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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos princípios que regem a administração, julgue os itens

seguintes.

61 Ofende os princípios constitucionais que regem a

administração pública, a conduta de um prefeito que indicou

seu filho para cargo em comissão de assessor do secretário

de fazenda do mesmo município, que efetivamente o

nomeou.

62 Na hipótese de aplicação da penalidade de advertência a

servidor público, o poder disciplinar deve ser harmonizado

com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca do ato administrativo, do contrato administrativo, das

licitações e dos serviços públicos, julgue os itens subsequentes.

63 Os serviços públicos prestados por concessionárias são

remunerados por tarifas.

64 Apenas o Poder Judiciário pode declarar a nulidade dos atos

da administração; esta, por sua vez, pode revogá-los.

65 A rescisão de contrato administrativo é determinada por ato

unilateral e escrito e, se ocorrer no interesse da

administração, sem culpa do contratado, este deverá ter seus

prejuízos integralmente ressarcidos.

66 A administração pode conceder título de propriedade de

imóveis quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade

da administração pública, por meio de um processo de

inexigibilidade de licitação.

Com relação aos cargos públicos, ao poder disciplinar e ao

processo administrativo disciplinar, julgue os itens que se

seguem.

67 Para investigar a conduta de um servidor que tenha

participado de conluio com uma empresa, para que esta

ganhasse uma licitação com sobrepreço, deverá ser

instaurado obrigatoriamente processo administrativo

disciplinar, e não sindicância, pois a pena cabível para o fato

irregular, em tese, é a de demissão.

68 Para o preenchimento dos empregos públicos, admite-se

apenas o concurso de provas, diferentemente do que ocorre

para o preenchimento de cargos públicos, caso em que,

dependendo da natureza e da complexidade do cargo,

impõe-se a realização de concurso de provas e títulos.

De acordo com as disposições relativas ao processo

administrativo, previstas na Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens

que se seguem.

69 A administração tem o dever de emitir decisão nos processos

administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em

matéria de sua competência.

70 O administrador não tem o dever, perante à administração,

de prestar as informações que lhe forem solicitadas nem de

colaborar para o esclarecimento dos fatos, tendo em vista

que é ônus da administração a colheita de informações e

provas.

A estrutura organizacional de uma empresa pode ser definida

como a disposição das unidades que compõem a empresa e das

relações hierárquicas entre os diversos níveis, compreendendo

deveres, responsabilidades e linhas de autoridade e comunicação.

A esse respeito, julgue os itens que se seguem.

71 A estrutura do tipo comissão ou colegiada difere da estrutura

em linha e assessoria em vários aspectos. Entre eles está o

fato de que na estrutura em linha e assessoria o empregado

recebe ordens de apenas um superior, enquanto na outra ele

recebe ordens de vários superiores.

72 Alcance ou amplitude de controle consiste na definição do

número ideal de subordinados que um superior hierárquico

pode gerenciar com eficiência. A esse respeito, é correto

afirmar que a amplitude ou alcance de controle tende a ser

menor se o trabalho executado tem natureza operacional e

repetitiva.

73 Considere que a diretoria de recursos humanos tenha

subordinados a ela os departamentos de recrutamento e

seleção, de registro e pagamento de pessoal, de treinamento

e desenvolvimento e de saúde ocupacional e qualidade de

vida no trabalho. Nesse caso, o critério de

departamentalização adotado foi por divisão do trabalho.
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Julgue os itens seguintes acerca do processo organizacional.

74 Considere que um frigorífico tenha iniciado o seu ciclo de

planejamento definindo sua missão como “ser uma empresa

reconhecida no Brasil como sócio-ambientalmente

responsável”. Nesse caso, está correta a definição da missão

da empresa porque ela explicita seu direcionamento

estratégico.

75 Considere que o diretor de normas de uma indústria de

cimento tenha identificado que, durante o processo de

planejamento, não foram contempladas algumas normas

ambientais relacionadas à área de atuação da organização.

Nesse casso, é correto afirmar que a identificação das

normas e a avaliação dos seus impactos na organização

deveriam ter ocorrido na fase do planejamento denominada

análise interna, mais especificamente na identificação dos

pontos fracos.

76 Sabe-se que um dos mecanismos utilizados para o adequado

funcionamento da direção é a delegação. A esse respeito,

caso um superior delegue a subordinado a análise da

qualidade das tarefas executadas pelos membros de uma

equipe, então o subordinado prestará contas de sua nova

atividade a esse superior hierárquico, mas a responsabilidade

pela qualidade das tarefas executadas pela equipe permanece

com o superior que delegou a atividade.

77 O balanced scorecard é uma das mais atuais ferramentas de

avaliação do desempenho organizacional e tem como

principal característica a utilização de indicadores de

desempenho a partir apenas dos relatórios financeiros da

organização.

Acerca da comunicação organizacional, julgue o item a seguir.

78 Estruturas do tipo linha e assessoria altamente hierarquizadas

geram menos transtornos à comunicação organizacional que

estruturas menos hierarquizadas.

Julgue o item que se segue acerca da organização administrativa.

79 Dá-se corretamente o nome de agência reguladora à

autarquia responsável por atividades e serviços exclusivos de

Estado.

Acerca de gestão de processos, julgue o próximo item.

80 Considere que em uma organização estruturada por

processos, uma unidade A receba uma demanda, efetua o

levantamento em seus bancos de dados e encaminha os

resultados do trabalho para a unidade B, a unidade B trata os

dados estatisticamente, analisa os resultados e gera uma

informação que será encaminhada para subsidiar o processo

decisório da organização. Nesse caso, é correto afirmar que

a unidade B agregou valor ao processo descrito.

Acerca do orçamento público, julgue os itens subsequentes.

81 No orçamento anual, as receitas e despesas devem se

apresentar classificadas de modo a identificar o programa de

trabalho do governo e a política econômico-financeira. 

82 A Lei Orçamentária Anual (LOA) deverá estabelecer a

forma de utilização e o montante da reserva de contingência,

definida com base na receita corrente líquida.

83 A incompatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) impede a aprovação

de emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que o

modifiquem.

84 Segundo o critério populacional, os orçamentos fiscal e de

seguridade social, compatibilizados com o PPA, terão a

função de reduzir desigualdades inter-regionais, entre outras.

85 Independentemente da data de abertura do crédito adicional

suplementar, os saldos não empenhados até o final do

exercício financeiro serão extintos.

Acerca da receita e da despesa públicas, julgue os itens seguintes.

86 O ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos

do ativo permanente é classificado na categoria econômica

de receitas correntes.

87 As receitas correntes originárias são obtidas pelo Estado em

função de sua autoridade coercitiva, mediante a arrecadação

de tributos e multas.

88 De acordo com a classificação da despesa orçamentária

segundo a sua natureza, os elementos de despesa com as

mesmas características quanto ao objeto do gasto serão

agregados no nível grupo de despesa.

89 Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a operação

de crédito por antecipação de receita orçamentária deverá

ser liquidada até o dia 10 de dezembro de cada ano, sem

juros e outros encargos incidentes.

90 Segundo os critérios fixados pela LDO, os poderes e o

Ministério Público deverão promover limitação de empenho

e movimentação financeira, se verificado que a realização de

despesas afetará o cumprimento das metas de resultado

primário e nominal.
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Para fazer a reforma de um edifício, a empresa responsável

contratou duas equipes de trabalhadores, propondo pagá-las

proporcionalmente ao número de dias — homens que cada equipe

empregaria na reforma. A tarefa foi realizada da seguinte

maneira: a primeira equipe, com 12 homens, trabalhou durante

6 dias; a segunda, com 7 homens, trabalhou durante 4 dias. Ao

final da reforma, a empresa pagou R$ 60.000,00 às duas equipes.

Considerando essa situação, julgue os itens a seguir.

91 A primeira equipe recebeu mais de R$ 40.000,00.

92 Considerando que as equipes sejam igualmente eficientes,

então a segunda equipe realizou menos de 20% do trabalho.

93 Se a segunda equipe tivesse um homem a menos mas

trabalhasse os mesmos 4 dias e se a quantia paga a cada

equipe fosse dividida igualmente entre seus trabalhadores,

então cada trabalhador da segunda equipe teria recebido

R$ 2.500,00.

Pelas experiências anteriores, um engenheiro calcula que, para

cavar o túnel de um viaduto, 100 operários igualmente eficientes

deverão trabalhar durante 14 dias. Nessa situação, julgue os itens

subsequentes.

94 Se, para realizar o trabalho, o engenheiro dispuser de

20 dias, então ele necessitará de menos de 68 desses

operários.

95 Considere que o túnel deva ser cavado em um terreno com

muitos obstáculos, de forma que a produtividade dos

operários seja igual à metade daquela calculada pelo

engenheiro. Nesse caso, se o engenheiro dispuser de 20 dias

para cavar o túnel, ele necessitará de mais de 135 operários

com a mesma eficiência daqueles de suas experiências.

96 Considerando que o salário de um operário seja proporcional

à quantidade de dias trabalhados, se ele recebe R$ 840,00

por 14 dias de trabalho, então, por 20 dias ele deverá receber

R$ 1.200,00.

Uma empresa de transportes contratou os motoristas

Abel, Bira e Celso. Para motivá-los e também evitar problemas

com multas de trânsito, a empresa prometeu que, no final do ano,

dividiria entre eles a quantia de R$ 10.000,00, em quantias

inversamente proporcionais ao número de multas recebidas por

cada um. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item

a seguir.

97 Se, no final do ano, for verificado que Abel foi multado uma

única vez, Bira, 2 vezes e Celso, 3 vezes, então Abel

receberá mais de R$ 5.000,00.

RASCUNHO
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Um capital foi aplicado por 30 dias à taxa de juros compostos de

12% ao ano e, nesse ano, a taxa de inflação foi de 6%. Com base

nessas informações, julgue os itens seguintes.

98 A  taxa de juros de 12% ao ano é denominada taxa nominal,

porque o período de formação e incorporação dos juros ao

capital não coincide com o período a que a taxa se refere.

99 Se for de i% a taxa efetiva da operação para 30 dias, então

o valor i é tal que  e, nesse caso, como

 é aproximadamente igual a 1,009489, então i é

exatamente igual a 1.

100 Considerando 1,004868 como valor aproximado para ,

é correto afirmar que a taxa efetiva da inflação para 30 dias

é inferior a 0,5% ao mês.

As organizações são instituições sociais em que a interação entre

as pessoas é essencial para a existência da organização. Julgue os

itens a seguir, acerca de organizações sociais.

101 As pessoas se unem em uma organização exclusivamente

para a obtenção e realização de seus objetivos pessoais.

102 As organizações somente existem quando há pessoas capazes

de se comunicarem entre si e de contribuir com ação comum

a fim de alcançarem objetivos comuns.

Segundo Cohen e Fink, no mundo de hoje, as organizações que

apresentam os mais altos níveis de desempenho são aquelas que

têm pessoas mais fortemente motivadas, o melhor líder e a cultura

organizacional mais motivadora. Acerca dessa afirmativa, julgue

os itens que se seguem.

103 As organizações desenvolvem ações que visam atender às

necessidades básicas das pessoas e as impulsionam à ação.

104 As organizações pressionam as pessoas para a consecução de

seus objetivos organizacionais em detrimento dos objetivos

individuais.

Os conflitos constituem elemento integrante da vida das

organizações e surgem

105 porque as pessoas possuem objetivos e interesses pessoais

idênticos.

106 quando há a necessidade de escolha entre situações que

podem ser antagônicas e consideradas incompatíveis.

RASCUNHO
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O desenvolvimento trouxe grandes alterações no ambiente das

organizações, tais como a globalização, o acirramento da

competição, a necessidade de constantes inovações, o controle

apurado sobre os custos, a melhoria na qualidade e a eficiência no

atendimento de seus clientes. Acerca das alterações no ambiente

das organizações provocadas pelo desenvolvimento, julgue os

itens a seguir.

107 As organizações devem promover maior desenvolvimento

das pessoas porque são os únicos elementos passíveis de

mudança e capazes de se auto-direcionar na consecução de

seus objetivos.

108 As organizações devem adequar-se rapidamente às

alterações necessárias para atender às novas necessidades de

mercado, investindo mais recursos na ampliação dos serviços

prestados.

Com relação às teorias da motivação e liderança, julgue o item

seguinte.

109 A teoria desenvolvida por Clayton Aldefer não apresenta

hierarquização das necessidades, mas estabelece que as

necessidades fisiológicas devem ser amplamente satisfeitas.

A avaliação de desempenho 360 graus, segundo Chiavenato,

envolve todo o ambiente da organização e é feita de modo

circular por todas as pessoas que interagem com a pessoa

avaliada. As informações fluem de todos os lados. A respeito

desse assunto, julgue os itens subsequentes.

110 Como as informações procedem de várias pessoas, estas

podem gerar avaliações diferentes e conflitivas.

111 As informações proporcionadas pelos colegas podem gerar

uma regeneração positiva do avaliado.

A respeito da gestão de recursos materiais, julgue os itens a

seguir.

112 A eficaz gestão de recursos materiais deve desempenhar o

papel de interface entre áreas distintas da organização. O

desempenho desse papel independe da relação direta com os

altos escalões da organização.

113 A gestão dos estoques, por exemplo, do serviço de

almoxarifado de um órgão público, beneficia-se do uso do

método da curva ABC, uma vez que todos os itens estocados

merecem a mesma atenção.

114 O uso do método da curva ABC, quando efetivamente

implementado, favorece a elevação do nível de serviço da

gestão de materiais, sem que esse aumento represente custos

maiores.

115 O efeito chicote nos serviços de gestão de materiais é

diminuído, o que estimula a velocidade da informação entre

os diversos stakeholders.

116 É missão da gestão de recursos materiais, quando integrada

à estratégia da organização, conceber a própria organização

como um processo, ou seja, adotar a perspectiva dos que

consomem os materiais e se colocar a serviço desses

consumidores.

117 A adoção do custo total como estratégia de gestão de

materiais favorece o foco exclusivo na gestão eficiente do

estoque de objetos, visando adicionar valor aos usuários.

118 Na gestão de estoques, os objetos com características de

sazonalidade de demanda requerem ações de reposição feitas

com pouca antecedência, diferentemente de quando os

objetos são de demanda constante e existem informações

continuamente disponíveis.

119 Medidas visando a redução de gastos públicos

desnecessários beneficiam-se do uso de indicadores do tipo

giro de estoques, indicador muito usado no mundo do

comércio.

120 Um alto nível de serviço da gestão de materiais requer altos

níveis de estoque, associados à baixa frequência de entregas

ou, ainda, a baixos níveis de estoque com frequência de

entrega capaz de compensar adequadamente essa política de

estocagem.


