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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da cultura organizacional, julgue os itens a seguir.

51 A análise de cultura organizacional divide-se em níveis. O

primeiro desses níveis é composto por suposições comuns,

histórias, rituais e verdades implícitas.

52 A cultura organizacional ou corporativa envolve o

compartilhamento de valores entre colaboradores de uma

mesma organização, podendo orientar suas condutas.

53 Devido a características muito peculiares, empresas do mesmo

ramo de atuação costumam ter culturas idênticas.

Julgue os itens seguintes, referentes a motivação e liderança nas

organizações.

54 Quanto maior a satisfação, maior a motivação.

55 Necessidades são razões para que o ser humano se ponha em

movimento para buscar determinados fins. 

Com referência à comunicação nas organizações, julgue os itens

subsequentes.

56 Consolidar e ampliar a imagem da organização perante os

públicos de interesse consiste no principal objetivo da

comunicação interna. 

57 A comunicação de marketing demanda a execução de uma

estratégia de comunicação empresarial completa e integrada.

A teoria da decisão é o conjunto de procedimentos e

métodos de análise que procuram assegurar a coerência, a eficácia

e a eficiência das decisões tomadas em função das informações

disponíveis, antevendo cenários possíveis.

L.F.A. M. Gomes et al. Tomada de decisão gerencial: enfoque

multicritério. 3.a ed. São Paulo: Atlas, 2009 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue

os próximos itens, relativos ao processo decisório.

58 A transferência de poder decorrente da descentralização e da

delegação proporciona autonomia nos níveis hierárquicos

mais baixos e confere maior agilidade ao processo de tomada

de decisão.

59 Ausência de reação, regra da autoridade, regra da minoria,

regra da maioria, consenso ou unanimidade estão entre os

métodos de tomada de decisão em grupos e equipes de

trabalho.

60 Os aspectos emocionais e afetivos influenciam o processo

decisório e restringem a capacidade racional dos indivíduos.

A respeito de reengenharia, qualidade e produtividade nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

61 A mudança de uma estrutura vertical para uma estrutura

horizontal embasada em equipes, que visa aperfeiçoar o

desempenho dos processos e minimizar a centralização de

decisões, é exemplo de reengenharia organizacional.

62 O processo de reengenharia organizacional resulta em

mudanças internas, de baixo para cima, nas estruturas

organizacionais.

63 As ações de qualidade desenvolvidas com o intuito de

assegurar a satisfação dos clientes devem-se limitar aos

processos problemáticos das organizações.

64 O PDCA é uma ferramenta de qualidade que representa um

conjunto de ações de melhoria contínua nos processos

organizacionais.

65 Reengenharia refere-se à reformulação que visa incrementar os

processos comerciais de uma organização, de forma a agregar

valor ao cliente.

66 Entre os objetivos da reengenharia organizacional, destacam-se

as melhorias em qualidade, custo, serviço e velocidade dos

processos organizacionais.

No que concerne às noções de administração de pessoal e recursos

humanos, julgue os itens a seguir.

67 A avaliação dos procedimentos instrucionais de um

planejamento de treinamento é exemplo de aplicação da

avaliação de reação antes da execução de um programa de

treinamento e desenvolvimento nas organizações.

68 A avaliação de resultados de programas de treinamento tende

a mensurar, no mínimo, as variáveis relativas a aprendizagem,

impacto, mudança e valor final.

69 A seleção de pessoas é um processo de atração, dentro e fora

das organizações, de candidatos que tenham grandes

possibilidades de apresentar bons resultados no trabalho.

70 Nas organizações, a avaliação por pontos é exemplo da

aplicação de método qualitativo de avaliação de cargos.

71 Para se garantir a fidedignidade da avaliação, é necessário que

a administração de desempenho no trabalho especifique

critérios qualitativos e quantitativos de mensuração do

desempenho.

72 Na avaliação de desempenho, os erros estão associados

geralmente à falta de habilidades e de treinamento dos

avaliadores — chefes, gerentes, diretores etc. — nas

organizações.
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Com relação ao planejamento organizacional, julgue os seguintes

itens.

73 Considera-se um exemplo de estratégia a busca por

estabilidade — também denominada estratégia de pausa —,

adequada às organizações que desejem manter suas

características ou crescer de forma paulatina e controlada.

74 O planejamento estratégico define metas e planos de trabalho

tanto para a alta gerência quanto para a gerência média das

organizações.

75 Há relação de encadeamento entre o planejamento estratégico,

o tático e o operacional: o planejamento operacional especifica

as etapas de ações para se alcançarem as metas operacionais,

as quais sustentam as atividades do planejamento estratégico.

76 A missão de uma organização é a sua razão de existir, motivo

pelo qual a declaração de missão apresenta definição ampla do

escopo de negócios e operações básicas da organização,

aspectos que a diferenciam dos tipos similares de organizações.

77 As metas definidas no planejamento devem ser diretamente

ligadas a recompensas e devem especificar o desempenho

global que se espera de pessoas, departamentos e organizações.

78 As estratégias funcionais estão relacionadas à questão “como

nós competimos?” e referem-se a cada tipo de produto de uma

organização.

79 Apesar de a administração por objetivos ser um método de

definição de metas muito utilizado em processos de

planejamento nas organizações, ele dificulta a realização da

estratégia da organização, por sofrer grande influência das

mudanças ambientais, que podem tornar as metas obsoletas.

No que se refere ao impacto do ambiente e à visão sistêmica nas

organizações, julgue os itens subsequentes.

80 Nas organizações vistas como sistemas fechados, há constante

relação de múltiplos impactos ou interferências entre os

subsistemas que constituem as estruturas organizacionais.

81 Os múltiplos elos entre as organizações e o ambiente tornam

intangível a clara definição das fronteiras que marcam os

limites organizacionais.

82 As organizações podem ser consideradas sistemas abertos, já

que estão em constante interação com o ambiente por meio da

transformação de insumos em produtos e serviços.

83 A visão sistêmica das organizações considera que há um ciclo

de vida organizacional definido para que não haja desvios nas

normas sociais de sua estrutura.

84 Em uma organização, a homeostase ocorre quando há relação

de equilíbrio entre a eficiência e a eficácia organizacional.

85 A entropia positiva ocorre quando uma organização busca

insumos ou matérias-primas para convertê-los em produtos que

atendam às necessidades de clientes.

Acerca de administração pública, julgue os itens a seguir.

86 De acordo com o princípio da moralidade administrativa, o

agente público deve atuar cumprindo estritamente a lei, e o

julgamento sobre oportunidade e conveniência, que não deve

ser considerado pelo agente público, deve ser feito somente

quando reclamado no devido foro.

87 A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),

instituída pelo poder público mediante autorização de lei

específica, é vinculada ao Ministério das Comunicações e,

portanto, integrada à administração direta.

88 A criação de empresa pública depende de autorização de lei

específica. Caso seu capital seja exclusivamente público, esse

tipo de empresa poderá ser constituído sob qualquer forma

jurídica, exceto na forma de sociedade anônima.

89 O regime jurídico dos funcionários da ECT, estabelecido pelo

Decreto-lei n.º 538/1969, é o da Consolidação das Leis do

Trabalho.

90 O modelo racional-legal de administração pública confere

eficiência, qualidade e baixo custo aos serviços prestados pelo

Estado aos cidadãos.

91 A clássica teoria da tripartição dos Poderes do Estado,

concebida por Montesquieu e adotada no Brasil, não é

absoluta, visto que a própria Constituição Federal de 1988

autoriza o desempenho, por Poder diverso, de funções que

originalmente pertencem a determinado Poder.

92 O fenômeno da desconcentração, que ocorre tanto na

administração direta como na indireta, equivale à técnica

administrativa conhecida como departamentalização, cujo

objetivo central é tornar mais ágil, especializada e eficiente a

prestação de serviços.

93 Entre as acepções do princípio da impessoalidade, inclui-se

aquela que proíbe a vinculação de atividade da administração

à pessoa do gestor público, evitando-se, dessa forma, a

realização de propaganda oficial para a promoção pessoal.

Julgue os próximos itens, referentes aos poderes e deveres do

administrador público.

94 A dispensa indevida de processo licitatório por agente público,

além de causar prejuízo ao erário, constitui ato de improbidade

administrativa que importa no enriquecimento ilícito daquele

que o pratica.

95 A prestação de contas é dever do administrador público e de

qualquer pessoa que seja responsável por bens e valores

públicos, a fim de que se atenda o interesse da coletividade e,

consequentemente, o bem comum.

No que se refere aos mecanismos de controle da administração

pública, julgue o item abaixo.

96 O Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo,

auxilia tecnicamente o Poder Legislativo em suas atividades

fiscalizadoras.
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Julgue os itens que se seguem, acerca de orçamento público.

97 A vedação da realização de operações de crédito superiores às

despesas de capital fundamenta-se na austeridade

econômico-financeira do Estado, que busca não transgredir o

princípio do equilíbrio.

98 A Lei de Responsabilidade Fiscal atribui à lei de diretrizes

orçamentárias a avaliação financeira do Fundo de Amparo ao

Trabalhador.

99 A garantia de equilíbrio nas contas mediante o cumprimento de

metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e

condições para a renúncia de receita e para a geração de

despesas, é um dos principais objetivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

100 O principal agente de articulação entre as unidades gestoras e

as secretarias do tesouro e orçamento federal são as unidades

orçamentárias.

101 O plano plurianual é um modelo de planejamento estratégico

utilizado pelo governo federal. Sua duração, por este motivo,

coincide com o mandato do presidente da República.

102 Apesar de a nota de empenho não representar uma efetiva saída

de recursos financeiros, a sua emissão reduz a dotação

existente.

Com base na Lei n.º 8.666/1993, denominada Lei de Licitações, a

qual institui normas para licitações na administração pública, julgue

os itens subsequentes.

103 Embora o princípio do formalismo não esteja expresso na Lei

de Licitações, todo procedimento licitatório se caracteriza pela

formalidade e solenidade; por essa razão, o desrespeito a esse

princípio acarreta a nulidade do certame devido a vício de

forma.

104 No procedimento licitatório, antes de ser declarado o vencedor,

é irrecorrível a decisão que revoga o certame por motivo de

conveniência e oportunidade administrativa, uma vez que

apenas o vencedor detém legitimidade para contestar a decisão

revogatória.

Acerca da modalidade de licitação denominada pregão, julgue os

itens subsecutivos.

105 É lícito ao administrador determinar, no edital, prazo superior

a sessenta dias para validade das propostas apresentadas pelos

participantes, diferentemente da concorrência, caso em que

fluência dos sessenta dias importa automática liberação dos

compromissos assumidos pelos licitantes.

106 O pregão pressupõe a inversão das fases de habilitação e

classificação de propostas como forma de conferir celeridade

ao procedimento licitatório.

107 No pregão, os licitantes podem manifestar intenção de recurso

contra o resultado do certame somente depois de adjudicado o

objeto.

Em relação aos contratos administrativos, julgue os próximos itens.

108 No caso particular de reforma de edifício público, não constitui
motivo para rescisão de contrato administrativo a supressão de
até 50% do valor atualizado do contrato.

109 Caso a substituição da garantia ofertada pelo contratado seja
conveniente para a administração, o contrato administrativo
poderá ser alterado unilateralmente pelo órgão contratante,
com as devidas justificativas.

110 Segundo o grau de reprovabilidade da conduta do contratado,
serão aplicadas as penalidades de advertência, multa e
suspensão temporária de participação em licitação, previstas
para o inadimplemento de contratos administrativos.

No que tange ao processo administrativo federal, julgue os itens a
seguir.

111 As intimações dos atos administrativos devem obedecer às
prescrições legais, contudo, ainda que apresentem algum vício
que as tornem nulas, o comparecimento espontâneo do
administrado suprirá a irregularidade.

112 O processo administrativo pode ser instaurado exclusivamente
a requerimento do interessado; no entanto, caso se caracterize
flagrante conduta ilegal do servidor, o processo administrativo
pode ser instaurado de ofício.

113 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora
não estejam mencionados no texto constitucional, estão
previstos, de forma expressa, na lei que rege o processo
administrativo federal.

114 Consoante o princípio da autotutela, consagrado na
Lei n.º 9.784/1999, a administração deve anular seus próprios
atos de conteúdo decisório, quando eivados de vício de
legalidade.

115 Assim como as decisões judiciais, os atos administrativos
devem ser motivados, com indicação de fatos e fundamentos
jurídicos, mesmo quando decorrerem do exame de ofício feito
por autoridade superior.

Com relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

116 A revogação de ato administrativo é privativa da administração
que o praticou e somente produz efeitos prospectivos, visto ser
o ato revogado válido.

117 Em uma situação de decisão, a possibilidade de o agente
público adotar mais de um comportamento, de acordo com a
ótica da conveniência e da oportunidade, caracteriza a
discricionariedade administrativa.

118 A motivação do ato administrativo, isto é, a declaração por
escrito dos motivos que determinaram a prática do ato,
constitui, em qualquer situação, elemento obrigatório para a
prática do ato, sob pena de nulidade, que, se declarada, terá
efeitos ex tunc.

119 Em regra, o ato administrativo goza da presunção de
legitimidade, mas, caso esteja inquinado com mácula insanável
e dele tiverem decorrido efeitos favoráveis a seus destinatários,
a administração terá o direito de anulá-lo no prazo decadencial
de cinco anos.

120 Considerando-se a possibilidade de convalidação do ato
administrativo eventualmente viciado, é correto afirmar que os
efeitos da convalidação retroagem à data do ato convalidado.
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