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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Antes de Taylor, trabalho era ação pura; trabalhava-se
apenas. Não havia metodologia, só força bruta. Os gerentes
limitavam-se a estabelecer cotas de produção, não se
preocupavam com processos. Era só o quê, não como. O
taylorismo é o germe de todas as propostas que vieram depois
para formatar racionalmente o ato de se produzir qualquer coisa.
Gerar resultados por intermédio de pessoas. Administrar.

Clemente da Nóbrega. Taylor superestar (com adaptações).

Tomando como base o texto acima, assinale a opção correta no
que tange às ideias propostas por Taylor e pela teoria da
administração, da qual ele é representante.

A Em virtude de buscar resultados por intermédio das pessoas,
Taylor é considerado representante da escola das relações
humanas.

B Taylor defendia a manutenção e a divulgação dos métodos
de trabalho existentes, visando evitar, assim, que o trabalho
fosse feito de forma heterogênea pelos operários.

C Para Taylor, a responsabilidade pela elaboração do processo
ideal de trabalho é dos empregados.

D Taylor defendia a especialização da tarefa, que deve ser
encarada como o foco essencial do trabalho.

E Segundo Taylor, a administração deveria se pautar no
pragmatismo, considerando a experiência pessoal do
trabalhador o mais importante, afastando, desse modo, a
ciência do trabalho.

QUESTÃO 32

Fayol criou o sistema de administração inserido em administração
industrial e geral. Segundo ele, a administração representa parte
muito importante no controle de empreendimentos; de todos os
empreendimentos, grandes ou pequenos, industriais, comerciais,
políticos, religiosos ou outros. Acerca desse assunto, assinale a
opção correta.

A Fayol é o ícone da teoria da administração científica.

B Fayol defende que os chefes devem se ater aos detalhes das
tarefas desenvolvidas por seus empregados.

C Segundo Fayol, o responsável pelo resultado de uma
operação deve ter autoridade suficiente para tomar as
medidas necessárias para assegurar o sucesso dessa
operação.

D A teoria proposta por Fayol defende que cada setor da
organização deve propor seus próprios objetivos, atuando,
desse modo, como unidades estratégicas de negócio, com
atuação independente da organização, devendo satisfação
apenas quanto ao resultados financeiros obtidos.

E Atualmente, equipes de projetos que possuem gerentes de
projeto e gerentes funcionais orientando o andamento desses
projetos estão se pautando nos princípios da teoria proposta
por Fayol.

QUESTÃO 33

Elton Mayo chefiou o célebre projeto de pesquisa da fábrica de
Hawthorne. As conclusões surgidas a partir dessa pesquisa foram
decisivas para dar origem a uma das teorias da administração.
A respeito das idéias de Mayo, das conclusões da pesquisa de
Hawthorne e da teoria de que Mayo é representante, assinale a
opção correta.

A Mayo é representante da teoria clássica.
B Segundo Mayo, a coesão do grupo de trabalho leva ao

aumento da produtividade.
C Os experimentos realizados em Hawthorne enfatizam a

necessidade de se preocupar com as tarefas, para o sucesso
de uma organização.

D Segundo Mayo, o mais importante para o sucesso da
organização são boas instalações físicas para o trabalho, o
que proporciona o aumento da produtividade.

E Para a teoria de que Mayo é representante, é importante
buscar a máxima especialização das tarefas desenvolvidas
pelos empregados da fábrica.

QUESTÃO 34

Rensis Likert, conhecido por ter cunhado uma escala
que recebe o seu nome e que varia desde concordo plenamente
até discordo totalmente, escreveu novos padrões de administração
que descrevem pressupostos da teoria de que faz parte. No que se
refere a Likert e à teoria de que ele é representante, assinale a
opção correta.

A Likert é representante da abordagem contingencial.
B O sistema 1 proposto por Likert consiste em um ambiente de

confiança no subordinado.
C O sistema 2 proposto pelo autor pressupõe total

descentralização das decisões.
D O sistema 4 proposto por Likert refere-se a um ambiente de

desconfiança no subordinado.
E Likert salienta a importância da gestão participativa.

QUESTÃO 35

Quanto à evolução histórica do pensamento administrativo,
assinale a opção correta.

A Weber propõe que uma das principais vantagens da
burocracia consiste em conferir rapidez à tomada de
decisões.

B A organização que busca mensurar e analisar as atitudes de
seus empregados de modo a conseguir a sua satisfação no
trabalho está alinhada aos pressupostos da administração
científica.

C A organização que ressalta o papel dos gerentes como
conhecedores dos detalhes das tarefas desenvolvidas por
seus empregados alinha-se aos pressupostos da teoria
clássica.

D A abordagem contingencial se preocupa em analisar as
funções da organização, dividindo-as em seis funções
clássicas, que incluem as comerciais, as financeiras e as
contábeis.

E A teoria de sistemas adota uma visão reducionista e analítica
da administração.
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QUESTÃO 36

No que concerne a processo administrativo e habilidades do
administrador, assinale a opção correta.

A Mais conhecimentos técnicos são demandados do
administrador, à medida que ele sobe na hierarquia da
organização.

B O administrador que desenvolva ações de dividir o trabalho
e alocar recursos exerce a função administrativa de controle.

C O administrador que desenvolva ações de coordenar esforços
e comunicar exerce a função administrativa de direção.

D O administrador que define a missão da organização realiza
a função de organização.

E O administrador que monitora o desempenho exerce a
função administrativa de planejamento.

QUESTÃO 37

Acerca da análise SWOT, assinale a opção correta.

A A tendência de restringir o orçamento público a ser previsto
pelo governo para determinado órgão público por ele
administrado configura o que se denomina oportunidade.

B A inexistência de servidores capacitados em determinada
área de interesse de uma organização pública configura uma
oportunidade.

C A falta de controle interno para acesso a informações
organizacionais relevantes configura uma ameaça.

D A possibilidade de que organizações estrangeiras se
interessem em apoiar atividades estratégicas de determinada
organização configura o que se denomina força.

E A existência de problemas na gestão dos processos internos
das organizações configura uma fraqueza. 

QUESTÃO 38

No que tange a gestão da qualidade, assinale a opção incorreta.

A Feigenbaun, que criou o termo total quality control (TQC),
enfatiza que a responsabilidade pela qualidade em uma
organização deve ser de um setor específico especializado
em controle da qualidade.

B Deming baseia a sua abordagem no uso de técnicas
estatísticas para reduzir custos e aumentar a produtividade e
a qualidade.

C Juran propõe uma trilogia de atividades — planejamento,
controle e melhoria — para garantir que a função da
qualidade seja executada de modo a se atingirem os
melhores resultado.

D Crosby considera que a qualidade estará assegurada se todos
se esforçarem em fazer seu trabalho corretamente desde a
primeira vez.

E Ishikawa enfatiza a participação dos empregados nos
círculos de controle da qualidade.

QUESTÃO 39

Quanto a administração e controle de estoques, assinale a opção
correta.

A Na busca por melhorar o serviço oferecido, o administrador
deve reduzir o nível de estoque.

B O controle de estoques com demanda irregular está ligado a
uma previsão genérica de vendas.

C O sistema de empurrar o estoque é particularmente vantajoso
quando os lotes econômicos de produção ou compra são
maiores que as necessidades de curto prazo dos depósitos.

D O método de estoque para demanda é um dos sistemas de
empurrar estoques.

E A curva ABC considera igualmente todos os produtos, para
fins de controle de estoque.

QUESTÃO 40

Com relação a logística e cadeia de suprimento, assinale a opção
correta.

A Na cadeia de suprimento típica, diversos fornecedores
entregam um mesmo tipo de matéria-prima para uma fábrica.

B Em uma cadeia de suprimento, os ganhos que podem ser
obtidos por meio da integração é igual à soma dos possíveis
ganhos individuais de cada um dos participantes da cadeia.

C O atual conceito de gerenciamento de cadeia de suprimento
focaliza com grande destaque o fornecedor.

D O ECR (eficient consumer response) é um exemplo típico de
gerenciamento de cadeia de suprimento.

E Atualmente, o que sustenta o gerenciamento da cadeia de
suprimento é a existência de estoques que servem como
pulmões entre os subsistemas otimizados separadamente.

QUESTÃO 41

Considerando a análise de cenários no âmbito da análise SWOT,
assinale a opção que apresenta associação correta entre o tipo de
cenário e seus fatores predominantes.

A cenário de sobrevivência / ameaças e pontos fortes

B cenário de manutenção / ameaças e pontos fracos

C cenário de manutenção / oportunidades e pontos fracos

D cenário de crescimento / ameaças e pontos fracos

E cenário de desenvolvimento / oportunidades e pontos fortes

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta um exemplo típico de produto do
planejamento no nível estratégico.

A plano de cargos e salários

B visão de futuro

C plano de treinamento

D rotinas administrativas

E plano de controle de qualidade
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QUESTÃO 43

Assinale a opção que contém um exemplo clássico de produto do
planejamento no nível operacional.

A diagnóstico do ambiente externo e dos stakeholders

B valores organizacionais
C procedimento padrão
D missão organizacional
E plano diretor

QUESTÃO 44

No processo decisório, o decisor para a tomada de decisão

A deve decidir apenas quando possuir todas as informações
sobre variáveis do assunto.

B deve decidir prontamente ao receber a demanda,
independentemente do momento.

C não deve decidir ao receber a demanda, a despeito de ter
todas as informações.

D pode decidir sem todas as informações sobre o assunto.
E independe do tempo e da quantidade de informações

disponíveis, no que concerne à qualidade da decisão. 

QUESTÃO 45

Acerca da gestão da mudança, assinale a opção incorreta.

A O conhecimento prévio acerca dos aspectos da mudança
tende a facilitar o processo de implementação dessa
mudança.

B A análise da situação vigente é significativa para o sucesso
do processo de mudança.

C A equipe gestora da mudança deve possuir uma visão
sistêmica desse processo.

D A participação, na equipe gestora da mudança, de atores de
diversos setores da organização envolvida no processo tende
a minimizar reações adversas.

E A gestão da mudança independe da cultura organizacional
vigente na organização.

QUESTÃO 46

Acerca da administração pública direta e indireta, assinale a
opção correta.

A Veda-se a prática de nepotismo em todas as esferas da
administração pública, federal, estadual e municipal, razão
pela qual um governador não pode nomear o seu irmão para
o cargo de secretário estadual de transporte.

B Exige-se edição de lei formal para coibir a prática do
nepotismo, uma vez que a sua vedação não decorre
diretamente dos princípios contidos na Constituição Federal
(CF).

C A administração pode anular os próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A
anulação ou a revogação do ato pela administração impede
a apreciação judicial da situação por falta de interesse do
administrado.

D Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos
normativos e de administração do poder público em relação
às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.

E A CF prevê que os cargos públicos são acessíveis aos
brasileiros e aos estrangeiros, independentemente de
regulamentação legal.

QUESTÃO 47

Em relação aos institutos da administração pública, assinale a
opção incorreta.

A É inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que
não integra a carreira na qual foi anteriormente investido.

B Após a CF de 1988, é nula a contratação para a investidura
em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em
concurso público, até mesmo para as empresas públicas e
sociedades de economia mista.

C Para preservar-lhes o poder aquisitivo, é admissível a
vinculação do reajuste de vencimentos de servidores
estaduais ou municipais a índices federais de correção
monetária.

D Apesar de haver previsão constitucional para o exercício do
direito de greve, a fixação de vencimentos dos servidores
públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

E Comprovada a necessidade de contratação de pessoal, deve-
se nomear os candidatos aprovados no concurso em vigor em
detrimento da renovação de contrato temporário.

QUESTÃO 48

Quanto à estrutura da administração pública direta e indireta,
assinale a opção incorreta.

A Pela teoria da representação, a vontade das pessoas físicas,
em virtude de lei, exprime a vontade da pessoa jurídica,
suprindo-se a ausência, momentânea ou perene, da vontade.
O representante legal desenvolve uma série de atos em nome
da pessoa jurídica representada, como ocorre na tutela ou
curatela.

B Segundo a teoria do mandato, os atos dos agentes são atos da
pessoa jurídica estatal que delegou poderes gerais ou
especiais para que o indivíduo atue em seu nome ou
administre seus interesses, o que assegura que o Estado
responda pelos atos praticados em excesso dos poderes
outorgados.

C De acordo com a teoria do órgão, há uma imputação direta
dos atos dos agentes ao Estado, com a vontade havida como
sendo própria do Estado e não, de alguém dele distinto, de
forma que o que o agente queira ou faça, no exercício do seu
ofício, é o que o Estado quer ou faz.

D Na chamada desconcentração administrativa, não ocorre a
criação de outras pessoas jurídicas diversas do Estado, mas
há atribuição de determinadas competências a serem
exercidas no âmbito da mesma pessoa jurídica.

E No ordenamento jurídico brasileiro, há órgãos que governam
e administram, órgãos que só administram, órgãos que
legislam e órgãos que julgam. Segundo a doutrina, o sistema
de órgãos converge para a mesma função geral, que é o
aparelho.
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QUESTÃO 49

Com relação aos princípios do direito administrativo, assinale a

opção correta.

A Cláusula que determina que conste nos comunicados oficiais

o custo da publicidade veiculada não é desproporcional e

desarrazoada, e atende ao princípio da economicidade.

B De acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse

público, aos agentes administrativos, no desempenho de suas

funções, não é lícito fazer prevalecer a sua vontade

psicológica, apesar de esses agentes deterem a guarda e a

titularidade do interesse público. 

C A administração está autorizada, após a efetivação do

contrato e a prestação dos serviços, a reter o pagamento ao

fundamento de a empresa contratada não ter comprovado

regularidade fiscal. Tal exigência coaduna-se com os

princípios da moralidade administrativa e da legalidade.

D O princípio do controle jurisdicional da administração não

tem fundamento constitucional, sendo uma criação

doutrinária.

E Os princípios da legalidade e da supremacia do interesse

público informam todos os demais, incluindo-se os expressos

na CF.

QUESTÃO 50

No que concerne ao conceito e às fontes do direito

administrativo, assinale a opção correta.

A O costume e a praxe administrativa são fontes inorganizadas

do direito administrativo, que só indiretamente influenciam

na produção do direito positivo.

B Por ser um ramo do direito público, o direito administrativo

não se utiliza de institutos do direito privado.

C Em sentido amplo, normas jurídicas administrativas

correspondem à noção de atos administrativos.

D Em sentido estrito, normas jurídicas administrativas são

todas aquelas legais, constitucionais ou regulamentares,

editadas pelo Estado em matéria administrativa.

E A doutrina é a atividade intelectual que, sobre os fenômenos

que focaliza, aponta os princípios científicos do direito

administrativo, não se constituindo, contudo, em fonte dessa

disciplina.

QUESTÃO 51

A respeito da modalidade de licitação denominada pregão,

assinale a opção correta.

A Tal modalidade de licitação somente é aplicável no âmbito

da União.

B O pregão destina-se à aquisição pela administração de bens

e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões

de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado. 

C Por existir norma específica regulando essa modalidade de

licitação, resta inaplicável a ela a lei que institui normas

gerais para licitações e contratos da administração pública.

D A norma aplicável à espécie determina limites de valor,

mínimo e máximo, para essa modalidade de licitação. 

E Para a realização da licitação, a autoridade competente

designa equipe de apoio, que deve ser integrada apenas por

servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da

administração, obrigatoriamente pertencentes ao quadro

permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

QUESTÃO 52

Ainda em relação ao pregão e às disposições da

Lei n.º 10.520/2002, assinale a opção correta.

A Veda-se a exigência de garantia de proposta e a aquisição do

edital pelos licitantes, como condição para participação no

certame, sendo certo que, para julgamento e classificação das

propostas, deve ser adotado o critério de menor preço.

B Só é admitida a apresentação de proposta de licitante que

previamente comprovar situação regular perante a Fazenda

Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia e

Tempo de Serviço, que deve ser verificada pelo pregoeiro

antes da etapa competitiva.

C O licitante declarado vencedor do certame, convocado

dentro do prazo de validade da sua proposta, que não

celebrar o contrato não sofre qualquer sanção, devendo o

pregoeiro examinar as ofertas subsequentes.

D As compras e contratações da administração pública, quando

efetuadas pelo sistema de registro de preços, não podem

adotar a modalidade de pregão.

E O pregão desenvolve-se em duas fases, preparatória e

externa. Na fase externa, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até dez por cento

superiores àquela podem fazer novos lances verbais e

sucessivos, até a proclamação do vencedor. Não havendo

pelo menos três ofertas nessas condições, todo o

procedimento licitatório deve ser refeito.
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QUESTÃO 53

No que se refere ao disposto no Decreto n.º 5.450/2005, que
regulamenta o pregão na forma eletrônica, assinale a opção
correta.

A Empresas públicas e sociedades de economia mista não se
subordinam às disposições do referido decreto.

B O pregão, na forma eletrônica, deve ser conduzido
diretamente pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no âmbito da administração pública federal.

C O pregão, na modalidade eletrônica, só deve ser utilizado
pela administração pública de forma subsidiária, ou seja,
quando não houver outra forma de se conduzir o processo
licitatório.

D O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação
do tipo menor preço, realiza-se quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à
distância em sessão pública, por meio de sistema que
promova a comunicação pela Internet.

E A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
pode ser aplicada às contratações de obras de engenharia,
bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.

QUESTÃO 54

De acordo com a CF, compete privativamente à União legislar
sobre normas gerais de licitação. A partir desse preceito
constitucional e das disposições da Lei n.º 8.666/1993, assinale
a opção correta.

A Lei estadual que instituir, no âmbito da respectiva
administração pública, a utilização preferencial de softwares

livres ou sem restrições proprietárias não invade a
competência legiferante reservada à União para produzir
normas gerais em tema de licitação.

B Lei do Distrito Federal que crie restrições licitatórias a
empresas em que haja algum tipo de discriminação social na
contratação de mão de obra não ofende competência
privativa da União para legislar sobre normas gerais de
licitação.

C Em regra, a legislação autoriza a administração a doar bens
imóveis exclusivamente para outro órgão ou entidade da
própria administração. Tal restrição não se impõe aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, uma vez que
a vedação tem aplicação apenas no âmbito da União.

D Os tribunais de contas estaduais estão autorizados a emitir
resoluções determinando o controle prévio de todos os
procedimentos licitatórios, ainda que sem solicitação
expressa em cada caso, devendo o agente público
responsável pelo certame encaminhar automaticamente à
corte de contas cópia do edital para análise e aprovação, sob
pena de multa pessoal.

E É de competência privativa da União legislar sobre normas
gerais de licitação, mas, em matéria de simples contratação,
a competência é concorrente com os estados e o Distrito
Federal.

QUESTÃO 55

Em relação às licitações e aos contratos, assinale a opção correta.

A Em regra, o agente público está autorizado a estabelecer
tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista e previdenciária, entre empresas brasileiras e
estrangeiras, até mesmo no que se refere a moeda, para fins
de proteção da indústria nacional.

B Para preservar-lhe o caráter competitivo, a licitação deve ser
sigilosa, sendo inacessíveis ao público os atos de seu
procedimento, até mesmo quanto ao conteúdo das propostas,
até a respectiva abertura.

C Os contratos para a prestação de serviços técnicos
profissionais especializados devem, obrigatoriamente, ser
celebrados mediante a realização de concurso, com
estipulação prévia de prêmio ou remuneração.

D Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

E Em matéria de licitações, contrato é todo e qualquer ajuste
entre órgãos ou entidades da administração pública e
particulares em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

QUESTÃO 56

Acerca das modalidades e das hipóteses de dispensa e
inexigibilidade de licitação, assinale a opção correta.

A É vedada a utilização das modalidades tomada de preços e
convite para as licitações internacionais.

B É inexigível a licitação quando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional, nos casos
estabelecidos em decreto do presidente da República, ouvido
o Conselho de Defesa Nacional.

C É dispensável a licitação para contratação de profissional de
qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.

D É permitida a utilização da modalidade convite ou tomada de
preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra
ou serviço, ou para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente, ainda que o somatório de seus valores
caracterize o caso de tomada de preços ou concorrência,
exceto para as parcelas de natureza específica que possam
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade
diversa daquela do executor da obra ou serviço.

E Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, podendo ainda ser utilizada para a alienação de
bens imóveis, em determinadas situações, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
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QUESTÃO 57

A respeito de recursos administrativos nas licitações, assinale a

opção correta.

A Em respeito ao princípio da supremacia do interesse público,

qualquer cidadão é parte legítima para apresentar recurso no

âmbito dos procedimentos licitatórios.

B Os recursos interpostos contra decisão de habilitação ou

inabilitação de licitante e contra o julgamento das propostas

têm efeito suspensivo.

C Nas hipóteses de revogação ou anulação da licitação, por ato

da administração, não cabe recurso administrativo,

ressalvada a via judicial para a solução de eventual

controvérsia.

D O recurso deve ser dirigido à autoridade superior, por

intermédio daquela que praticou o ato recorrido, não

existindo previsão legal para a reconsideração da decisão

proferida e publicada.

E Exceto na hipótese de licitação na modalidade concorrência,

nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos

do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

QUESTÃO 58

Quanto a contratos administrativos, assinale a opção correta.

A Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas

e pelos preceitos de direito público, sendo vedado aplicar-

lhes as disposições de direito privado.

B A obrigação do contratado de manter, durante toda a

execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação não é uma

cláusula necessária ao contrato público. Essa obrigação

decorre do dever moral do contratado, que pode ser exigido

pela administração mesmo sem previsão expressa.

C Nos contratos celebrados pela administração pública, exceto

aqueles firmados com pessoas físicas, deve constar

necessariamente cláusula que declare competente o foro da

sede da administração para dirimir qualquer questão

contratual.

D A nulidade não exonera a administração do dever de

indenizar o contratado pelo que este houver executado até a

data em que ela for declarada e por outros prejuízos

regularmente comprovados, contanto que não lhe seja

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe

deu causa.

E É nulo e de nenhum efeito todo contrato verbal com a

administração.

QUESTÃO 59

Assinale a opção correta acerca das disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou
contratual, e as receitas que as atendem devem constar da lei
orçamentária anual.

B É vedado consignar, na lei orçamentária, crédito com
finalidade imprecisa, sendo admitidas, no entanto, dotações
ilimitadas.

C Com exceção das prestações destinadas aos idosos, nenhum
benefício ou serviço relativo à seguridade social pode ser
criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de
custeio total.

D Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
repasse determinado na CF ou em lei.

E Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central
do Brasil não está sujeito a vedações, pois é a entidade
responsável por regular o mercado, devendo atuar
livremente.

QUESTÃO 60

Art. 9.º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas
fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 3.º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o
Ministério Público não promoverem a limitação no prazo
estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar
os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.

A partir do texto da Lei Complementar n.º 101/2000 transcrito
acima, assinale a opção correta acerca da execução orçamentária,
do cumprimento das metas e da lei orçamentária anual. 

A Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica
são utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação e não podem ser empregados em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

B Não são objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, exceto aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

C O texto do § 3.º, acima transcrito, viabiliza interferência
inconstitucional do Poder Executivo em domínio reservado
pela CF à atuação autônoma dos Poderes Legislativo e
Judiciário.

D No prazo de noventa dias após o encerramento de cada
semestre, o ministro da Fazenda deve apresentar avaliação
do cumprimento dos objetivos e das metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o
custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados
nos balanços.

E Integram as despesas da União e são incluídas na lei
orçamentária as despesas do Banco Central do Brasil
relativas a pessoal e encargos sociais e custeio
administrativo, excluídas as destinadas a benefícios e
assistência aos servidores.
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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 serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• 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.

Nos anos 80 do século passado, um livro, hoje clássico, tornou-se popular na área de

administração: O Gerente Minuto. Blanchard e Johnson, os autores, partem do pressuposto de que

a profissão do administrador não é tão complicada como parece e sinalizam algumas características

e habilidades que deve possuir um administrador bem-sucedido. 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, acerca das habilidades

necessárias ao administrador. Em seu texto aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< tipos de habilidades do administrador;

< aplicação e importância dessas habilidades nos diversos níveis da organização.
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