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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando a evolução da administração gerencial e da
administração pública no século XX, julgue os itens a seguir.

51 A nova administração pública, que é estruturada com
orientação para resultados, contrapõe-se às práticas anteriores,
que mantinham seu foco na busca por eficiência nos processos
administrativos.

52 No século XX, a evolução da administração foi marcada pela
transição do enfoque relacional — que prioriza aspectos da
organização informal e elementos comportamentais — para o
enfoque estrutural, com ênfase na organização formal, nas
regras e nas estruturas organizacionais.

53 Um dos objetivos da reforma da administração pública
brasileira no governo de Getúlio Vargas era instaurar um
regime burocrático de gestão, com fundamento nos preceitos
de Weber.

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue os itens
seguintes.

54 O setor de atuação, os objetivos, os propósitos e a razão de
existência de uma organização devem estar esclarecidos em
sua missão.

55 As estratégias genéricas de estabilidade são recomendadas não
só para organizações que se encontram em ambientes com
ameaças críticas e têm competências distintivas, mas também
para organizações que operam em ambientes com
oportunidades abundantes e limitações críticas.

56 Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve
ser garantir que os objetivos iniciais sejam preservados, apesar
das adversidades do ambiente.

57 Planejamentos estratégicos envolvem metas de longo prazo, e
planejamentos táticos e operacionais, metas de médio e de
curto prazo.

Acerca da gestão de processos e da gestão da qualidade nas
organizações, julgue os itens subsequentes.

58 A premissa da gestão de processos é a manutenção dos limites
das áreas funcionais como parâmetro para a delimitação de
cada processo proposto, o que garante que o escopo de cada
processo se atenha à sua área de origem.

59 Organizações que adotam técnicas de gestão por processos são
denominadas verticalizadas, visto que os processos a serem
seguidos são definidos sob a perspectiva top down.

60 Entre as ferramentas mais utilizadas para a gestão da qualidade
em organizações, destacam-se o controle estatístico de
qualidade — que se destina a localizar erros ou desvios no
processo produtivo, em comparação com o processo idealizado
— e a qualidade total — instrumento de análise de toda a
organização, de fornecedores a clientes.

61 O programa nacional de gestão pública e desburocratização
(GESPUBLICA) visa melhorar a qualidade dos serviços
públicos brasileiros e inclui, em suas metas, a promoção da
inovação e a gestão do conhecimento, em consonância com a
Agenda Comum de Gestão Pública União-Estados.

A respeito da gestão de projetos e da legislação administrativa nas

organizações, julgue os próximos itens.

62 Os modelos de gestão de projetos mais utilizados atualmente

focam a própria organização, privilegiando aspectos como

estrutura organizacional, competências e alinhamento

estratégico.

63 Fundações são instituídas pelo poder público e, de acordo com

a sua natureza jurídica, podem ser regidas por princípios de

direito público ou de direito privado.

64 Primeira atividade a ser desenvolvida para a gestão de um

projeto, a elaboração do cronograma constitui o ponto de

partida para o desenvolvimento das demais atividades

associadas a uma gestão.

No que se refere à organização da administração pública, julgue os

itens subsecutivos.

65 Em se tratando de desconcentração, as atribuições são

repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única

pessoa jurídica, como acontece, por exemplo, com a

organização do Poder Judiciário em tribunais, que são órgãos

públicos desprovidos de personalidade jurídica própria.

66 O servidor da administração direta que, no exercício de sua

função, causar dano a particular não poderá ser pessoalmente

demandado por este em ação de reparação de danos; nesse

caso, o particular terá de acionar juridicamente o órgão ou

departamento público em que trabalhe o servidor. Essa

peculiaridade da responsabilidade civil do Estado tem a ver

com a teoria do órgão mais aceita atualmente, de acordo com

a qual os órgãos públicos, desprovidos de vontade própria, são

as unidades funcionais da organização administrativa e os

agentes públicos, mandatários do órgão.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos princípios que regem a

administração pública.

67 Com o amadurecimento da ideia de eficiência na administração

pública, na década de 90 do século passado, foram positivados,

pela primeira vez, na esfera federal, os princípios norteadores

da atuação da administração que tratam de planejamento,

coordenação, descentralização, delegação de competência e

controle.

68 A contratação direta de cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta ou colateral até o terceiro grau, contrária à

moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas, já era

vedada, na esfera do Poder Judiciário, mesmo antes da edição

da Súmula Vinculante n.º 13, que determina ser uma violação

à CF a prática de nepotismo em qualquer dos poderes da

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
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Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, julgue os itens a seguir.

69 De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a aplicação das

penalidades disciplinares advertência, suspensão, demissão,

cassação de aposentadoria e disponibilidade deve ser precedida

da garantia, ao servidor público, do direito ao exercício do

contraditório e da ampla defesa, não se aplicando tal garantia

aos casos de penalidades de destituição de cargo em comissão

e destituição de função comissionada, por serem de livre

nomeação e exoneração.

70 O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor

público não deve incidir sobre o abono utilizado para se atingir

o salário mínimo, pois tal prática equivaleria à utilização do

salário mínimo como indexador automático de remuneração.

71 Caso um servidor público atue frequentemente como instrutor

em cursos de formação periódicos devidamente instituídos para

a preparação dos novos servidores admitidos por concurso para

seu órgão de lotação, as gratificações por encargo de curso ou

concurso pagas periodicamente a esse servidor deverão ser

utilizadas como base de cálculo de proventos e aposentadoria,

haja vista a frequência com que ele presta esse serviço e o fato

de que o valor pago pela gratificação é devidamente

descontado para fins de contribuição previdenciária.

72 A sindicância e o processo administrativo disciplinar (PAD),

procedimentos administrativos de apuração de infrações,

devem ser, obrigatoriamente, instaurados pela autoridade

responsável sempre que esta tiver ciência de irregularidade no

serviço público. O PAD, mais complexo do que a sindicância,

deve ser instaurado em caso de ilícitos para os quais sejam

previstas penalidades mais graves do que a suspensão por trinta

dias.

Julgue os itens que se seguem, com base no disposto nas Leis n.º

11.416/2006 e n.º 12.618/2012.

73 De acordo com a Lei n.º 11.416/2006, em um tribunal, o

inspetor de segurança judiciária deverá ser servidor ocupante

de cargo da carreira de analista judiciário.

74 Com a criação da Fundação de Previdência Complementar do

Servidor Público Federal, deixou de existir a possibilidade de

aposentadoria com proventos integrais para os servidores

admitidos após a criação do fundo, tendo a base de cálculo do

valor das aposentadorias e pensões no serviço público civil

sido limitada ao teto do regime geral de previdência social.

75 O regime de previdência complementar do servidor instituído

pela Lei n.º 12.618/2012 e vinculado à previdência social

oficial é público, possui caráter obrigatório e está organizado

sob a forma de fundo de pensão.

76 Na hipótese de um analista judiciário do STF ser cedido ao

Ministério da Defesa na condição de optante pela remuneração

do cargo efetivo, não será cabível, durante o seu afastamento,

o pagamento da gratificação judiciária.

Acerca do processo administrativo, julgue os próximos itens.

77 Caso o ministro da Justiça concedesse refúgio a estrangeiro,

após regular processo administrativo, e, em seguida, fosse

constatado ter havido vício nesse processo, que torne ilegal o

refúgio concedido, o ministro não poderia anular o seu próprio

ato, devendo tal anulação ser realizada pela via judicial. 

78 De acordo com o STF, é lícita, no âmbito de processo

administrativo, a exigência de depósito prévio de 10% do valor

do débito, como condição de admissibilidade de recurso

administrativo, desde que justificada a necessidade.

Julgue os itens seguintes, relativos ao poder disciplinar e ao poder

hierárquico.

79 No âmbito do Poder Judiciário, não existe hierarquia, no

sentido de relação de coordenação e subordinação, no que diz

respeito às suas funções judicantes.

80 De acordo com o STF, a demissão de empregado público de

empresa pública ou de sociedade de economia que preste

serviço público não precisa ser motivada, em razão de esse

empregado não gozar da estabilidade assegurada

constitucionalmente aos servidores públicos estatutários.

A respeito da responsabilidade civil do Estado e do controle

judicial da administração pública, julgue os itens que se seguem.

81 De acordo com o STF, havendo omissão de estado-membro

quanto à ampliação e melhoria no atendimento de gestantes em

maternidades estaduais, é legítimo o controle jurisdicional, não

cabendo à administração, nesse caso, a alegação da reserva do

possível.

82 A responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado

consiste na obrigação de reparar economicamente os danos

lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe

sejam imputáveis em decorrência de comportamentos

unilaterais, desde que ilícitos.

Com referência ao sistema de registro de preços e à modalidade de

licitação denominada pregão, julgue os seguintes itens.

83 Caso determinado órgão federal deseje realizar contratação de

serviço comum pelo sistema de registro de preços, não será

possível, nesse caso, a adoção da modalidade de pregão.

84 É facultada aos órgãos da administração pública federal a

adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão

estadual.
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Com relação a dívida pública e endividamento público,

transparência, controle e fiscalização, julgue os próximos itens, à

luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar

n.º 101/2000.

85 Os entes da Federação terão de disponibilizar a qualquer

pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a

todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da

execução da despesa, no momento de sua realização, e, quando

for o caso, disponibilizar minimamente os dados referentes ao

procedimento licitatório realizado.

86 Sempre que forem alterados os fundamentos das políticas

monetária ou cambial em razão de instabilidade econômica, o

presidente da República, em atendimento aos dispositivos

constitucionais vigentes, poderá encaminhar ao Congresso

Nacional proposta de revisão dos limites globais para o

montante da dívida consolidada da União, dos estados e dos

municípios.

Quanto às classificações orçamentárias que estruturam o orçamento

público, julgue o item abaixo.

87 Atualmente, a autoridade administrativa procura privilegiar o

aspecto gerencial do orçamento, adotando práticas

simplificadoras e descentralizadoras; contudo, as classificações

orçamentárias tornam presente um passado não muito distante:

numerações para facilitar e padronizar as informações;

orçamento apartado por poder, função de governo, subfunção,

programa e categoria econômica.

Com relação às formas e dimensões da intervenção da

administração na economia e às funções do orçamento público,

julgue os itens seguintes.

88 A utilização, pela autoridade governamental, do orçamento

público, instrumento para o controle político ou planejamento

administrativo, depende da fase por que passe a economia. Se

a política econômica em curso convergir para o

expansionismo, deverá imperar a função controle, se ela estiver

em momento contracionista, no entanto, deverá ser reforçada

a função planejamento.

89 O Estado prioriza a estabilidade da atividade econômica

quando, por exemplo, aloca recursos para satisfazer as

necessidades sociais de saúde e de educação da população.

Julgue os próximos itens, a respeito da despesa pública e suas

dotações.

90 Caso um servidor, recentemente empossado e competente para

exercer a atividade, emita o documento nota de empenho,

necessário para a liquidação da folha de pagamento do mês,

sem o devido nome de cada credor, essa operação deverá ser

considerada irregular pela auditoria, que terá de emitir

recomendação solicitando os ajustes cabíveis.

91 No orçamento fiscal, parte do montante da despesa com a

dívida pública representa propriamente pagamento da dívida

e a outra parte, o refinanciamento, ou seja, a substituição de

títulos anteriormente emitidos por títulos novos, com

vencimento posterior.

Sabendo que alterações orçamentárias possibilitam modificar a lei

orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real

necessidade de execução, julgue os itens a seguir, com referência à

descentralização de créditos orçamentários e financeiros.

92 Para as trocas de fontes de recursos por força de

remanejamento ou por excesso de arrecadação de outra fonte,

é necessária autorização expressa em portaria emitida pela

Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

93 A anulação de uma descentralização interna de créditos

inquinada terá de ser efetuada pela unidade concedente,

mediante a utilização de nota de movimentação de crédito com

o evento de anulação 30.0.XXX, ou por devolução pela

unidade beneficiadora, utilizando-se o evento de devolução

30.0.XXX.

Julgue o próximo item, relativo à receita pública.

94 Para efetuar o lançamento de uma receita, o servidor

competente para exercer tal atividade deve verificar a

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;

confirmar o cálculo do montante devido e identificar o sujeito

passivo da obrigação, entre outros.

A respeito do ciclo orçamentário, que é uma premissa utilizada pela

SOF para nortear o desenvolvimento do seu processo de trabalho de

elaboração da proposta orçamentária em cada exercício, e das

técnicas orçamentárias disponíveis para elaboração do orçamento

público, julgue os itens subsecutivos.

95 Nos termos da CF, o ciclo orçamentário desdobra-se em oito

fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e

periodicidade definida.

96 Entre as técnicas orçamentárias utilizadas na elaboração dos

orçamentos públicos, a técnica do orçamento-programa é uma

das mais conhecidas, sendo de ampla aceitação para um

programa de funcionamento as categorias programáticas

programa, subprograma, atividade e tarefas.
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Sabendo que grande parte do sucesso no gerenciamento de estoques

depende fundamentalmente da classificação dos materiais da

empresa, julgue os itens a seguir.

97 Na curva ABC de gerenciamento de estoques, que se baseia

nas quantidades utilizadas e no seu valor, a definição das

classes A — itens mais importantes —, B — itens

intermediários — e C — itens menos importantes — obedece

a critérios de bom senso e de conveniência dos controles a

serem estabelecidos e, em geral, cerca de 20% dos itens são

considerados de classe A, 30% de classe B e 50% de classe C.

98 A abrangência, a flexibilidade e a praticidade são consideradas

na classificação de materiais, mas os diversos tipos da

classificação precisam ser analisados separadamente,

visando-se ao agrupamento de todos os materiais com

características comuns.

Considerando que os estoques de uma organização, pública ou

privada, devem ser bem administrados, pois o desperdício de

recursos onera os resultados da organização, julgue os itens

seguintes.

99 Um sistema alternativo para puxar estoques, que se adequa às

necessidades de uma organização que adquire mais de um

produto do mesmo fornecedor, é aquele que mantém a

quantidade do pedido em cada período fixo.

100 A média com suavização exponencial é uma técnica para

previsão de demanda de curto prazo adaptável, ou seja, se

autocorrige de acordo com as alterações no comportamento das

vendas.

Em relação à organização, às etapas e às modalidades de compra,

julgue os itens que se seguem.

101 A etapa da concorrência do processo de compra compreende

a seleção de fornecedores e a avaliação do desempenho de

cada fornecedor em todas as compras anteriormente efetuadas

pela empresa, quer durante a consulta, quer durante o pedido

adjudicado.

102 O diligenciamento no setor de compras, usualmente

denominado follow-up, consiste em um conjunto de ações

proativas para o acompanhamento do planejamento e da

preparação do processo de compras, especialmente as compras

por importação, que costumam envolver a participação do

administrador com especialidade em comércio exterior.

Julgue o seguinte item, relativo a compras no setor público.

103 Tratando-se de licitação para compra de material, a

administração possui o dever legal de especificar o objeto e,

sempre que possível, especificar a marca do produto, essencial

para possibilitar a correta formulação das propostas e a seleção

da proposta mais vantajosa.

Apesar da aparência meramente operacional, a administração de

materiais constitui função de grande valor estratégico de uma

organização. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

104 A transmissão simultânea de dados, a informatização de tarefas

administrativas e a automação de processos têm contribuído

para diminuir o tempo de processamento de um pedido ou

entrada.

105 A armazenagem de campo é um modelo sem taxação no

depósito, constituindo uma zona franca, onde as mercadorias

ficam guardadas até que sejam pagos os impostos e as taxas, o

que permite à organização reduzir o montante aplicado em

estoques.

Com relação às características das modalidades de transporte e à

estrutura para distribuição, julgue o item abaixo.

106 No processo de distribuição, as funções da armazenagem

podem ser divididas em quatro campos distintos: abrigo;

consolidação; transferência e transbordo; e agrupamento ou

composição.

Sabendo que a administração patrimonial compreende um conjunto

de processos, metodologias e metas para o correto controle do

patrimônio, julgue os itens subsecutivos.

107 As modalidades de vendas de materiais considerados

inservíveis são conhecidas como vendas a varejo, vendas por

concorrência e vendas por leilão; essa última é a mais

simplificada e resolve-se no próprio ato de arrematação.

108 Patrimônio público corresponde ao conjunto de bens,

corpóreos ou incorpóreos, imóveis, móveis e semoventes,

créditos, direitos e ações que pertençam, a qualquer título, às

entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais.
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Acerca de gestão de pessoas e comportamento organizacional,

julgue os itens a seguir.

109 Os processos e as práticas relacionados à gestão de pessoas nas

organizações públicas têm sofrido mudanças em virtude do
impacto das novas tecnologias de informação e comunicação

sobre as estruturas administrativas e as competências
profissionais.

110 As teorias de liderança que reforçam o papel do líder como
motivador de pessoas e gestor de desempenhos individuais e de

equipes fundamentam-se em princípios atitudinais e
comportamentais dos repertórios dos líderes nas interações

com seus liderados.

111 As decisões compartilhadas a respeito da gestão de pessoas nas

organizações são efeitos das influências das teorias clássica e
neoclássica de administração, por reconhecerem o valor dos

talentos humanos para a solução de problemas administrativos.

Considerando os conflitos e as mudanças em organizações, julgue

os itens que se seguem.

112 Uma forma de gerenciar mudanças nas organizações consiste

em criar uma cultura de constante adaptação — reativa e
proativa — às pressões e transformações sociais e ambientais

nos contextos interno e externo.

113 Acordos, relacionamentos mais fortes e aprendizagem

individual e coletiva são resultados esperados dos conflitos
interpessoais nas organizações, a menos que tais conflitos

sejam disfuncionais ou intencionais.

114 A incivilidade no trabalho é exemplo de conflito interpessoal

baseado nas características de personalidade por haver
oposição entre as pessoas devido a antagonismo ou antipatia.

Julgue os itens seguintes, referentes aos processos de recrutamento,

seleção, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoal
nas organizações.

115 Se os custos de um programa de desenvolvimento de pessoas
superarem os benefícios trazidos pelo programa à organização,

não ocorrerá o retorno do investimento no treinamento.

116 A progressão na carreira mostra a linha de evolução em um

campo ocupacional, sobretudo os diferentes níveis
profissionais alcançados pelas pessoas durante a trajetória em

uma organização.

117 A transferência dos conhecimentos e habilidades

desenvolvidos em programas de treinamento pode ser
facilitada quando as condições vivenciadas no treinamento se

aproximam ao máximo daquelas proporcionadas no trabalho.

118 As avaliações de desempenho dos empregados, além de

contribuírem para identificar talentos para promoção, orientam
a adoção de melhores estratégias de recrutamento externo nas

organizações públicas.

Acerca da gestão de pessoas por competências, julgue os itens

subsequentes.

119 Competências fundamentais ou competências transversais são

tipos definidos de acordo com os elementos específicos de
cada cargo e dos processos das unidades organizacionais para

que se tracem perfis alinhados aos diferentes espaços
ocupacionais.

120 A modelagem de competências estabelece a tipologia e os
níveis de complexidade para que as atividades de mapeamento

e avaliação de competências sejam realizadas nas
organizações.
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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 será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• 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.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, redija um texto

dissertativo que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< conceito e finalidades da licitação; [valor: 9,50 pontos]

< princípios aplicáveis à licitação; [valor: 9,50 pontos] 

< hipóteses de contratação direta. [valor: 9,50 pontos] 
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RASCUNHO

1

2

3
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