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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere à administração geral, julgue os itens a seguir.

51 Sistema refere-se a um conjunto de entidades, elementos ou

componentes inter-relacionados, do qual deriva uma visão

geral que torna possível o foco no todo e não apenas nas

partes.

52 As ideias e princípios propostos por Winslow Taylor, que

liderou o movimento da administração científica, não são

empregados atualmente, devido à evolução das relações de

trabalho, aos avanços tecnológicos e aos novos modelos de

gestão.

53 Segundo Max Weber, a organização burocrática viabiliza uma

forma de dominação racional, que possibilita o exercício da

autoridade e a obediência com precisão, continuidade e

disciplina.

A respeito das funções da administração e do comportamento

organizacional no processo administrativo, julgue os itens que se

seguem.

54 Nas organizações, são considerados os níveis de controle

estratégico, operacional e administrativo. No controle

administrativo, o foco recai sobre as atividades e o consumo

de recursos.

55 De acordo com a teoria dos dois fatores, conforme proposta

por Herzberg, os fatores motivacionais intrínsecos,

relacionados ao próprio trabalho, produzem satisfação e os

fatores extrínsecos, relacionadas com as condições de trabalho,

apenas reduzem a insatisfação.

56 No processo de planejamento organizacional, os planos podem

ser classificados em três níveis principais: estratégicos,

funcionais ou táticos e operacionais.

Com relação à gestão da qualidade e ao modelo de excelência

gerencial, julgue os itens seguintes.

57 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização

(GESPÚBLICA), cuja aplicação ocorre apenas no âmbito da

administração federal, foi formulado sem a participação dos

governos estaduais.

58 O ciclo PDCA (plan, do, check, act) é uma ferramenta

utilizada para melhoria contínua da organização, entretanto,

não há, na aplicação desse instrumento, feedback relativo às

atividades desenvolvidas.

59 Deming, um dos principais autores da escola da qualidade nas

organizações, definiu como essencial o fim da dependência da

inspeção em massa.

60 O sistema just in case prevê a aquisição e a alocação de

recursos no momento exato da necessidade desses elementos

no processo.

Acerca de gestão de processos, julgue os itens a seguir.

61 A atribuição de custos às atividades de um processo possibilita

a identificação dos maiores consumidores de recursos, bem

como das atividades que não agregam valor.

62 Atualmente, o BPMN (business process management notation)

é a principal linguagem para representação e diagramação dos

processos de negócio das organizações.

Julgue os itens a seguir, no que concerne à legislação

administrativa.

63 A motivação de um ato administrativo é o pressuposto fático

e jurídico que enseja a prática do ato. O motivo de um ato

administrativo é a exposição escrita da razão que determinou

a prática do ato.

64 Os atos administrativos internos produzem efeitos no órgão a

que se destinam e dispensam a publicação na imprensa oficial

como condição de eficácia.

65 As autarquias são entidades destinadas a executar atividades

típicas da administração e, para tanto, tem autonomia

administrativa, independentemente do órgão ao qual estão

vinculadas.

Com relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais,

à licitação pública e à ética no serviço público, julgue os itens

seguintes.

66 A gestão ética na administração pública ocasiona o

fortalecimento da capacidade de governança pública, mediante

um padrão voltado ao cumprimento da missão institucional.

67 O servidor público que não punir, por condescendência, o

subordinado que tenha cometido infração disciplinar poderá

ser suspenso por até dez dias.

68 Reversão é a reinvestidura do servidor estável ao cargo

anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de sua

transformação, quando invalidada sua demissão por decisão

administrativa ou judicial.

69 É dispensável a licitação para contratação de profissional do

setor artístico, diretamente ou por meio de empresário

exclusivo, para realização de um espetáculo em comemoração

ao aniversário de um município.

No que se refere à administração de materiais, julgue o item abaixo.

70 Uma administração de materiais adequada, que coordena a

movimentação de suprimentos com as exigências da operação,

deve aplicar o conceito de custo total às atividades de

suprimento, de modo a obter vantagem da oposição das curvas

de custo.
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No que se refere à arquivologia, julgue os itens que se seguem.

71 A autenticidade e a confiabilidade não se aplicam aos

documentos de arquivo produzidos originalmente em meio

digital. 

72 A presença de peças tridimensionais em um conjunto

documental indica que o material analisado não é um arquivo. 

73 A legislação arquivística brasileira não prevê punição para

aquele que eliminem indiscriminadamente documentos

públicos, o que dificulta o combate a essa prática.

74 Os documentos de arquivo de valor permanente acumulados

pelo TCE/RO devem ser recolhidos ao Arquivo Nacional.

Com relação à gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

75 A verificação dos prazos de guarda de um documento de

arquivo é feita considerando-se o instrumento de descrição

estabelecido na Norma Brasileira de Descrição Arquivística.

76 Os documentos de arquivo em suporte papel que permanecerão

no arquivo por um longo período deverão ser acondicionados,

preferencialmente, em caixas-arquivo de papelão.

77 A classificação dos documentos de arquivo é feita a partir da

análise da função do documento.

78 A gestão de documentos compreende todas as operações

realizadas com os documentos de arquivo do momento de sua

criação até sua destinação final, que pode ser a eliminação ou

a guarda permanente. 

79 Em relação ao protocolo, a tramitação de documentos

diferencia-se da distribuição pelo fato de na tramitação não ser

possível a tomada de decisões em relação ao assunto do

documento. 

80 A classificação de documentos da atividade-meio do TCE/RO

deve ser feita, de acordo com a legislação em vigor, a partir do

Código de Classificação de Documentos de Arquivo da

Atividade-Meio, elaborado pelo Conselho Nacional de

Arquivos.

Com relação ao ciclo e aos princípios orçamentários, julgue os itens

que se seguem.

81 A utilização de linguagem simples e inteligível, como forma de

dar transparência ao orçamento público, atende ao princípio

orçamentário da clareza.

82 No Brasil, adota-se o orçamento misto, visto que sua

elaboração é competência do Poder Executivo, e sua votação

e controle são competências do Poder Legislativo.

83 A reserva de contingência é uma fonte de recursos para

apresentação de emendas de remanejamento na comissão mista

de planos, orçamentos públicos e fiscalização.

84 O atendimento ao princípio orçamentário da universalidade é

condição necessária para que o ente governamental possa

realizar operações de crédito por antecipação da receita

orçamentária.

A respeito do orçamento-programa, julgue os itens a seguir.

85 O orçamento-programa, que passou a integrar a legislação a

partir da Constituição Federal de 1988 (CF), consolidou a

vinculação do orçamento ao planejamento constante do plano

plurianual.

86 A elaboração do orçamento com ênfase nas necessidades das

unidades organizacionais e nos aspectos contábeis caracteriza

o orçamento-programa.

No que se refere ao orçamento na CF, julgue o item seguinte.

87 O exame e a emissão de parecer sobre as contas apresentadas

anualmente pelo presidente da República é responsabilidade da

comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização.

Julgue os itens a seguir, relativos à classificação funcional e

econômica das despesas públicas.

88 A aquisição de um prédio para instalação de órgão público

deve ser classificada como despesa de capital — inversões

financeiras.

89 A área de ação do tribunal de contas refere-se à função

controle externo.

90 As subfunções típicas da função administração não podem ser

combinadas com a função educação, em razão de os objetivos

finalísticos da atuação governamental, em cada uma dessas

funções, serem distintos.

Com relação à classificação orçamentária da receita segundo a

categoria econômica, julgue os itens a seguir.

91 As contribuições e as doações realizadas por pessoas físicas à

administração pública podem ser classificadas como receitas

correntes ou de capital, de acordo com sua destinação.

92 As receitas decorrentes da dívida ativa da amortização de

empréstimos são classificadas como receita de capital.

Julgue os itens a seguir, relativos a créditos adicionais.

93 O excesso de arrecadação apurado em exercício anterior

poderá ser utilizado integralmente como fonte de abertura de

créditos adicionais.

94 É proibida a utilização de receita de capital como fonte de

abertura de crédito adicional suplementar ou especial.

No que concerne às contas do balanço financeiro, julgue o item

abaixo.

95 O valor inscrito em restos a pagar, constante da despesa

orçamentária do balanço financeiro, deve ser computado na

receita extraorçamentária da coluna de ingressos do referido

balanço.
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A situação líquida patrimonial de uma entidade pode aumentar ou

diminuir durante o exercício financeiro. A respeito dos ingressos de

recursos financeiros nos cofres do Estado, julgue os itens

subsequentes. 

96 As receitas públicas pertencem ao Estado, aumentam o saldo

financeiro do patrimônio do Poder Público e, por força do

princípio orçamentário da anualidade, estão, em regra,

previstas na lei orçamentária anual (LOA).

97 Uma operação de crédito por antecipação de receita

orçamentária (ARO) constitui em ingresso de recurso ao erário,

devidamente classificado na modalidade compensatória.

98 Para fins contábeis, a situação líquida patrimonial compensada

ocorre quando uma receita modificativa aumentativa é anulada

por uma receita modificativa diminutiva.

99 O reconhecimento de uma receita orçamentária não efetiva

altera a situação líquida patrimonial de um ente público.

A respeito do controle da execução orçamentária, julgue os itens a

seguir.

100 A câmara de vereadores é competente para delegar a

contadores especializados a responsabilidade pela emissão de

parecer sobre as contas do prefeito.

101 A fidelidade funcional dos agentes da administração,

responsáveis por bens e valores públicos, é uma modalidade de

controle que trata da observância de normas e de

determinações legais da gestão.

102 O órgão encarregado da elaboração da proposta orçamentária

deve ser o responsável pela verificação do cumprimento do

programa de trabalho expresso em termos monetários e em

termos de realização de obras e prestação de serviços.

A respeito da transparência, controle e fiscalização da gestão,

julgue os itens a seguir. 

103 O relatório resumido da execução orçamentária da receita

exige que o demonstrativo discrimine o grupo de natureza, a

dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, a

execução no bimestre e no exercício.

104 Em obediência às normas vigentes, a assunção de obrigação

deve ser registrada pelo regime de competência, apurando-se,

em caráter complementar, pelo regime de caixa, o resultado do

fluxo financeiro.

105 Relatório de gestão fiscal emitido a cada quadrimestre pelos

titulares dos Poderes e dos órgãos conterá o montante das

disponibilidades de caixa.

106 Os entes da Federação devem liberar à sociedade, em tempo

real, o acesso a informações pormenorizadas sobre o

lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades

gestoras, inclusive aquelas referentes a recursos

extraordinários.

Julgue os itens que se seguem, relativos às disposições que
disciplinam as situações temporárias, em decorrência dos preceitos
contidos na Lei n.o 101/2000.

107 Aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes, é
facultado optar por divulgar semestralmente o relatório de
gestão fiscal.

108 O fundo do regime geral de previdência social, vinculado ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, é gerido pelo
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social, na forma da lei.

109 Na forma da lei e diferentemente daqueles previstos na
Lei n.o 101/2000, admite-se, aos estados ou municípios,
fixarem limites inferiores para as dívidas consolidada e
mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

110 A qualquer município é permitido contribuir para o custeio de
despesas de competência de outros entes da Federação, desde
que satisfeitas às condições especiais.

No que concerne à administração pública, julgue os próximos itens.

111 Uma organização pública que, para evitar a hierarquização,
busque maior flexibilidade deverá adotar o modelo da
administração pública burocrática que, apesar de lento, é
simples e não privilegia maiores formalismos.

112 O Departamento Administrativo do Serviço Público foi o
primeiro órgão da estrutura administrativa brasileira ao qual se
atribuiu a responsabilidade de diminuir a ineficiência do
serviço público e reorganizar a administração pública.

113 Uma organização cujo comando seja diversificado e múltiplo
deve adotar uma estrutura tradicional.

114 O controle dos abusos contra o patrimônio público é uma das
características almejadas pela administração pública
burocrática.

Julgue os seguintes itens, a respeito de empreendedorismo
governamental, convergências e diferenças entre a gestão pública
e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do
cliente na gestão pública. 

115 As organizações públicas e privadas demandam planejamento
e capacitação de pessoal para a tomada de decisão, podendo o
processo de tomada de decisão ser diferenciado em cada tipo
de organização.

116 A organização pública que busca pautar-se nos pressupostos de
excelência dos serviços deve modificar os seus propósitos com
frequência, adequando-se à realidade vigente no país.

117 A organização pública geralmente encontra dificuldade para
avaliar as necessidades dos seus clientes, que são os cidadãos,
pois não consegue captar sinais claros do mercado.

118 O modelo de empreendedorismo governamental preconiza a
reforma no sistema público, de modo que o cidadão seja
chamado a participar do governo, na definição do destino da
sua comunidade.

119 O governo que prioriza o empreendedorismo governamental
deve assumir seu papel de comando, buscando maior
centralização da autoridade.

120 Uma organização pública que, com base no paradigma do
cliente-cidadão, vise a excelência nos serviços públicos deverá
se pautar no modelo preconizado pelo GESPUBLICA,
sendo-lhe vedado adotar o modelo da Fundação Nacional da
Qualidade.
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