


UnB / CESPE – CEEE / RS É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 1: Administrador – 1 –

• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C , caso julgue o item CERTO ; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO .

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para

as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a

correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também

que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos

mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Mentes que brilham

1 A história é contada pela obra dos seus maiores

criadores. Platão, Da Vinci, Galileu, Shakespeare,

Rembrandt, Mozart — você certamente sabe quem foram e

4 o que fizeram. Mas o que sabe sobre seus contemporâneos?

Seria capaz de citar aqueles que serviram de pano de fundo

para os feitos desses homens? Muito provavelmente, nenhum

7 nome lhe virá à cabeça de imediato. E a razão disso é muito

simples. São as pessoas raivosas que mudam o mundo.

A afirmação é de um especialista no estudo do

10 temperamento da PUC-RS. Ele explica que essa emoção, a

despeito do conceito popular, muitas vezes é positiva.

“A raiva não precisa se manifestar só em forma de mordida.

13 Ela pode incentivar as vitórias. O lobo conquista territórios,

as ovelhinhas não”, compara. E o que isso tem a ver com

criatividade? Tudo. “A raiva é a capacidade de se projetar.

16 É a instabilidade que leva à ação criativa”, diz ele. Ou seja,

é a argúcia, ou a falta dela, que faz com que algumas pessoas

se destaquem e outras não.

19 Mesmo que você não queira entrar para a história,
é bom prestar atenção. A criatividade, afirmam os cientistas,

é essencial até para a sobrevivência do mais reles mortal —

22 um inseto que não consiga desenvolver uma estratégia

criativa para descansar sossegado vai acabar invariavelmente

na boca de um sapo, como a maioria dos seus.

Camila Artoni. Galileu, out./2004, p. 39 (com adaptações).

A respeito das idéias e das estruturas lingüísticas do texto

apresentado, julgue os itens a seguir.

1 A primeira frase do texto está na voz passiva. Sua versão

correta  na voz ativa é: A obra dos maiores criadores conta

a sua história.

2 A autora afirma que certamente o leitor sabe quem as

pessoas citadas foram e o que fizeram, mas essas

informações não são explicitadas, porque o texto nada tem

a ver com o que as pessoas mencionadas fizeram.

3 A conjunção “Mas” (R.4) liga idéias opostas: o que a autora

acha que o leitor sabe e o que ela acha que esse leitor não

sabe.

4 O trecho com as duas perguntas retóricas (R.4-6) continuará

correto e coerente com o texto se for reescrito da seguinte

forma: Mas você nada sabe sobre seus contemporâneos,

nem seria capaz de mencionar àqueles que serviram
esses homens famosos.

5 Depois da palavra “simples” (R.8), no lugar do ponto, cabem,

sem que se percam as idéias do texto, os dois-pontos,

fazendo-se a devida adaptação de letra maiúscula para

minúscula em “São”.

6 Na frase “São as pessoas raivosas que mudam o mundo.”

(R.8) as palavras “São” e “que” podem ser ambas retiradas

sem que ocorra erro gramatical ou qualquer prejuízo para a

argumentação do texto.

7 Na frase “Ele explica que essa emoção, a despeito do

conceito popular, muitas vezes é positiva.” (R.10-11),

“essa emoção” refere-se à raiva enquanto o “conceito

popular” é o de que a raiva é uma emoção destruidora.

8 De acordo com a argumentação desenvolvida no texto, na

linguagem figurada da frase “O lobo conquista territórios, as

ovelhinhas não” (R.13-14), o “lobo” representa as pessoas

raivosas e “as ovelhinhas”, as suas vítimas.

9 O texto coloca a instabilidade como característica comum a

pessoas raivosas e pessoas criativas.

10 A frase “é bom prestar atenção” (R.20) constitui uma

advertência ao leitor.

1 Não sei se ao fim de vinte ou trinta séculos de

meditação avançamos muito na análise do problema do

tempo. Eu diria que sempre sentimos essa antiga

4 p erp lex idad e , aquela  perplexidade  m o rta lmente

experimentada por Heráclito, naquele exemplo ao qual volto

sempre: por que ninguém desce duas vezes o mesmo rio? Em

7 primeiro lugar, porque as águas do rio correm. Em segundo

— e isso é algo que já nos toca metafisicamente, que nos

causa como que um princípio de horror sagrado —, porque

10 nós mesmos somos igualmente um rio, nós também somos

flutuantes.

J. L. Borges. O Tempo. In: Correio do Livro
da UnB. jul./set. 2004, p. 52 (fragmento).

No que se refere ao emprego das classes de palavras, às estruturas

gramaticais e à interpretação do texto, julgue os itens que se

seguem.

11 O trecho “essa antiga perplexidade” (R.3-4) refere-se ao

“problema do tempo” (R.2-3).

12 A substituição de “ao qual” (R.5) por à que mantém a

correção gramatical da frase em que se encontra esse

pronome relativo.

13 Na linha 6, “por que” tem o mesmo sentido que em Esse é o

motivo por que ela se foi.

14 A frase entre dois travessões, nas linhas 8 e 9, é uma

inserção que poderia vir entre parênteses ou entre vírgulas,

ou mesmo, se deslocada para o final do período, com o

emprego de vírgula e ponto, respectivamente, no lugar do

primeiro e do segundo travessão.

15 A correção e a coerência do texto são mantidas, se a

expressão “como que” (R.9) for retirada.
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16 A palavra “rio” foi usada no texto com um jogo de

significações, sempre denotativas, de dicionário.

17 A descrição dos homens como “flutuantes” (R.11) traz em si

uma conotação de fatalismo, que é antecipada por

“perplexidade mortalmente experimentada” (R.4-5) e

“horror sagrado” (R.9).

18 O texto se inicia com um tópico frasal que apresenta um

problema, e continua com a apresentação de uma solução

para esse problema.

19 Os dois impedimentos para que alguém desça duas vezes o

mesmo rio são representados em ordem de “perplexidade”

crescente: em primeiro lugar, um fator de ordem física e, em

segundo, um fator de ordem metafísica.

20 A relação estabelecida no texto entre os homens “flutuantes”

e o rio lembra a figura de uma folha levada pelas águas, em

que a folha é o homem.

A figura acima mostra uma janela do Word 2002 contendo um

documento em processo de edição. Considerando essa figura,

julgue os itens a seguir, acerca do Word 2002.

21 A partir da janela ilustrada, é correto concluir que a figura

incluída no documento em edição e o texto com marcador ao

lado dela estão inseridos em uma tabela que tem duas

colunas e cujas bordas não estão visíveis.

22 Caso se deseje armazenar em arquivo apenas a figura

incluída no documento em edição, é possível fazê-lo por

meio do seguinte procedimento: clicar o botão  para

copiar a figura, que já está selecionada, para a área de

transferência; clicar o botão ; na janela disponibilizada,

definir a pasta e o nome do arquivo onde será armazenada a

figura; clicar Salvar.

23 Considere a realização das seguintes ações: ativar, por meio

de um clique, a ferramenta associada ao botão ; clicar

; digitar 50; teclar . Após essas ações, a

figura inserida no documento ficará com o tamanho reduzido

em 50%.

24 Por meio da opção Salvar, encontrada no menu ,

é possível salvar o documento em edição em um arquivo

com extensão .dot. Esse tipo de arquivo pode ser utilizado

como modelo para a elaboração de futuros documentos.

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao Excel 2002,

considerando que um usuário esteja elaborando a planilha

mostrada na janela desse aplicativo ilustrada na figura acima.

25 Considere que o usuário recebeu a mensagem mostrada na

figura a seguir, após digitar o número 32 na célula B1 e teclar

. Nessa situação, é correto afirmar que foi utilizada

a opção Validação, encontrada no menu , para

restringir os valores que podem ser inseridos na referida

célula.

26 Caso o usuário clique em , será ativada uma segunda

planilha na qual podem ser incluídos conteúdos diferentes

daqueles existentes na planilha atual. Caso o usuário deseje,

novas planilhas poderão ser inseridas na sessão atual de uso

do Excel, clicando-se a opção Planilha, encontrada no

menu .
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Considerando a figura acima, que ilustra parte da janela do

aplicativo PowerPoint 2002, julgue os itens seguintes.

27 Considere que o slide atual seja o primeiro de uma

apresentação que contém dez slides. Então, caso se clique a

opção  e, a seguir, se tecle , é correto

afirmar que será iniciada a exibição da apresentação atual a

partir do segundo slide.

28 A opção  permite o acesso ao recurso

de conversão e gravação da apresentação atual para um

arquivo no formato html. Esse tipo de arquivo é usado

quando se deseja disponibilizar uma apresentação elaborada

no PowerPoint para download via Internet.

Considere que a janela ilustrada acima tenha sido capturada em

um computador cujo sistema operacional é o Windows XP e que

pertença a uma rede wireless. Julgue os itens seguintes, relativos

ao referido computador e à janela mostrada.

29 Pelo fato de utilizar sistema de arquivos NTFS, que procede

à compactação dos dados antes do armazenamento, é correto

concluir que o computador dispõe de capacidade de

armazenamento em disco rígido local superior a 70 GB, dos

quais menos de 10 GB estão sendo utilizados.

30 Sabendo que o ícone  corresponde a

dispositivo do tipo pendrive, é correto concluir que o

computador dispõe de porta USB e, como se trata de

dispositivo de armazenamento, é possível que sua

capacidade de armazenamento seja superior a 500 MB.

31 Informações referentes ao número IP do computador na rede

wireless a que pertence são disponibilizados ao se clicar

.

32 A partir da situação ilustrada na figura, ao se clicar

, todos os documentos armazenados

no winchester associado ao ícone  serão
compartilhados com os computadores pertencentes à referida

rede wireless. Após esse procedimento, ajustes nas proteções

e autorizações referentes aos documentos poderão ser

realizados.

Com relação ao Internet Explorer 6 (IE6), julgue os itens a seguir,

tendo por referência a janela desse aplicativo ilustrada na figura

acima, que está sendo executada em um computador do tipo PC,

cujo sistema operacional é o Windows XP.

33 Ao se clicar o botão  e, em seguida, o botão

, uma página em branco que não está associada a
nenhum URL será definida como a página inicial do IE6.

34 Por meio do botão , é possível definir a
quantidade de memória de disco rígido do computador a ser

utilizada para a pasta Temporary Internet Files. A rapidez com

que páginas previamente acessadas são visualizadas pode ser

influenciada pela escolha adequada dessa quantidade de

memória, desde que o IE6 esteja convenientemente

configurado.

35 Ao se clicar o botão , será executada uma
janela que permite excluir todos os arquivos armazenados na

pasta Temporary Internet Files.



UnB / CESPE – CEEE / RS É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 1: Administrador – 4 –

Os economistas da nova geração se interrogam

freqüentemente a respeito das causas das baixas taxas de

crescimento da economia brasileira no último quarto de século.

Os dados são surpreendentes se temos em conta que no quarto de

século anterior o país apresentou um dinamismo considerável,

colocando-se entre as duas ou três economias de mais rápido

crescimento em todo o mundo. Um país dotado de imensas

reservas de recursos naturais e de mão-de-obra aplica uma

política que se satisfaz com uma taxa de crescimento próxima de

zero. Não é fácil descobrir as causas desse processo, mas

devemos reconhecer que ele tem origem ou é reforçado pelo

chamado Consenso de Washington.

O resultado dessa soma perversa do Consenso com as

taxas de crescimento em fase de declínio foi a desarticulação do

mercado interno e do parque industrial, acuando alguns milhões

de brasileiros a buscar sobrevivência no trabalho informal. Se,

inversamente, nos remetemos àqueles momentos em que o Brasil

apresentou taxas de crescimento elevadas, ou razoáveis,

deparamo-nos com outro problema de igual gravidade. Refiro-me

ao fato de que, historicamente, o dinamismo da economia

brasileira se fez acompanhar de acentuada concentração de renda,

o que é uma forma espúria de geração de poupança.

Celso Furtado. Cultura neoliberal e reforma fiscal. In: Jornal

do Brasil, 10/11/2004, Caderno B, p. B-2 (com adaptações).

Tendo o texto acima — o último publicado na imprensa pelo

economista Celso Furtado, que faleceu poucos dias depois —

como referência inicial, julgue os itens que se seguem, relativos

ao atual quadro econômico mundial e brasileiro.

36 O Consenso de Washington corresponde ao conjunto de

teses que, especialmente ao longo da última década do

século passado, sustentou o ideário do que normalmente é

denominado neoliberalismo.

37 A América Latina mostrou-se terreno fértil à aplicação dos

princípios neoliberais ao longo dos anos 90 do século XX e,

salvo raras exceções, os resultados obtidos foram altamente

positivos em termos de crescimento econômico e de

distribuição de renda.

38 Na Argentina, os dois períodos governamentais de Carlos

Menem, cuja política econômica seguiu diligentemente o

receituário do Consenso de Washington, trouxeram, ao cabo,

a ruína do país, jogando-o em um quadro de turbulência

social e de aguda instabilidade política.

39 Há consenso de que a queda de Fernando Collor, no Brasil,

deveu-se, em primeiro lugar, à sua firme recusa em adotar os

preceitos do novo liberalismo, posição que lhe rendeu a

desconfiança dos mercados internacionais e do empresariado

brasileiro.

40 Os oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso

colocaram o Brasil em rota de colisão com o grande capital

internacional, possivelmente em face da ortodoxa política

econômica de cunho nacionalista vigente nessa

administração.

41 Entre os pontos centrais do Consenso de Washington, está a

necessária reforma do Estado para, conforme se dizia, torná-

lo mais ágil e leve, deixando às leis de mercado, em geral, a

tarefa de conduzir a economia.

42 A tendência às privatizações das empresas até então

controladas pelo Estado e à flexibilização das leis

trabalhistas tornou-se um dos pontos centrais da doutrina

neoliberal.

43 No texto, transparece a posição de crítica do autor a um

modelo — o neoliberal — que, além de desarticular o

sistema produtivo de países que o adotaram, gerou elevadas

taxas de desemprego, responsáveis pela significativa

ampliação do chamado trabalho informal.

44 Infere-se do texto que, a despeito de outras razões

igualmente poderosas, a precariedade de recursos naturais é

a principal responsável pelos baixos índices de crescimento

econômico que o Brasil apresenta no último quarto de

século.

45 De acordo com a argumentação desenvolvida no texto,

especialmente no último período, é correto afirmar que a

elevada remuneração do capital — normalmente traduzida

por altas taxas de juros — desempenha importante papel

para a concentração de renda.

46 Deduz-se do texto que, no Brasil, em período de retração ou

de baixo crescimento, ao contrário do que ocorre em fase de

crescimento elevado, os mecanismos indutores da

distribuição de renda praticamente deixam de existir, o que

faz aumentar a concentração da riqueza nacional em mãos de

poucos.

47 No Chile, o retorno à democracia, em linhas gerais, não

significou ruptura com o modelo de liberalização da

economia posto em prática ainda ao tempo da ditadura de

Pinochet, sendo o país considerado exemplo bem sucedido

dessa política econômica.

48 Para os defensores do neoliberalismo, uma regra de ouro a

ser seguida por todos é a total abertura dos mercados, razão

pela qual os países economicamente mais poderosos abrem

mão de qualquer medida protecionista.

49 Na atualidade e em consonância com os princípios do

Consenso de Washington, os Estados tendem a se afastar das

disputas pelo mercado mundial, deixando às suas respectivas

empresas a tarefa de ampliar sua participação no concorrido

comércio global.

50 Na América Latina, os que questionam a implantação da

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), tal como foi

inicialmente proposta e defendida por muitos norte-

americanos, o fazem por temer uma verdadeira encampação

do mercado continental pelas poderosas economias do Norte,

em especial a dos Estados Unidos da América.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Quanto aos bens públicos, julgue os itens que se seguem.

51 Uma rodovia que liga dois municípios de estados-membros

diferentes é um bem de uso especial.

52 Considere a seguinte situação hipotética. 

Um prefeito municipal recém-eleito prometeu à população de

seu município a construção de um coreto no centro da praça

da cidade.

Nessa situação, é correto afirmar que a praça na qual o

coreto será construído é um bem de uso comum do povo.

53 Na linha da doutrina majoritária do direito administrativo

brasileiro, os bens de uso comum do povo e os de uso

especial têm como característica comum a destinação

pública.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens seguintes.

54 Considere a seguinte situação hipotética. 

Reginaldo foi aprovado em concurso público de provas e

títulos em maio de 2004, tomando posse em empresa pública

em julho do mesmo ano.

Nessa situação, Reginaldo deverá ser submetido ao regime

estatutário, uma vez que não há mais o regime da CLT para

agentes públicos.

55 Os atos praticados pelos agentes públicos gozam de

presunção de legitimidade, de veracidade e de legalidade,

segundo doutrina majoritária do direito administrativo.

Com relação à doutrina do direito administrativo, da lei de

licitações e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

julgue os itens a seguir.

56 A Secretaria de Estado de Energia, Minas e Comunicações

do Rio Grande do Sul pertence à administração indireta e a

sede do governo, bem como o governador, à administração

direta.

57 As sociedades de economia mista integram a administração

pública indireta, estando jungidas aos princípios norteadores

da atuação do Poder Público, em especial à impessoalidade

e à moralidade, com capital inteiramente público, estando

ainda subordinadas ao dever de licitar.

58 Considere a seguinte situação hipotética.

Pedro, diretor de departamento do Ministério das Minas e

Energia, lança edital de licitação para realização de obra em

região castigada pela seca. Ao contratar a empresa

vencedora, mediante assinatura do convênio, verificou-se

não haver previsão de recursos orçamentários.

Nessa situação, Pedro violou os preceitos da Lei de

Licitações que prevê a licitação de obras somente quando

houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o

pagamento das obrigações.

59 As cláusulas exorbitantes permitem ao poder público alterar

as condições de execução de contrato, independentemente da

anuência do contratado.

60 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório

traduz-se na regra de que o edital faz lei entre as partes,

devendo os seus termos serem observados até o final do

certame, vez que vinculam as partes.

61 Segundo a lei de licitações, a empresa que possui em seu

quadro de pessoal servidor ou dirigente de órgão ou entidade

contratante ou responsável pela licitação não pode participar

do procedimento licitatório. Contudo, essa regra não se

aplica no caso de servidor licenciado à época do certame,

podendo a empresa, nessa ocasião, participar do

procedimento.

Celva tomou posse como analista do Tribunal de Contas

da União (TCU) em junho de 1998 e, em setembro de 2004,

recebeu a notícia que sua filha Suzana estava com leucemia. Não

tendo tratamento para esse quadro clínico em Brasília, onde

estava lotada, no mês seguinte, Celva fez um pedido de remoção

para São Paulo dirigido ao presidente do tribunal alegando

motivo de saúde de sua filha que vive sob sua dependência.

Considerando a situação hipotética descrita acima e a Lei n.º

8.112/1990, julgue os itens subseqüentes.

62 Comprovada a doença de Suzana por junta médica oficial,

não haverá óbice legal para o pedido de Celva.

63 Caso Celva responda a inquérito administrativo no âmbito

do TCU, só terá oportunidade de apresentar sua defesa

quando do processo disciplinar, dado o caráter sigiloso que

o inquérito apresenta.

Acerca da Lei n.º 8.112/1990, da jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça e da doutrina do direito administrativo

brasileiro, julgue os itens que se seguem.

64 A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os

interesses funcionais da administração pública, enquanto a

sanção criminal destina-se à proteção da coletividade.

65 A independência entre as instâncias penal, civil e

administrativa permite à administração pública impor

punição disciplinar ao servidor faltoso independentemente

de julgamento anterior no âmbito criminal, o que não ocorre

em sede de ação civil.

66 O processo administrativo disciplinar deve seguir e respeitar

obrigatoriamente os princípios do devido processo legal, do

contraditório e da ampla defesa.

Quanto à utilização dos bens públicos, julgue o item abaixo.

67 Segundo doutrina majoritária do direito administrativo,

autorização e permissão de uso têm natureza de ato

administrativo unilateral, discricionário e precário.
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Vladimir ajuizou ação de indenização por danos

materiais em desfavor do estado do Rio Grande do Sul, com

vistas à reparação de prejuízos sofridos no valor de

R$ 12.000,00, em virtude da demolição de galpão para lavagem

de veículos, construído nas dependências da Coordenação de

Polícia Especializada do Estado. Tal demolição ocorreu após a

ordem de retirada do galpão daquele lugar em um prazo de

24 horas. Vladimir utilizava a área para lavagem de carros

particulares e tinha em seu poder uma autorização de uso

concedida pela administração pública.

Considerando a situação hipotética apresentadas acima, julgue os

itens a seguir relativos à utilização dos bens públicos.

68 A demolição do galpão de Vladimir, edificado em terreno

público e ocupado em virtude de autorização de uso,

caracteriza conduta ilícita da administração, ensejando

indenização, conforme entendimento majoritário da doutrina

e jurisprudência.

69 O ato praticado pelo administrador público ao cancelar a

autorização de uso concedida a Vladimir não necessita de

motivação e não está sujeito ao controle do poder judiciário.

70 O instituto jurídico correto e exclusivo para Vladimir

assegurar a utilização desse bem público é a concessão.

A instituição de ensino superior denominada UnIlhéus

possui cinco cursos de graduação: administração, enfermagem,

direito, contabilidade e engenharia de redes de comunicação, este

último ainda não reconhecido pelo MEC. A UnIlhéus revê

periodicamente os seus objetivos. Durante essa revisão, os seus

diretores analisam as estratégias comparando-as com a

concorrência, determina os novos objetivos que deverão ser

atingidos, especificando as ações de cada área da organização,

aliando-as aos objetivos anteriormente traçados.

A partir do texto acima, julgue os itens a seguir acerca do

processo organizacional e das características básicas das

organizações.

71 Infere-se do texto que os diretores da UnIlhéus têm

executado atividades inerentes à função de planejamento.

72 A habilidade do diretor acadêmico em estimular os

professores e coordenadores dos cursos orientando-os e

motivando-os para que atinjam objetivos e metas refere-se à

função de organizar.

73 Considere que, por meio de cuidadoso monitoramento dos

registros financeiros e contábeis, o diretor financeiro seja

capaz de detectar potenciais problemas no âmbito dos

objetivos do seu departamento e tomar decisões para reverter

o problema. Este é um exemplo da função administrativa de

planejar.

74 Considere que, para adequação do laboratório de informática

da instituição às orientações da equipe do MEC para

reconhecimento do curso de engenharia de rede de

comunicação, foram desenvolvidas mudanças no leiaute,

adquiridos novos equipamentos e implantados novos

softwares didáticos. Essas tarefas desempenhadas pela

instituição referem-se ao processo de organização.

75 Pode-se afirmar que a UnIlhéus é uma organização formal,

pois é constituída com base em normas e regulamentos

explícitos (leis), que estipulam os direitos e deveres dos

participantes.

76 Considere que a UnIlhéus possua seu organograma

composto por  presidente , direto res acadêmico,

administrativo e financeiro, e coordenações dos cursos.

Essas diretorias atendem, de maneira eficaz, aos segmentos

de alunos dos respectivos cursos. Nesse sentido, o tipo de

departamentalização utilizado pela organização é uma forma

mista denominada matricial.

77 Considere que a UnIlhéus possua um jornal mensal, de

circulação interna, publicado pela empresa Publicart. Nessa

situação, o editor dessa empresa exerce a função de atividade

linha pois esta publicação faz parte das atividades

acadêmicas de extensão da IES.

78 As coordenações dos respectivos cursos da UnIlhéus, por

estarem em nível hierárquico inferior ao dos diretores, apesar

de subordinados à diretoria acadêmica, ferem o conceito de

unidade de comando, uma característica básica das

organizações formais.

79 Os diretores da UnIlhéus integram o nível estratégico da

organização.

A ONG Cor de Rosa de proteção à mulher atua há mais

de 5 anos nas principais capitais brasileiras. Sua fundadora,

Mariana Valente, de origem humilde, destacou-se como delegada

e, após sua aposentadoria decidiu fundar a ONG. A maior

preocupação da fundadora é manter um padrão de atendimento

nas unidades da ONG que variam de acordo com o nível cultural

dos atendentes e das mulheres usuárias.

Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os

seguintes itens.

80 A história de vida da fundadora, quanto aos sucessos e lutas,

pode ser entendida como forma de transmitir a cultura para

os integrantes da ONG.

81 Considere que, tradicionalmente, nas confraternizações de

final de ano, além das homenagens aos integrantes de grande

atuação na ONG, sejam feitos relatos de mulheres que foram

assistidas e como a ONG as apoiou. Nessa situação, esse

evento pode ser visto como uma forma de consolidação da

cultura organizacional por meio da linguagem.

Acerca dos temas motivação e liderança, julgue os itens

subseqüentes.

82 Considere a seguinte situação hipotética.

João, freelance, corretor de imóveis, decide dedicar-se ao

estudo para concorrer a uma vaga em determinado concurso

público no qual ganhará menos do que recebe atualmente.

Nessa situação, segundo a teoria da hierarquia das

necessidades de Maslow, a necessidade primária que João

está buscando satisfazer é a status ou social.

83 Para a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, a

necessidade mais elevada é a de auto-realização.

84 Um estilo de decisão conceituado como laissez-faire

caracteriza-se pelas atitudes mais positivas em relação aos

integrantes, ou seja, solicita dos funcionários as suas

opiniões acerca de uma tomada de decisão.
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85 Para a teoria da abordagem situacional da liderança, os

comportamentos eficazes de liderança variam de uma

situação para outra. Isso confirma o pensamento de que não

existem traços e comportamentos universalmente definidos.

86 De acordo com a teoria caminho-objetivo, as características

dos seguidores mais a influência das pressões e exigências

ambientais determinam que tipo de comportamento de

liderança é o mais adequado.

Julgue os itens a seguir, referentes ao desenvolvimento

organizacional.

87 O processo de desenvolvimento organizacional é um

processo planejado que visa institucionalizar várias

tecnologias sociais, de forma que a organização fique

habilitada a diagnosticar, planejar e implantar essas

modificações com ou sem assistência externa.

88 Entre os pressupostos básicos do desenvolvimento

organizacional encontram-se a necessidade de contínua

adaptação organizacional, o planejamento da mudança

organizacional e a interação entre o indivíduo e a

organização. 

A respeito da administração de recursos humanos, julgue os itens

seguintes.

89 O recrutamento interno tem como um de seus benefícios a

capacidade de trazer ânimo novo para a organização,

tendendo a contribuir para a melhoria dos processos.

90 A análise de cargos é composta por duas tarefas: a descrição

do cargo e a especificação de cargos.

91 O instrumento mais popular de seleção de empregados é o

teste de personalidade que é feito por meio de perguntas

cujas respostas vão possibilitar a medição dos traços de

personalidade, de sociabilidade, de ajuste e de energia do

candidato.

92 Definição do grau de contribuição nos resultados da

empresa, subsídio de programas de mérito, de demissão, de

promoções e de transferências são alguns dos objetivos da

avaliação de desempenho.

93 O método de escalas gráficas consiste em avaliar o

desempenho ou a atuação dos indivíduos por meio de frases

descritivas de determinado tipo de desempenho do

empregado quanto às tarefas que lhe foram atribuídas.

94 Todo sistema de avaliação é passível aos vícios de

julgamento. Entre as atitudes conscientes de alteração do

resultado encontra-se o aspecto de julgar sob a impressão de

uma definida qualidade. Uma qualidade que é marcante no

funcionário a ser avaliado passa a ser definidora de sua

avaliação e não o conjunto das suas atitudes.

95 A diferença principal entre o benefício compulsório e o

espontâneo é que para o primeiro existe respaldo pelas

exigências da lei ou de normas legais; e para o segundo, o

respaldo é oferecido pela empresa aos empregados por

vontade própria.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

96 O processo orçamentário ou ciclo orçamentário possui

apenas duas etapas: elaboração da proposta orçamentária e

aprovação da lei orçamentária.

97 A classificação funcional-programática materializa o

conceito de orçamento-programa, definindo o órgão ou

entidade da administração pública incumbida de executar

tais programas.

98 O princípio orçamentário da unidade estabelece que o

orçamento deve ser uno, ou seja, cada unidade

governamental deve possuir apenas um orçamento.

99 O princípio da especificação dispõe que o orçamento tem

que ser, obrigatoriamente, objeto de uma lei específica que

é resultante de um processo legislativo completo.

100 Receita corrente é caracterizada pelo seu pagamento,

efetivado pelo contribuinte, que não gera qualquer impacto

no patrimônio do Estado, ou outro ente estatal, porque se

trata de mera transferência de recursos do privado para o

público. Assim, o principal exemplo de receita corrente é o

tributo.

101 A apresentação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Anual (PLOA) é disciplinada na Constituição Federal. Logo,

uma vez apresentadas na comissão mista, as emendas podem

ser aprovadas mesmo que não sejam compatíveis com o

Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou

não indiquem os recursos necessários.

Julgue os itens seguintes acerca da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF).

102 A LRF enfatiza a ação planejada e transparente na

administração publica, revigorando instrumentos de

planejamento previstos na Constituição Federal, como a Lei

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária

Anual (LOA).

103 Para a despesa total com pessoal, em cada período de

apuração, os limites estabelecidos pela LRF são os seguintes:

50% para a União e 70% para estados e municípios.

104 Nos termos da LRF, a LDO recebe novas e importantes

prerrogativas, entre elas: disciplinar as transferências de

recursos a entidades públicas e privadas e dispor sobre o

equilíbrio entre receitas e despesas.

105 Para efeito da LRF, consideram-se instrumentos de

transparências da gestão fiscal: os orçamentos, a LDO, as

prestações de contas, o relatório resumido da execução

orçamentária e o relatório de gestão fiscal.

106 A regra básica, que a LRF estabelece para toda e qualquer

destinação de recursos públicos ao setor privado, é a

previsão no orçamento ou em créditos adicionais.

107 Toda operação de crédito, por ente da Federação e empresas

controladas, estará sujeita à verificação do cumprimento dos

respectivos limites de endividamento, pelo Senado Federal,

nos termos da LRF.
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Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens seguintes.

108 Contrato administrativo é ato jurídico que gera direitos e

obrigações, sendo regido pelas regras e pelos princípios de

direito público.

109 A administração pública utiliza-se freqüentemente dos

serviços e dos bens de particulares para o cumprimento de

suas finalidades.

110 A publicidade tem como objetivo permitir o amplo acesso

dos interessados ao certame, não sendo admitida a sua

ausência em nenhuma questão ou situação, mesmo quando

outros interesses públicos são ofendidos.

111 Inexigibilidade de licitação — que é sempre derivada da

inviabilidade de competição — é um conceito logicamente

anterior ao da dispensa, ou seja, o reconhecimento da

dispensa é posterior à caracterização da inexigibilidade.

112 A comissão de licitação dispõe de discricionariedade para

alterar as condições previstas no edital acerca dos limites

para recebimento de envelopes.

113 Pregão é uma modalidade de licitação para aquisição

somente de bens, para valor limitado de contratação,

realizado exclusivamente no âmbito da União, e que pode

ser executado utilizando-se recursos tecnológicos.

Acerca da administração de materiais, julgue os itens

subseqüentes.

114 A administração de materiais compreende o planejamento,

a organização e o controle do fluxo de materiais, desde a sua

compra até a distribuição dos produtos acabados, em que os

principais interesses são: compras, transporte, controle por

meio de administração de produção e estoque, armazenagem

e distribuição.

115 Matérias-primas, produtos acabados, produtos em processo

e peças de manutenção são os principais tipos de estoques

encontrados em uma empresa industrial.

116 Considerando que simplificar material é reduzir a

diversidade de um item do estoque empregado para um

mesmo fim, não é necessária uma descrição minuciosa, ou

seja, uma especificação do referido item.

117 A distribuição de produtos possui uma dimensão comercial

muito importante na determinação da rentabilidade da

empresa. Nesse contexto, o conceito aplicado de produto

certo, em lugar certo, na quantidade certa, no tempo certo e

no menor custo possível viabiliza não apenas a maior

lucratividade, mas também a satisfação do cliente.

118 A distribuição de produtos por intermédio de representantes

comissionados é mais indicada quando há produção de bens

de consumo em massa para distribuição em ritmo acelerado,

e também quando se trata de produtos especializados e

técnicos, em que o trabalho de venda é muito difícil e

complexo, como no caso de máquinas e equipamentos para

indústria.

119 Devido à complexidade da natureza geral dos mercados, e

quando existem vários tipos de clientes dentro de um só

mercado, para a determinação do canal de distribuição dos

produtos, a empresa deve analisar os seguintes parâmetros a

fim de alcançar os seus objetivos: características dos

clientes, do produto, dos intermediários, dos concorrentes,

da empresa e do meio ambiente.

120 A classificação ABC tem sido usada como importante

instrumento na administração de estoques, permitindo a

ordenação dos itens com base na sua importância relativa.


