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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que diz respeito a aspectos da administração financeira e

orçamentária pública, julgue os itens a seguir.

51 De acordo com as normas constitucionais vigentes, o plano

plurianual (PPA) deve ser elaborado em consonância com os

planos e programas nacionais, regionais e setoriais.

52 Uma das funções do Estado, em relação às falhas de mercado,

é reprimir o surgimento de assimetria de informações entre os

agentes econômicos de produção e de consumo.

53 O princípio da anualidade orçamentária determina que o

orçamento de cada um dos entes da Federação deve ser

elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo no ano anterior

ao da sua execução.

Com base nas disposições do plano plurianual (PPA), da Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual

(LOA), julgue os seguintes itens.

54 Não poderá ser autorizada a abertura de créditos suplementares

de valor que, quando somado às demais operações

anteriormente realizadas, ultrapasse o total de despesas de

capital fixadas na LOA.

55 Caso seja necessária a identificação ou aferição de aspectos

relacionados a determinado programa temático do PPA, por

meio do monitoramento e da apuração periódica da evolução

da realidade sobre a qual atua o referido programa, então a

administração pública deverá fazer uso de um indicador.

56 A existência de dotação orçamentária prévia para se atender

às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela

decorrentes é condição necessária e suficiente para a

contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da

administração pública direta.

Com relação às técnicas e procedimentos para elaboração e

execução do orçamento público, julgue os itens subsequentes.

57 Caso determinado órgão público, por intermédio de seu setor

de contabilidade, precise fazer a confirmação mensal dos

demonstrativos gerados pelo sistema integrado de

administração financeira do governo federal (SIAFI) a partir

dos documentos emitidos diariamente, será necessário que esse

órgão utilize o mecanismo de conformidade contábil.

58 As classificações de receitas correntes intraorçamentárias e de

receitas de capital intraorçamentárias têm objetivos distintos

da classificação da receita por categoria econômica.

59 A classificação institucional tem por objetivo identificar em

que orçamento a despesa deverá ser realizada.

60 O órgão público que precisa realizar despesa não prevista na

LOA deverá utilizar, necessariamente, o crédito especial.

Julgue os itens que se seguem, com relação às receitas e às despesas

públicas.

61 A dívida fundada é representada por títulos emitidos pela

União — incluindo os do Banco Central do Brasil —, pelos

estados e pelos municípios.

62 Lançamento é um estágio da receita pública que, embora

previsto em lei, somente é executado em casos de receitas

específicas.

63 A reserva de contingência destina-se ao atendimento de

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos.

Com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),

julgue os itens subsecutivos.

64 Reajuste na remuneração de servidores públicos federais

somente poderá ser concedido se o ato de concessão vier

acompanhado da comprovação de que a despesa aumentada

não afetará as metas de resultados fiscais.

65 Informações relativas a empréstimos e financiamentos

concedidos, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), com recursos oriundos do

orçamento fiscal, devem ficar disponíveis para todos os

cidadãos e instituições da sociedade durante todo o exercício.

66 A apuração do montante de receita corrente líquida arrecadada

pode envolver mais de um exercício financeiro.

Considere que a administração pública federal necessite adquirir,

junto ao mercado, papel A4 para impressão, para uso de

determinado ente público. Nessa situação,

67 é dispensável o termo de contrato, independentemente do valor

da contratação, se se tratar de compra com entrega imediata e

integral.

68 se houver outros entes federais interessados na aquisição desse

tipo de papel e for conveniente para a administração, poderá

ser realizado o registro de preços.

69 pode a administração exigir no edital, como condição para a

habilitação da empresa interessada no certame, a entrega de

amostras do bem a ser adquirido pelo ente público.

70 caso seja realizado pregão, deverão os licitantes adquirir o

edital como condição para a participação no certame.
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Determinado órgão da administração indireta celebrou
contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços
terceirizados de mão de obra para limpeza e conservação do seu
edifício-sede.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, a
respeito da fiscalização da execução do objeto contratual.

71 Conforme expresso na Lei n.º 8.666/1993, caso haja
inadimplência do contratado em relação a encargo trabalhista,
a responsabilidade pelo pagamento desse encargo não será
transferida à administração.

72 Conforme entendimento recente do Tribunal Superior do
Trabalho, a administração pública poderá ser responsabilizada
subsidiariamente pelos encargos trabalhistas apenas quando
evidenciada sua conduta dolosa na atividade de fiscalização
contratual, especialmente no tocante ao recolhimento dos
referidos encargos pelo contratado.

73 Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça, violado o dever de manutenção da regularidade fiscal
durante a vigência do contrato, pode a administração promover
a retenção dos pagamentos devidos à empresa contratada, até
que esta se regularize.

74 O contratado deve manter um preposto no local dos serviços
para representá-lo na execução do contrato, contudo a
administração pode aceitar ou rejeitar a pessoa indicada.

Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue os seguintes itens, no que
concerne à contratação de serviços de natureza continuada pela
administração pública.

75 O aumento quantitativo dos serviços no momento da
prorrogação do prazo contratual não está limitado aos 25% do
valor atualizado do contrato, desde que configurada a obtenção
de preços e condições mais vantajosas para a administração.

76 A duração do contrato administrativo ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, sendo exceção a
contratação de serviços a serem executados de forma contínua.

77 Nos casos de prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, a duração dos contratos poderá ser prorrogada
ordinariamente por períodos iguais e sucessivos, até o prazo
máximo de 60 meses.

Com relação a convênios, julgue os próximos itens.

78 É vedada a celebração de convênio com entidades privadas
sem fins lucrativos cujo dirigente seja agente político de Poder
ou do Ministério Público.

79 Recursos de convênio não podem ser utilizados na contratação
de pessoas naturais condenadas por crimes contra a
administração pública ou o patrimônio público, crimes
eleitorais punidos com pena privativa de liberdade e crimes
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

80 O saldo de convênio, enquanto não utilizado, deverá ser
aplicado em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo, se a previsão de seu uso for superior
a um mês.

Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.

81 Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de
informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)
terá como vantagem a otimização do processo de tomada de
decisão na organização.

82 Um gestor de pessoas que adota os pressupostos da teoria Y
considera que seu colaborador é pouco automotivado, tem
baixo desempenho e depende da cobrança constante da chefia
imediata.

83 De acordo com a escola das relações humanas, o gestor
de pessoas considera o colaborador como um homo

organizacional que busca se adaptar à realidade organizacional
e que deve enfatizar os ganhos pecuniários que podem ser
obtidos no desenvolvimento do trabalho.

84 O chefe de um setor que adota o estilo de administração de
conflito denominado colaboração, ao gerenciar um conflito,
tende a ignorá-lo, de modo a esperar que tal conflito
desapareça, ou então usará o sigilo para evitar a confrontação.

85 Uma organização que busque instituir um programa de
qualidade de vida no trabalho deverá promover, entre outras
adequações, modificações ergonômicas no mobiliário, na
iluminação e na temperatura do ambiente.

Acerca de recrutamento, seleção, análise e descrição de cargos,
julgue os itens seguintes.

86 A realização de um levantamento acerca da necessidade
de treinamento possibilita a avaliação da eficiência do processo
de seleção para uma nova função.

87 O recrutamento interno tem a vantagem de fomentar a
motivação dos colaboradores na organização.

88 Caso uma organização pretenda realizar a análise de um cargo
de gerente de maneira mais rápida e com o menor custo
possível, a técnica de coleta de dados denominada observação
in loco constitui a opção recomendada. 

89 Na avaliação por objetivos, cabe ao gerente, de forma
unilateral, definir as metas que serão consideradas para fins
de mensuração do rendimento de seus subordinados em
determinado período de tempo.

Julgue os próximos itens, no que se refere à administração de
cargos, carreiras e salários e à gestão por competências.

90 A pesquisa salarial é uma ferramenta utilizada na
administração de cargos e salários e possui, como primeiras
etapas de implementação, a seleção dos cargos de referência e
das empresas a serem pesquisadas.

91 Uma organização que adota a gestão por competências
priorizará investimentos em capacitação, o que favorece a
obtenção de retorno maior nos valores gastos em treinamento.

92 Por meio da avaliação de cargos com base no método de graus
predeterminados, é possível realizar-se uma comparação
analítica das reais diferenças entre os cargos, de modo a
posicioná-los em uma escala. 
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No que diz respeito à gestão de pessoas no setor público e ao

SIAPE, julgue os itens que se seguem.

93 Os servidores ativos, aposentados e pensionistas dos poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, em níveis federal e

estadual, estão inseridos no SIAPE.

94 A contratação de empresas que disponibilizam colaboradores

que poderão atuar em conjunto com os servidores do órgão

público é tendência no serviço público, de acordo com as

novas políticas de gestão de pessoas e a orientação do Tribunal

de Contas da União.

Julgue os itens a seguir, a respeito de classificação de materiais.

95 A curva ABC permite classificar os materiais em três faixas. A

faixa A representa a menor quantidade de itens entre as faixas,

porém detém o maior valor entre elas.

96 São atributos para classificação dos materiais: a abrangência,

a confiabilidade, a flexibilidade, a variedade e a generalidade. 

Em relação à gestão de estoques, julgue os itens subsecutivos.

97 A problemática relacionada à estocagem resume-se na

identificação de dois elementos: qual a necessidade de

suprimento e qual a quantidade produzida para vender. A

solução poderá ser encontrada considerando-se as três formas:

programas da produção, programação matemática e palpites de

especialistas. 

98 A ação de gestão de estoques tem como objetivo garantir a

entrega de material para suprimento ou de produto para venda

que esteja acomodado e reservado para ser entregue quando

houver solicitação.

99 Os fundamentos da gestão de estoques têm como principal

objetivo a manutenção do equilíbrio entre estoque e consumo.

Para isso, faz-se necessária a apresentação frequente, por meio

de estudos, dos itens obsoletos e inservíveis que devem ser

alienados. 

Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador

e das modalidades de compra, julgue os itens seguintes.

100 A modalidade de compra em emergência apresenta supressão

de várias etapas em relação ao processo da modalidade da

compra normal, o que torna a compra em emergência vantajosa

para a empresa por possibilitar mais rapidez e preços menores.

101 O processo de compra, após a competição entre os

fornecedores, obedece à seguinte ordem: julgamento das

propostas; negociação com o ganhador; diligenciamento dos

itens; adjudicação do pedido; e recebimento e conferência.

102 O comprador detém autoridade e autonomia para representar

a empresa, no entanto ele não pode ser responsabilizado por

acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores. 

No que se refere a compras e licitação no setor público, julgue os

próximos itens.

103 A principal finalidade da licitação é criar um ambiente

isonômico, com base em padrões previamente definidos,

de modo que haja as mesmas condições entre os participantes

que desejarem estabelecer contrato com o setor público. 

104 Considere que uma empresa, em processo de constituição,

tenha solicitado o seu cadastro na unidade de administração

pública para oferecer seus serviços. Nessa situação, o referido

cadastramento será efetivado, o que dará à empresa condição

de fornecer os serviços ofertados.

105 A fim de se realizar processo de compra no setor público,

pode-se lançar mão das seguintes modalidades de licitação:

convite, tomada de preços, concorrência, dispensa de licitação,

concurso, leilão e pregão.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

106 Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de

estoques.

107 O elevado nível de estoques se reflete no aumento do custo

logístico, no entanto propicia maior facilidade para a

coordenação da área de suprimentos, maior agilidade do

marketing no atendimento ao cliente e menor custo com

transportes.

Julgue os próximos itens, acerca da gestão patrimonial.

108 Redução de custo e depreciação são os fatores que motivam as

substituições de equipamentos.

109 Os bens de uma empresa são considerados recursos

patrimoniais e são classificados, quanto à sua mobilidade,

como móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos.

110 A gestão dos recursos patrimoniais de uma empresa implica na

gestão dos ativos e dos passivos dessa empresa. Porém, em se

tratando da administração de recursos materiais, a gestão

patrimonial se limita a determinados itens do ativo imobilizado

ou permanente. 
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Uma instituição financeira ofereceu a um cliente as

seguintes opções de investimento:

< renda fixa, CDB com taxa prefixada e rendimento final;

< renda variável, mercado de ações.

Sabendo que o cliente vai investir R$ 33.500 e que 1,082 = 1,1664,

julgue os itens que se seguem.

111 Suponha que, no momento em que o cliente procurou a

instituição financeira, o valor de mercado de determinada

ação fosse R$ 15. Suponha, também, que o gerente dessa

instituição preveja que, em um mês, essa ação estará valendo

R$ 18. Nessa situação, se a previsão do gerente se concretizar

e se a taxa de retorno exigida pelo cliente for de 5%, então a

referida ação será economicamente atraente.

112 Considere que o cliente tenha aplicado o capital inicial em

título de renda fixa pelo prazo fixado de 3 meses e que a taxa

bruta de juros prefixada seja de 16,64% ao semestre. Nessa

situação, o rendimento nominal do capital investido ao final do

terceiro mês será igual a R$ 2.680.

113 Considere que o cliente tenha investido em renda fixa; que a

alíquota do imposto de renda retido na fonte seja de 11%

do rendimento nominal antecipado. Nessa situação, se a

rentabilidade nominal bruta for de 5% ao mês, então o imposto

que deverá ser pago na assinatura do contrato será superior a

R$ 290.

Paulo decidiu comprar a prazo um veículo zero quilômetro

que custa R$ 41 mil.

A respeito das opções de empréstimos sugeridas a Paulo, julgue os

itens subsecutivos.

114 Caso Paulo financie o valor total do veículo pelo sistema de

amortização constante, em 5 prestações mensais e

consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a

data do financiamento e a juros de 3% ao mês, então o valor

da segunda prestação desse financiamento será superior a

R$ 9.150.

115 Suponha que um banco tenha emprestado a Paulo o valor

necessário, a ser pago em 2 prestações, com vencimentos em

30 e 60 dias, a partir da data da assinatura do contrato. Nessa

situação, se a taxa interna de retorno para esse empréstimo for

de 5%, então o valor da prestação será inferior a R$ 22.500.

116 Considere que um banco tenha financiado o valor total do

veículo, pelo sistema de amortização francês, em 4 prestações

mensais iguais e consecutivas, com a primeira prestação

vencendo um mês após a tomada do empréstimo. Nessa

situação, sabendo-se que o valor da prestação é de

R$ 10.767,57 e que o valor amortizado na primeira prestação

é de R$ 9.947,57, é correto concluir que a taxa mensal de juros

compostos do financiamento é superior a 3%.

RASCUNHO
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Uma concessionária ganhou a concessão para explorar

economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos.

A concessionária realizará melhorias na via como a duplicação

de trechos, manutenção do asfalto, da iluminação, reforço na

sinalização.

Considerando que a concessionária esteja autorizada a cobrar

pedágios, julgue os itens subsequentes.

117 Considere que 12 empregados da concessionária, trabalhando

6 horas por dia e no mesmo ritmo, constroem 3 km de rodovia

em 9 dias. Nessa situação, 24 empregados, trabalhando 6 horas

por dia e no mesmo ritmo do grupo inicial, construirão 6 km de

estrada em 6 dias.

118 Suponha que a concessionária avalie a possibilidade de investir

R$ 500 mil esperando um benefício anual de caixa de

R$ 432 mil nos dois anos subsequentes. Suponha ainda que a

concessionária tenha definido em 20% ao ano a taxa de

desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa desse investimento.

Nessa situação, o valor presente líquido indica que esse

investimento é economicamente atraente.

119 Suponha que o valor inicial do pedágio em um trecho da

rodovia seja de R$ 3,50 para veículos de passeio e que sejam

permitidos reajustes anuais desse valor. Nesse caso, se nos 2

primeiros anos, os reajustes foram de 5% e 4%, é correto

afirmar que o valor do pedágio, ao final do segundo ano, era

superior a R$ 3,85.

120 Considerando-se um investimento de R$ 200 mil que

preveja retornos anuais de R$ 181.500 para os dois anos

subsequentes admitindo-se uma taxa de desconto de 10% ao

ano dos fluxos esperados de caixa, é correto afirmar que o

índice de lucratividade é superior a 1,6.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de

texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Redija um texto dissertativo acerca da gestão por competências. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.

< Conceitue competência. [valor: 8,50 pontos]

< Descreva as atividades práticas desenvolvidas no âmbito da gerência por competências. [valor: 10,00 pontos]

< Discorra sobre as vantagens apresentadas pela gestão por competências no processo de recrutamento e seleção de pessoal.

[valor: 10,00 pontos]
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