo existente ou um novo

102

processo proposto.

Se um órgão público reconhecer dívida referente a exercício
financeiro já encerrado, a despesa poderá ser inscrita na conta

Acerca de finanças públicas e orçamento público, julgue os itens

de despesas de exercícios anteriores, ainda que o orçamento

a seguir.

respectivo não consignasse crédito próprio para o pagamento.

91

O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido

103

restitua parte dos recursos recebidos após o encerramento

ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma

do exercício em que se deu o suprimento, o valor restituído

despesa de formas diferentes.
92

A revisão da estrutura programática do projeto da lei
orçamentária anual deve ser feita após a definição e

será contabilizado como receita orçamentária.
104

94

para discriminar os empréstimos, as doações ou outras

No plano plurianual, é vedado o estabelecimento de metas
direcionadas a públicos específicos.

O identificador de uso da receita pública indica se os recursos
se destinam à contrapartida nacional e, nesse caso, é utilizado

a divulgação dos limites das propostas setoriais.
93

Caso o responsável por determinado suprimento de fundos

aplicações.
105

Se determinado crédito for inscrito na dívida ativa, haverá

Caso um programa executado por entidade do setor privado

acréscimo patrimonial na contabilidade do ente federativo

seja financiado com recursos do orçamento público,

titular do referido crédito.

a avaliação desse programa deverá obedecer às normas
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
95

a Lei de Acesso à Informação, julgue os seguintes itens.

O objetivo da classificação da receita pública por esfera
orçamentária é identificar se o item a ser classificado pertence

96

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com

106

ao orçamento fiscal, ao orçamento da seguridade social

virtude de vínculo com o poder público e deixe de cumprir

ou ao orçamento de investimento das empresas estatais.

as determinações da Lei de Acesso à Informação poderá
ser declarada inidônea para licitar ou contratar com

A intervenção indireta do governo no processo produtivo não

a administração pública.

gera impactos no que se refere à formação de preços relativos
da economia.

107

considerada, para efeitos de responsabilidade fiscal, empresa

os itens que se seguem.
Se determinado órgão público assinar contrato que crie

108

Os contratos de terceirização de mão de obra integram o limite
de despesas de pessoal, independentemente do tipo de serviço

exercícios financeiros, os efeitos financeiros da medida

que estiver sendo terceirizado.

orçamentária.
Os créditos orçamentários e adicionais devem discriminar
a despesa até o nível de elemento de despesa.
99

estatal dependente.

obrigação legal para o ente público por período superior a dois
poderão ser compensados pela redução permanente da despesa

98

Empresa estatal que receba do seu ente controlador recursos
financeiros para pagamento de custeio em geral será

A respeito da administração da execução orçamentária, julgue

97

Pessoa jurídica de direito privado que detenha informações em

109

Os títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil
devem ser incluídos na dívida pública consolidada da União.

110

Os entes da Federação devem disponibilizar a qualquer pessoa
física ou jurídica os dados resumidos da despesa pública

Denomina-se repasse a transferência de parte do crédito

realizada, dispensado o fornecimento de informações sobre

orçamentário de uma unidade gestora para entidade integrante

o número dos processos que originaram as despesas, ao bem

da estrutura administrativa de órgão público diverso.

fornecido ou ao serviço prestado.
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Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,
seguida de uma assertiva a ser julgada.
111
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Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação
hipotética relacionada aos sistemas de amortização, seguida de uma
assertiva a ser julgada.
118

Um empréstimo de R$ 25.000 foi quitado pelo sistema de
amortização misto em 10 parcelas mensais e consecutivas à
taxa de juros compostos de 4% ao mês. A primeira parcela foi
paga um mês após a tomada do empréstimo. Nessa situação,
considerando 1,5 como valor aproximado para 1,0410,
a amortização correspondente à primeira parcela foi superior
a R$ 2.300.

119

Um banco emprestou R$ 30.000 entregues no ato, sem prazo
de carência, para serem pagos pelo sistema de amortização
francês, em prestações de R$ 800. A primeira prestação foi
paga um mês após a tomada do empréstimo, e o saldo devedor
após esse pagamento era de R$ 29.650. Nessa situação, a taxa
de juros desse empréstimo foi inferior a 1,8%.

120

Um financiamento de R$ 10.000 foi feito pelo sistema de
amortização constante (SAC) em 5 meses consecutivos e com
2 meses de carência. A operação foi contratada à taxa de juros
de 8% ao mês. Nessa situação, o valor da segunda prestação
após o início da amortização era inferior a R$ 2.500.

A participação dos vendedores nos lucros de uma empresa é
diretamente proporcional às suas vendas. Os vendedores A, B
e C venderam juntos R$ 500.000 em produtos: A vendeu
R$ 225.000, B vendeu R$ 175.000 e C, o restante. Eles
dividiram entre si, a título de participação nos lucros, o valor
de R$ 10.000. Nessa situação, C recebeu R$ 2.000 de
participação nos lucros.

112

Pedro aplicou R$ 10.000 em uma instituição financeira pelo
prazo de 3 meses consecutivos. A taxa de juros compostos
dessa aplicação no primeiro mês foi de 5%; no segundo mês,
de 10%; e no terceiro, de 8%. Nessa situação, Pedro, ao final
do terceiro mês, recebeu de juros mais de R$ 2.400.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética a respeito de avaliação de investimentos e de taxas de
juros, seguida de uma assertiva a ser julgada.
113

João comprou um equipamento, cujo preço à vista era de
R$ 800, em duas prestações mensais, consecutivas e distintas.
A primeira prestação, de R$ 440, foi paga um mês após a
compra, e a taxa de juros compostos desse negócio foi de 10%
ao mês. Nessa situação, o valor da segunda prestação foi
superior a R$ 480.

114

Uma casa foi colocada à venda por R$ 120.000 à vista, ou em
três parcelas, sendo a primeira de R$ 20.000 no ato da compra
e mais duas mensais e consecutivas, sendo a primeira no valor
de R$ 48.000 a ser pago um mês após a compra e a segunda,
no final do segundo mês, no valor de R$ 72.000. Se a taxa de
juros compostos na venda parcelada for de 20% ao mês,
a melhor opção de compra é pela compra parcelada.

115

Um capital de R$ 80.000 investido durante um ano, rendeu
R$ 13.870 de juros. A taxa de inflação nesse período foi de
7,3%. Nessa situação, o ganho real do investimento foi
superior a R$ 8.000.

116

Um investidor do mercado imobiliário comprou um terreno por
R$ 40.000 e, após dois anos, vendeu-o por R$ 62.400. A taxa
de inflação acumulada durante esses dois anos foi de 20%.
Nessa situação, a rentabilidade real desse investimento foi
superior a 32% no biênio.

117

Um banco faz empréstimos, no regime de juros compostos,
à taxa de 48% ao ano com capitalização mensal. Nessa
situação, considerando 1,26 como valor aproximado para
1,046, é correto afirmar que a taxa efetiva anual desses
empréstimos será inferior a 55%.

Espaço livre

