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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da evolução da administração pública brasileira, julgue

os próximos itens.

41 A nova administração pública se baseia na aplicação do poder

racional-legal à gestão pública, seguindo parâmetros

weberianos.

42 A profissionalização de cargos públicos foi adotada ainda no

modelo de administração patrimonialista, ao final dos anos 90

do século XIX.

43 Durante o governo de Getúlio Vargas, implementou-se a

chamada reforma burocrática, que buscava fortalecer a

meritocracia e a profissionalização na gestão pública.

44 Entre os parâmetros norteadores da nova administração

pública, destaca-se a adoção de indicadores de desempenho e

de controle dos resultados.

45 As primeiras teorias da administração, a exemplo da

administração científica, focavam em delimitar tarefas e

garantir sua execução, enquanto abordagens mais complexas,

a exemplo da contingência, focam em elementos ligados ao

ambiente de atuação. 

46 A ênfase em estrutura organizacional é típica das teorias

estruturalistas, neoestruturalistas e da contingência, que

correspondem a abordagens teóricas desenvolvidas após a

década de 70 do século passado. 

Julgue os itens que se seguem, relativos ao processo administrativo

e sua aplicação às organizações da administração pública.

47 Entre as atividades do processo administrativo, incluem-se o

planejamento, a organização, a direção e o controle nos níveis

estratégico, tático e operacional.

48 A atribuição de responsabilidades e de autoridade é uma tarefa

típica da função administrativa de planejamento.

49 A função administrativa de planejamento define objetivos,

metas e a programação de quem fará o que, como e em que

tempo. 

50 O planejamento tático envolve desenho departamental em nível

de gerência, enquanto o planejamento operacional envolve

desenho de cargos e tarefas em nível de supervisão. 

51 A organização que, para seu funcionamento, cria

departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas

adota o critério de departamentalização por processos.

52 Entre as vantagens da departamentalização por produtos,

inclui-se a flexibilidade para crescimento dos departamentos

com base em flutuações de demanda por um produto e

facilidade na coordenação interdepartamental com base no

produto.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas e à gestão da
qualidade em organizações.

53 O trabalho conjunto, a comunicação aberta e o relacionamento
interpessoal intensivo entre os membros são características que
contribuem para a obtenção de desempenho elevado em
equipes.

54 Entre os desafios contemporâneos na gestão de pessoas,
destaca-se a necessidade de gerenciar mudanças, o que exige
manter comunicação contínua de nível pessoal e sensibilizar as
pessoas para que se comprometam com as mudanças. 

55 No recrutamento de pessoas, a literatura contemporânea
recomenda que a apresentação de informações para os
candidatos se limite às consideradas desejáveis, como as
vantagens e os benefícios associados ao cargo.

56 Na avaliação de desempenho de pessoas, é correto
utilizarem-se métodos de características de personalidade, que
possuam baixa subjetividade, ou abordagens orientadas para
resultados, que medem as contribuições dos funcionários para
as organizações. 

57 Em sua concepção inicial, no início do século XX, o objetivo
da gestão da qualidade era garantir a uniformidade e, em sua
concepção contemporânea, ele se refere ao atendimento das
expectativas dos clientes.

58 Na gestão da qualidade, o nível máximo de desempenho
possível é conhecido como atendimento de conformidade.

59 Na gestão da qualidade, destaca-se a técnica da qualidade total,
que admite que a qualidade de um serviço seja estabelecida
pela organização e garantida para o cliente em todas as suas
interações, seja antes, seja após a prestação do serviço.

A respeito da gestão de projetos e processos e da sua aplicação às
organizações públicas, julgue os itens subsequentes.

60 De acordo com a norma ISO 9000:2000, especificações se
referem aos documentos que estabelecem requisitos para a
gestão da qualidade.

61 Em sistemas de gestão da qualidade que utilizam a norma
ISO 9000:2000, são realizadas auditorias de segunda parte,
pela própria organização, e de primeira parte, pelos clientes.

62 A gestão de projetos ocorre em três níveis organizacionais:
estratégico, com foco em definição de indicadores estratégicos
de desempenho; organizacional, com gerenciamento de
programas; e operacional, com uso de técnicas e ferramentas
de gestão. 

63 A adoção da gestão por processos é típica de organizações com
estrutura preponderantemente horizontalizada, com muitos
departamentos sob o mesmo nível hierárquico.

64 A gestão por projetos é recomendada para gerenciar atividades
rotineiras e repetitivas nas organizações.

65 Para realizar aquisições internacionais ou contratações de
grande vulto, a modalidade licitatória mais recomendada é a
tomada de preços.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores
públicos federais e à ética no serviço público.

66 Em caso de licença por motivo de doença de enteado de
servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso,
sendo retomado ao término do período da licença.

67 A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o
servidor que se recusar a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente.

68 É dever do servidor público respeitar a hierarquia, respeito
esse que veda a ele representar contra comprometimentos da
estrutura do poder estatal.

69 Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da
administração pública federal direta, sendo facultativas para
entidades da administração indireta.

70 É dever do servidor público facilitar a fiscalização de serviço
público cuja prestação esteja sob sua responsabilidade.

Acerca dos conceitos básicos de orçamento público, julgue os itens
a seguir.

71 Intervenção governamental direta é medida apropriada para
solucionar problema de depressão por insuficiência de
demanda de determinado sistema econômico.

72 A função estabilizadora do orçamento público diz respeito à
capacidade do governo de combater os desequilíbrios regionais
e sociais por meio dos gastos públicos.

73 O objetivo principal dos orçamentos públicos modernos é
mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental.

74 Os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da
administração pública na exploração de atividade econômica
são considerados receitas originárias.

75 Em obediência ao princípio orçamentário da universalidade, os
ingressos de recursos no tesouro do Estado devem ser
classificados como receitas orçamentárias, independentemente
de sua natureza ou finalidade.

Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo
de orçamentação.

76 Se o presidente da República vetar determinada dotação
orçamentária, os recursos correspondentes a essa dotação
poderão servir de fonte para a abertura de créditos especiais.

77 Alterações quantitativas no orçamento devem ser feitas,
obrigatoriamente, com a utilização do crédito especial.

78 A dimensão tática do plano plurianual define os caminhos
exequíveis para as transformações da realidade que estão
anunciadas nas diretrizes estratégicas, considerando as
variáveis inerentes à política pública.

79 No caso de frustração da receita orçamentária, os critérios e a
forma de limitação de empenho devem ser instituídos pelo
titular de cada poder ou órgão.

80 A reserva de contingência destina-se ao pagamento de restos
a pagar que excederem as disponibilidades de caixa ao final do
exercício.

81 As políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas
estatais são estabelecidas pelas unidades responsáveis pelas
atividades planejamento.

Acerca das técnicas empregadas na elaboração e execução do

orçamento público, julgue os itens que se seguem.

82 Determinado recurso público deve ser destinado pela lei

orçamentária anual aos investimentos de empresa estatal não

dependente por meio da classificação por esfera orçamentária.

83 Os programas temáticos são constituídos por determinados

grupos de dotações orçamentárias que expressam e orientam as

ações governamentais para a entrega de bens e serviços à

sociedade.

84 Para que determinado crédito especial seja aprovado, são

suficientes a autorização legislativa e a indicação da fonte de

recursos.

85 Caso determinado órgão público descentralize parcela de seu

orçamento a outro órgão por meio de destaque, a classificação

funcional e a estrutura programática da despesa não serão

alteradas.

86 Os objetivos do decreto de limitação de empenho e

movimentação financeira incluem cumprir com a legislação

orçamentária e assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas.

Julgue os próximos itens, a respeito de receita pública.

87 Operação de arrendamento mercantil feita por determinado

órgão público para a aquisição de bens deve ser excluída do

conjunto de receitas orçamentárias.

88 A execução financeira constitui um dos estágios da receita

pública.

89 Dívida ativa é uma fonte potencial de fluxos de caixa, com

impacto positivo no patrimônio público pela recuperação de

valores, espelhando créditos a receber.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

90 Independentemente do ente federativo, para fins de

escrituração contábil e controle da execução orçamentária, é

obrigatório o desdobramento dos elementos de despesa em

níveis menores de classificação.

91 As disponibilidades da dotação orçamentária correspondente

a determinada despesa regularmente empenhada são reduzidas

em montante equivalente ao da despesa no momento do

empenho.

92 Na inscrição dos restos a pagar, é vedado o registro de

beneficiários específicos.

93 O resultado da operação de crédito por antecipação da receita

orçamentária feito por determinado órgão público deve ser

incluído no montante da dívida fundada.

94 A tomada de contas de suprimento de fundo concedido é

automática, e será realizada tão logo cessem os motivos da

concessão.
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Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

95 As regras de responsabilidade fiscal vigentes para estados e municípios são igualmente aplicáveis para as empresas estatais
dependentes.

96 O projeto de lei orçamentária deve demonstrar, em anexo próprio, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias.

97 O município que deixar de arrecadar parcela do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ficará proibido de receber
transferências voluntárias da União.

98 Caso decida expandir a ação governamental sob sua responsabilidade, o gestor poderá empenhar as despesas relacionadas à expansão,
mas a liquidação e o pagamento dessas despesas somente poderão ser realizados depois da apresentação da estimativa de impacto
orçamentário e financeiro e da declaração de compatibilidade das despesas.

99 As despesas de capital de determinado estado que não se refiram ao refinanciamento de dívidas poderão ser financiadas por operações
de crédito com instituições financeiras controladas pela União.

100 As informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de todos os entes da Federação devem ser divulgadas
em meios eletrônicos de acesso público.

Espaço livre


