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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando a evolução da administração e as reformas

administrativas que levaram à nova gestão pública, julgue os itens

a seguir.

51 Na administração burocrática, a confiança é limitada e

permanentemente controlada por resultados, mas, ainda assim,

é suficiente para permitir a delegação, para que o gestor

público tenha liberdade de escolher os meios mais apropriados

ao cumprimento de metas prefixadas.

52 Na administração pública gerencial, a sociedade cujos cidadãos

defendem seus interesses e afirmam suas posições é tratada

como um campo de conflito, cooperação e incerteza.

53 A teoria geral dos sistemas aplicada à administração preconiza

a reorientação do pensamento e da visão do mundo com base

em paradigmas que contemplam uma visão analítica,

mecanicista e linear, de causa e efeito, das organizações.

Com relação ao processo administrativo das organizações, julgue

os itens seguintes.

54 A liderança não está associada a estímulos e incentivos que

possam provocar motivação nas pessoas para a realização da

missão e dos objetivos organizacionais, visto que tal função é

uma atribuição da chefia dos indivíduos.

55 Uma das técnicas de prospecção do futuro utilizadas no

planejamento organizacional é o método delfos, cujo foco é a

previsão tecnológica e a identificação de tendências. 

56 Na técnica de benchmarking, utilizada como forma de

identificar e ganhar vantagem competitiva, a organização

compara o seu desempenho com o de outras, concorrentes ou

não, do mesmo ramo de negócios ou de outros ramos, que

façam algo de maneira particularmente bem feita.

57 Para a administração científica, a cadeia de comando, a

autoridade e a unidade de comando constituem postulados

básicos que são considerados na criação da estrutura

organizacional, mas que perderam sua relevância por causa dos

avanços da tecnologia de computação e da tendência de

autonomia que os funcionários possuem atualmente. 

58 A estratégia e a tecnologia são as principais forças

determinantes de uma estrutura organizacional e de

departamentalização, uma vez que o ambiente é uma variável

dinâmica, em permanente mudança, que não permite uma

relação de dependência com a organização.

59 Nem todo chefe pode ser considerado um líder, assim como

nem todo líder pode ser visto como um chefe.

A respeito dos aspectos relacionados à função de gestão de pessoas,

julgue os itens subsecutivos.

60 A avaliação em 360º inclui todas as pessoas que atuam direta

ou indiretamente com o avaliado, abrangendo os superiores,

subordinados e pares, além dos clientes e fornecedores internos

e externos.

61 Nas organizações atuais, achatadas, competitivas e voltadas

para o downsizing, os funcionários altamente comprometidos

apresentam dificuldade de adaptação, principalmente porque

a amplitude de controle é maior.

62 A escolha final das pessoas que devem constituir uma equipe

de trabalho é responsabilidade pessoal do executivo, de caráter

intransferível; sendo assim, os serviços de recrutamento e de

seleção da empresa ou terceirizados devem ser acionados

apenas subsidiariamente. 

Acerca da gestão por processos, julgue os próximos itens.

63 O modelo de processo é uma representação mais abrangente

que o diagrama de processos, pois leva em consideração dados

mais completos, fluxo de informação e capacidade de

simulação. 

64 O nível de modelagem descritiva diferencia-se do nível

seguinte, de modelagem analítica, porque não utiliza a notação

BPMN (business process management notation) para

construção dos seus elementos. 

65 Durante a fase de desenho de processos (To be), é essencial

utilizar o conhecimento gerado pela análise de processos.

66 Gerenciamento de processo de negócio (BPM – business

process management) é uma metodologia direcionada

especialmente para a área de tecnologia da informação.

A gestão de projetos é uma matéria que envolve diversos desafios

e está cada vez mais presente no cotidiano organizacional. Com

referência a esse tema, julgue os itens que se seguem.

67 Valor presente líquido é uma ferramenta de avaliação de

projetos utilizada para determinar o prazo necessário para

retorno do capital investido. 

68 Apesar de concentrar um conjunto de boas práticas, o PMBOK

não é considerado uma metodologia, pois define os processos

de gestão de projetos em alto nível sem detalhar como devem

ser implantados.

69 De acordo com o PMBOK, o termo de abertura de projeto é

um documento que deve ser elaborado na fase de planejamento

do projeto.
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Considerando que, há muito tempo, a qualidade deixou de ser
requisito de formação para vantagem competitiva e tornou-se
requisito essencial de sobrevivência no mercado, julgue os itens
seguintes. 

70 De acordo com a estrutura regimentar do Ministério do
Planejamento, a formulação de políticas e diretrizes para
gestão pública e de pessoal é responsabilidade da secretaria de
gestão.

71 O modelo de excelência da gestão possui uma visão sistêmica
com base em uma abordagem cíclica e tem como foco os
resultados da organização. 

72 O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) é a ferramenta que
fundamenta o conceito de aprendizado utilizado no modelo de
excelência da gestão.

73 A modernização da gestão implica necessariamente repensar
a organização e o funcionamento da administração pública.

Em relação aos princípios orçamentários e às funções do orçamento
público, julgue os próximos itens.

74 Apresentar o orçamento público em linguagem clara e
compreensível atende ao princípio da clareza.

75 Ao promover ajustamentos na distribuição de renda por meio
da entrega gratuita de medicamentos à população, o Estado
exerce função estabilizadora.

76 A autorização concedida pela lei orçamentária anual para
abertura de créditos adicionais suplementares constitui exceção
ao princípio da exclusividade.

A respeito do orçamento público, julgue os itens que se seguem.

77 Uma das finalidades do sistema de planejamento e de
orçamento federal, cujo órgão central é o Ministério da
Fazenda, é formular planos nacionais, setoriais e regionais de
desenvolvimento.

78 Para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais,
pode-se utilizar a reserva de contingência; nesse caso, a forma
de utilização e o montante de recursos deverão ser
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

79 Nos casos em que a União, direta ou indiretamente, detiver a
maioria do capital social com direito a voto, a elaboração da
proposta de investimento das estatais deverá ser coordenada
pelo Departamento de Coordenação das Empresas Estatais e
compatibilizada com o plano plurianual (PPA) e com as metas
de resultados primários fixados.

Julgue o item abaixo, relativo ao PPA 2012-2015 do governo
federal.

80 É de competência do Ministério da Saúde a indicação das
unidades responsáveis pela produção de informações a respeito
dos objetivos e respectivos atributos sob sua responsabilidade.

Acerca da descentralização orçamentária e financeira, julgue os
seguintes itens.

81 Denomina-se sub-repasse a disponibilização, pelo Ministério
do Esporte, de recursos financeiros para o Ministério da
Educação, após a descentralização do crédito orçamentário.

82 A cessão de crédito orçamentário pelo Ministério do Esporte
ao Ministério da Educação é denominada destaque.

No tocante à classificação orçamentária, julgue os itens
subsequentes.

83 A legislação vigente autoriza a classificação da subfunção
educação infantil combinada à função saúde.

84 A classificação funcional e a classificação institucional fazem
parte da programação qualitativa da estrutura da programação
orçamentária.

Considere que o Ministério da Saúde, atuando como unidade
gestora, tenha emitido, para despesas anuais de 2012, os empenhos
especificados abaixo. 

C despesas com energia elétrica, no valor de R$ 200,00;
C contratos com empresas de serviços de limpeza, no valor

de R$ 500,00;
C compra de equipamentos permanentes hospitalares, no

valor de R$ 300,00;
C compra de medicamentos, no valor de R$ 1.000,00;
C despesas com pagamento de médicos e enfermeiros, no

valor de R$ 5.000,00.

Com base nos dados acima e supondo que o total empenhado tenha
sido liquidado, julgue os próximos itens.

85 As despesas classificadas como efetivas, segundo a afetação
patrimonial, totalizam R$ 2.000,00.

86 Os empenhos que não foram pagos, apesar de liquidados,
serão, em 2013, objeto de processo de despesas de exercícios
anteriores.

87 O total de empenhos na categoria econômica despesas de
capital foi de R$ 300,00.

A propósito da classificação da receita pública, julgue os itens
seguintes.

88 As contribuições sociais destinam-se ao custeio da seguridade
social e são classificadas como espécie de receita tributária.

89 Na classificação da receita conforme a sua natureza, o subtítulo
é o nível mais analítico para identificação de sua origem.

Julgue os itens subsecutivos, referentes à Lei de Responsabilidade
Fiscal.

90 O acesso a informações referentes a empenhos, liquidações e
pagamentos, bem como o lançamento e o recebimento das
receitas, devem ser disponibilizados pelos entes da Federação
a qualquer pessoa física ou jurídica.

91 As receitas oriundas de operações de crédito não integram o
somatório para apuração da receita corrente líquida.

Considerando que o Ministério da Saúde atue como unidade gestora
e necessite alugar um prédio para utilizar como hospital e adquirir
novos equipamentos hospitalares, julgue os itens que se seguem.

92 A licitação para locação do imóvel poderá ser dispensável,
caso atenda a condicionantes de instalação e localização da
administração e o preço seja compatível com o valor de
mercado, conforme avaliação prévia.

93 Ao longo do período de garantia técnica, ante a necessidade de
manutenção dos equipamentos adquiridos e observada a
condição indispensável de exclusividade do fornecedor
original dos equipamentos durante a vigência do contrato, a
licitação será dispensável.
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Acerca da modalidade pregão, julgue os itens a seguir.

94 É atribuição do ordenador de despesas a adjudicação do objeto
do certame ao licitante vencedor.

95 A fase externa do pregão inicia-se com a análise dos
documentos de habilitação.

Com relação à transferência de recursos da União, julgue o próximo
item.

96 O instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde ajusta
a transferência de crédito para outro órgão ou entidade da
administração pública federal é denominado convênio.

No que se refere à organização administrativa e às administrações
direta, indireta, centralizada e descentralizada, julgue os itens a
seguir.

97 Considere que um órgão público contrate pessoa jurídica de
direito privado para executar determinado serviço público.
Considere, ainda, que esse órgão conserve a titularidade da
prestação desse serviço. Nessa situação, ocorreu a
descentralização por serviços.

98 As empresas públicas são compostas por capital unicamente de
origem governamental.

99 O Poder Executivo não só exerce sua função típica, que é
administrar, mas também desempenha função atípica
normativa.

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens a seguir.

100 A licença é um ato administrativo vinculado, não podendo, em
nenhuma hipótese, ser conferida de ofício.

101 Considere que o chefe de determinado órgão público, após o
devido processo legal, aplique a servidor a ele subordinado
sanção disciplinar. Nessa situação, o ato administrativo de
aplicação da penalidade classifica-se em declaratório.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens subsequentes.

102 Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes
políticos.

103 A aprovação em concurso público é condição necessária para
que o servidor público seja investido em cargo ou função
pública.

Em relação aos poderes administrativos, julgue os próximos itens.

104 Considere que o Congresso Nacional edite determinada lei,
sancionada pelo presidente da República, que estabeleça o
prazo de cento e oitenta dias para sua regulamentação pelo
Poder Executivo. Considere, ainda, que, ao exercer seu poder
regulamentar, o Poder Executivo o faça extrapolando os limites
previstos nessa lei. Nessa situação, o controle desse ato
regulamentar pode ser realizado pelo Poder Judiciário e pelo
Poder Legislativo.

105 Considere que um servidor público, no exercício de suas
atribuições, abuse do poder a ele conferido. Nessa situação, a
invalidação dos atos por ele praticados pode ocorrer na própria
esfera administrativa ou por meio de ação judicial, podendo,
ainda, sua conduta configurar ilícito penal.

A respeito do controle e da responsabilização da administração
pública, julgue os itens a seguir.

106 Se, em razão da realização da Copa do Mundo de futebol, em
2014, o Congresso Nacional editar lei que disponha que a
União será responsável pelos danos que causar, por ação ou
omissão, à FIFA, entidade organizadora do mundial, tal lei será
inconstitucional, dado que, consoante o disposto na CF, para
que ocorra a responsabilidade do Estado, é necessário que o
agente tenha agido com dolo.

107 É vedado ao Poder Judiciário realizar controle judicial prévio
dos atos administrativos.

108 O pressuposto da responsabilidade civil é a existência de dano,
ou seja, sem que ele ocorra, inexiste essa responsabilidade.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
que se seguem.

109 O direito de herança no Brasil é garantido pela Constituição
Federal de 1988.

110 A República Federativa do Brasil não pode conceder
extradição de estrangeiro por crime político.

111 Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer
associado, salvo nos casos previstos em lei.

Considerando as disposições constitucionais a respeito dos
princípios fundamentais, julgue os itens a seguir.

112 Promover o bem de todos, erradicar a pobreza e garantir o
desenvolvimento nacional são objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil expressos no texto da
Constituição Federal de 1988.

113 Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 73/2013,
são considerados Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e
o Tribunal de Contas.

114 A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações
internacionais de acordo com o princípio da não intervenção.

Com relação a deputados e senadores, julgue os itens subsequentes.

115 Perderá o mandato o deputado federal ou senador que tiver os
direitos políticos suspensos.

116 O órgão responsável pelo julgamento de deputados e
senadores, a partir do momento da expedição de seus
diplomas, é o Superior Tribunal de Justiça.

Julgue os itens seguintes a respeito do estatuto constitucional da
administração pública.

117 Os servidores concursados para cargo de provimento efetivo
serão considerados estáveis após dois anos de efetivo exercício
no cargo.

118 Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos vencimentos do
Poder Executivo.

119 Os atos de probidade administrativa importarão a perda da
função pública, na forma da lei.

120 O servidor público considerado estável poderá perder o cargo
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, 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 no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• 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).

O Sistema Único de Saúde (SUS) instituiu uma política pública de saúde que visa à integralidade, à

universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Esse sistema,

que é uma marcha processual e social, ainda é uma reforma incompleta na saúde, encontrando-se em pleno

curso de mudanças. Portanto, ainda estão em debate as formas de organização do sistema, dos serviços e

do trabalho em saúde, que definem, entre outros aspectos, os modos de se produzir saúde e onde serão

investidos os recursos recebidos. Diante disso, muitos desafios para a produção de saúde permanecem,

especialmente em um país como o Brasil, com profundas desigualdades socioeconômicas; são vários os

desafios, tais como a ampliação do acesso com qualidade aos serviços e aos bens de saúde e a ampliação

do processo de corresponsabilidade entre trabalhadores, gestores e usuários nos processos de gerir e de

cuidar. A esses problemas acrescentam-se outros, associados às relações de trabalho no âmbito da saúde,

aos processos de educação permanente em saúde desses trabalhadores e à pouca participação deles na

gestão dos serviços de saúde e à sua frágil vinculação com os usuários. 

O cenário acima descrito indica a necessidade de mudanças e, para promovê-las, criaram-se, no SUS,

políticas que se propõem a vencer os referidos desafios. Nesse sentido, destacam-se a Política Nacional de

Humanização da Atenção e Gestão no SUS (HumanizaSUS), a Política Nacional de Educação Permanente em

Saúde e o Pacto pela Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. - 4. ed. - Brasília :
Editora do Ministério da Saúde, 2008. 72 p. : il. color. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que responda,
necessariamente, aos seguintes questionamentos.

< O que é o HumanizaSUS e quais são os seus princípios? [valor: 5,00 pontos]

< O que é, para o SUS, a educação permanente dos trabalhadores? [valor: 4,50 pontos]
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