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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando a evolução da administração, suas principais

abordagens e o desenvolvimento da administração pública no

Brasil, julgue os itens a seguir.

51 A administração pública gerencial é autorreferente, assim

como a administração pública burocrática, visto que ambas

reafirmam o poder do Estado sobre o cidadão.

52 As organizações formais modernas, desde as pequenas

empresas até as grandes corporações, são burocracias que se

fundamentam na autoridade legal-racional.

Em relação às funções de administração, planejamento,

organização, direção e controle, e ao processo de planejamento,

julgue os itens seguintes.

53 Uma das principais atividades da gerência operacional é

estudar o ambiente em que a organização está inserida para

mapear as oportunidades e ameaças que possam comprometer

os objetivos e a visão de futuro da organização.

54 De acordo com a atitude e visão interativa da função de

planejamento, os quatro princípios considerados como

específicos são: contribuição para a missão organizacional e

para os objetivos gerais da organização; precedência do

planejamento, em relação às demais funções; penetração e

abrangência em relação às características e atividades da

empresa; e maior eficiência, eficácia e efetividade dos

resultados.

Com relação ao planejamento estratégico, visão, missão e análise

SWOT, julgue os itens subsequentes.

55 A análise situacional das forças e fraquezas pela matriz SWOT

permite ver a situação da organização frente ao ambiente, ou

seja, os aspectos positivos e negativos que devem ser

aprimorados pela empresa.

56 Em uma organização, o ato de planejar implica dedicação do

setor administrativo e financeiro, pois é com base nas finanças

que o gestor e os demais colaboradores podem avaliar a

situação atual da empresa e seu futuro.

57 A definição da missão da organização é o ponto principal para

estabelecer macro estratégias e macro políticas, bem como

orientar o desenvolvimento da instituição.

58 O fato de uma organização definir objetivos e metas em

decisão top-down dificulta a execução da estratégia, pois o não

compartilhamento das decisões em todos os níveis hierárquicos

envolvidos prejudica o envolvimento da equipe.

Com relação à ferramenta de gestão denominada balanced

scorecard, julgue os itens subsequentes.

59 Existem duas formas de comunicação organizacional: a oral e

a escrita, que podem ser auxiliadas por recursos visuais, e

podem ocorrer de cima para baixo, de baixo para cima e

lateralmente.

60 A descentralização da autoridade ocorre por meio do processo

de delegação, com a transferência do poder de decisão para a

execução de tarefas específicas.

61 Para a efetiva implementação do balanced scorecard, é

necessário que se estabeleçam estratégias para a organização,

pois sem estratégia não há direcionamento organizacional.

62 As rupturas no sistema de gestão são a principal causa do baixo

desempenho das organizações. Embora exista uma grande

quantidade de ferramentas para formulação de estratégias, há

dificuldades de integrá-las de modo satisfatório.

63 De acordo com a teoria dos dois fatores proposta por Frederick

Herzberg, os fatores extrínsecos ou higiênicos fazem as

pessoas sentirem-se satisfeitas e motivadas com o trabalho.

Julgue o item seguinte, relativo à função administrativa de controle.

64 Os tipos de controle são o preliminar, que ocorre antes das

operações iniciarem; o simultâneo, que ocorre enquanto os

planos estão sendo implementados; e o de feedback, que

enfoca o uso da informação sobre os resultados, no intuito de

corrigir desvios em relação aos parâmetros aceitáveis.

Acerca de gestão de projetos, julgue os próximos itens. 

65 A estimativa de custos de um projeto elaborada com base na

visão bottom-up requer uma estrutura analítica do projeto

(EAP) bem detalhada.

66 De acordo com as práticas usuais em gerenciamento de

projetos, a elaboração do termo de abertura, documento que

oficializa o início de um projeto, compete ao grupo

de processo de planejamento. 

67 De acordo com a estrutura analítica do projeto (EAP),

divide-se o escopo do projeto em partes menores e mais

gerenciáveis, no intuito de facilitar a gestão.

68 De acordo com o Guia PMBOK, os projetos apresentam cinco

grupos de processos distintos: iniciação, planejamento,

execução, monitoramento e controle e encerramento.

69 O caminho crítico para execução de um projeto é o caminho

com duração mais longa. Ele auxilia o gerente de projeto a

determinar as atividades que requerem mais atenção.

70 A taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido

(VPL) são variáveis financeiras essenciais para a análise de

projetos, pois propiciam a seleção de projetos de maior

rentabilidade para a empresa.
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Acerca dos preceitos da gestão da qualidade e do modelo de

excelência gerencial, julgue os itens a seguir. 

71 O departamento de qualidade é o principal responsável pelo

sistema de qualidade de uma organização. Contudo, isso não

exime outros departamentos da instituição da responsabilidade

em relação à qualidade.

72 O modelo de excelência gerencial (MEG) proposto pela

Fundação Nacional da Qualidade apoia-se no PDCA (plan, do,

check, act), importante ferramenta de melhoria contínua

proveniente da escola da qualidade. 

73 O programa de excelência gerencial, voltado para organizações

interessadas em implementar ou que já implementam o modelo

de excelência gerencial (MEG), é fundamentado em três etapas

— sensibilização, acompanhamento e medição do impacto.

74 O processo de avaliação da gestão pública, realizado pela

Secretaria de Gestão Pública (SEGEP), é uma ferramenta que

identifica os pontos fortes e os aspectos gerenciais menos

desenvolvidos nas organizações públicas.

75 Na era do controle estatístico, a inspeção um a um de todos os

produtos foi realizada no intuito de garantir excelência na

produção. 

No que refere à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

76 De acordo com recente pronunciamento do Supremo Tribunal

Federal, é inconstitucional qualquer prazo de estágio

probatório inferior a três anos.

77 É permitido à administração pública exonerar o servidor

público que esteja em estágio probatório por motivos de

conveniência administrativa.

78 Somente o brasileiro nato pode ocupar cargo de servidor

público dos tribunais de justiça dos estados, à exceção do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios.

Julgue o próximo item, relativo à aposentadoria no serviço público.

79 Após completar sessenta e cinco anos de idade e ter cumprido

suas funções com excelência e perfeição, um técnico

administrativo vinculado ao tribunal de justiça deverá ser

aposentado compulsoriamente.

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos.

80 Ao praticar um ato vinculado, a administração goza de certa

margem de discricionariedade, pois a lei regulou a matéria de

modo a possibilitar apreciação carregada de certo

subjetivismo.

81 Presume-se legal o ato administrativo emanado de autoridade

pública competente.

Acerca de administração direta, indireta e fundacional, julgue os

itens que se seguem.

82 A empresa pública criada com a finalidade de explorar

atividade econômica deve ser, necessariamente, formada sob

o regime de pessoa jurídica de direito privado.

83 As autarquias, pessoas jurídicas de direito público integrantes

da administração indireta, poderão, em caráter excepcional, ser

criadas por lei infraconstitucional.

84 A administração indireta é composta pelas autarquias,

fundações públicas, empresas públicas e sociedades de

economia mista.

A respeito de licença no serviço público, julgue o item abaixo.

85 A licença para capacitação concedida dentro do prazo de

sessenta dias após o término de outra licença da mesma espécie

deve ser considerada como prorrogação.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas.

86 A gestão de pessoas é situacional e contingencial, o que

impede ao gerente de pessoal de uma organização

implementar, do mesmo modo, as práticas e políticas de

recursos humanos por ele adotadas em outra organização e em

outro momento.

87 A promoção da sensação de justiça, por meio do uso de

sistemas de reclamações e comunicações mais abertas, é

condição para o aumento da eficiência na organização.

88 O responsável pela gestão de pessoas, segundo o atual

paradigma da área, deverá capacitar o gerente intermediário

para que ele seja proprietário de processos e líder de pessoas,

e não mero seguidor de normas internas.

No que se refere ao recrutamento e à seleção, julgue os itens que se

seguem.

89 Se determinada organização resolver aplicar uma técnica de

entrevista em que sejam definidas as respostas desejadas, sem

prévia definição das perguntas a serem realizadas para a

obtenção dessas respostas, deverá utilizar a entrevista não

diretiva.

90 O teste da árvore de Koch e o teste da figura humana de

Machover são exemplos de testes projetivos de personalidade

que fornecem traços gerais de personalidade.

91 Uma das principais desvantagens do recrutamento interno é a

redução da motivação dos atuais funcionários da organização.

92 O investimento em recrutamento poderá ser reduzido caso o

mercado de trabalho se encontre em procura de profissionais.

93 O processo de seleção objetiva atrair as pessoas necessárias

para ocupar cargos ou funções na organização.
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Acerca da análise e descrição de cargos, capacitação de pessoas e
gestão de desempenho, julgue os itens subsequentes.

94 A redução do número de funcionários em um setor da
organização representa um indicador da necessidade futura de
treinamento.

95 Ao adotar a avaliação de desempenho por escolha forçada, a
organização terá como vantagem atenuar a subjetividade do
avaliador, de forma a se evitar o efeito halo na avaliação.

96 A organização deve evitar o método de avaliação de
desempenho pelos incidentes críticos em razão de ser de difícil
utilização e de complexa montagem.

97 Os requisitos mentais, os requisitos físicos e as condições de
trabalho são fatores de especificação utilizados na análise
de cargos.

98 O método de observação direta é o mais adequado para se
analisar o cargo de diretor financeiro de uma grande
organização.

99 A análise de cargos fornece o diagnóstico organizacional e a
determinação da missão, da visão e dos objetivos estratégicos
da organização, que subsidiarão o levantamento de
necessidades de treinamento.

No que diz respeito à gestão de processos, julgue os seguintes itens.

100 A técnica de notação de cadeia de valor é utilizada no processo
do seis sigma.

101 O diagrama de Ishikawa permite a identificação das causas que
geram efeito negativo em um processo.

102 O mapa de distribuição é um tipo de fluxograma que consegue
relacionar as etapas e os respectivos responsáveis.

103 Na análise de um processo a partir de uma carta de tendência,
o gestor deve considerar como importantes todas as variações
de dados.

104 A abordagem por processos considera que um processo é um
conjunto de atividades ou comportamentos desenvolvidos e
executados por pessoas ou máquinas para alcançar uma ou
mais metas.

105 O losango é utilizado no fluxograma como símbolo do início
ou do final de um processo.

Em referência ao orçamento público, julgue os itens de 106 a 110.

106 A dívida ativa regularmente inscrita prescreverá em cinco anos,
contados da data do ato ou fato que tiver dado origem ao
correspondente direito de pagamento das despesas de
exercícios anteriores não pagos no período devido.

107 O agente público pode obter no SIAFI as informações que
permitem elaborar o balanço geral da União e relatórios de
execução do orçamento e de demonstração das contas a serem
apresentadas ao Congresso Nacional pelo presidente da
República.

108 A inscrição em restos a pagar independe da existência de
disponibilidade financeira ao final do exercício financeiro,
sendo suficiente a realização do empenho.

109 As despesas realizadas por meio do suprimento de fundos

devem seguir o procedimento normal da elaboração do

processo licitatório no que tange à previsão dos itens a serem

adquiridos.

110 Em caso de emergência, faculta-se a outro agente financeiro,

que não o Banco do Brasil, o desenvolvimento de um processo

alternativo da conta única do Tesouro Nacional.

Julgue os itens que se seguem, relativos a licitação pública.

111 Veículos julgados inservíveis para as atividades de um órgão

público poderão ser alienados mediante leilão, devendo os

interessados ser previamente habilitados para oferecer lances.

112 Se um hospital necessitar de capacitação com um célebre

médico que desenvolveu uma técnica inovadora, que será

repassada para o corpo clínico, deverá realizar um processo de

licitação na modalidade convite.

113 Caso haja necessidade de compra de um bem ou serviço por

um órgão público em que os interessados em vendê-lo não

tenham conseguido habilitação, não poderá haver dispensa de

licitação.

114 Nos termos da legislação vigente, o pregoeiro deverá ser

instituído mediante portaria publicada no Diário Oficial da

União, assinada pela autoridade máxima do órgão ou

da entidade em que ele trabalha.

115 Considerando a legislação aplicada ao caso, uma organização

privada que receber recursos públicos de convênio deverá, em

regra, realizar compras por licitação.

A respeito da ética no serviço público, julgue os próximos itens.

116 A comissão de ética do servidor público é composta por três

membros titulares que deverão ser servidores permanentes e

designados pela autoridade máxima do órgão respectivo ou da

entidade.

117 O mandato dos membros da comissão de ética é de três anos,

sendo vedada a recondução.

118 Violará a ética profissional o servidor público que desempenha

bem suas funções, mas que costumeiramente chega atrasado ou

falta ao trabalho, embora busque compensar as ausências de

modo a não impactar no desempenho da repartição.

119 Considere que o servidor público José saiba que seu colega de

trabalho João utiliza grandes quantidades de material da

repartição para atividades particulares, fato irregular já

comunicado ao seu chefe imediato, grande amigo de João, que

não tomou providências. Nessa situação hipotética, José deve

desconsiderar qualquer medida para não ultrapassar a

hierarquia de seu chefe imediato, porque isso constituiria

violação à ética profissional.

120 No ambiente de trabalho, durante o atendimento ao cidadão, o

servidor público deverá evitar tratamentos carinhosos e por

apelidos, mesmo com conhecidos.
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou

marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha qualquer outra forma de identificação será atribuída nota zero,
correspondente a identificação do candidato em local indevido.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija texto dissertativo acerca da importância do planejamento estratégico para a manutenção da competitividade das organizações.

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< planejamento estratégico: definição e fases; [valor: 3,00 pontos]

< matriz SWOT: conceito e componentes; [valor: 3,50 pontos]

< modelo Balance Scorecard (BSC): finalidade e características; [valor: 3,00 pontos]

 – 8 –



||TJAC12_007_10N719868|| CESPE/UnB – TJ/AC

RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 – 9 –




