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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso

em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A história conta que vários casos de Messalina foram1

longe demais, e que, em uma tentativa de esconder todos os

vestígios de devassidão, esses seus amigos e amantes eram

assassinados. Cláudio, marido e imperador, esteve implicado4

nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam que

determinado amante tramava contra ele ou que outro desviava

o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe7

pedia e logo se livrava daqueles homens.

Shelley Klein. As mulheres mais perversas da história.

São Paulo: Planeta, 2004, p. 62 (com adaptações).

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 O vocábulo “que”, em “diziam que” (R.5) e em “fazia o que”

(R.7), pertence a classes gramaticais distintas.

2 Infere-se do texto que o os amantes de Messalina foram todos

assassinados por tramar contra o Império Romano.

3 A forma verbal “existem” (R.5) poderia ser corretamente

substituída por hão, já que haver é sinônimo de existir.

4 A despeito da alteração do sentido original do período, a

substituição da forma verbal “diziam” (R.5) por dissessem

manteria a correção gramatical do texto.

5 O trecho “Cláudio, marido e imperador, esteve implicado

nessas execuções” (R.4-5) poderia, sem prejuízo para a

correção gramatical e para o sentido original do texto, ser

reescrito da seguinte forma: Essas execuções implicaram

Cláudio como marido, bem como como imperador.

6 O sentido original do texto seria preservado caso a forma

verbal “tramava” (R.6) fosse substituída por conspirava.

Ovídio nos fala da seguinte maneira sobre a Fênix. A1

maioria dos seres nasce de outros indivíduos, mas há certa

espécie que se reproduz sozinha. Os assírios chamam-na de

fênix. Não vive de frutos ou flores, mas de incenso e raízes4

odoríferas. Depois de ter vivido quinhentos anos, faz um ninho

nos ramos de um carvalho ou no alto de uma palmeira. Nele

ajunta cinamomo, nardo e mirra, e com essas essências constrói7

uma pira sobre a qual se coloca, e morre, exalando o último

suspiro entre os aromas. Do corpo da ave surge uma jovem

fênix, destinada a viver tanto quanto a sua antecessora. Depois10

de crescer e adquirir forças suficientes, ela tira da árvore o

ninho (seu próprio berço e sepulcro de seu pai) e leva-o para a

cidade de Heliópolis, no Egito, depositando-o no templo do13

Sol.

Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e

heróis. 34.ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 2006., p. 295 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.

7 Em “leva-o para a cidade de Heliópolis” (R.12-13), o trecho

“para a” poderia ser corretamente substituído por a.

8 Na linha 2, a forma verbal “nasce”, empregada no singular para

concordar com “maioria”, poderia ser corretamente flexionada

na terceira pessoa do plural, caso em que concordaria com

“seres”.

9 O trecho “chamam-na de fênix” (R.3-4) poderia, sem prejuízo

da correção gramatical do texto e do seu sentido original, ser

substituído por chamam-na fênix ou por chamam-lhe fênix.

10 O verbo viver está sendo empregado com o mesmo sentido

tanto no quarto quanto no quinto período do texto.
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Não há nada mais desejável do que a cooperação entre1

as classes que empregam e as que se empregam. Os patrões não

se devem esquecer de que o seu interesse prende, trava, entrosa

com o interesse social, nem perder jamais de vista que não se4

pode tratar o trabalho como coisa inanimada.

Os mais altos interesses da indústria são de tanta

consideração para os trabalhadores quanto para os patrões.7

Trabalho e capital não são entidades estranhas uma à outra, que

lucrem, de qualquer modo, em se hostilizar mutuamente. Assim

como do trabalho depende o capital, assim, e na mesma10

proporção, do capital depende o trabalho. São as metades que,

reciprocamente, se inteiram, de um organismo cujos dois

elementos viventes não se podem separar sem se destruírem.13

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro:

Editora Nova Aguilar, 1997 (com adaptações).

Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os

itens que se seguem.

11 De acordo com o texto, essencialmente dissertativo,

trabalhadores e patrões devem atuar em prol dos interesses da

indústria.

12 A forma verbal “destruírem” (R.13) poderia ser corretamente

substituída por destruir, sem que se alterem os sentidos

semânticos e gramaticais do texto.

13 Na linha 8, “uma” e “outra” referem-se às “entidades”

“Trabalho” e “capital”.

14 O “se” em “não se podem separar” (R.13) está associado tanto

a uma interpretação reflexiva quanto a uma interpretação

passiva.

15 Nos trechos “não se devem esquecer” (R.2-3) e “não se pode

tratar o trabalho” (R.4-5), a partícula “se” poderia ser deslocada

para imediatamente após o verbo auxiliar, escrevendo-se,

respectivamente, devem-se e pode-se, mantendo-se a correção

gramatical do período.

Com relação ao formato e à linguagem das comunicações oficiais,

julgue os itens que se seguem, de acordo com o Manual de

Redação da Presidência da República (MRPR).

16 O fecho Respeitosamente deve ser aplicado a todas as

correspondências dirigidas ao presidente do TRT 10.ª Região.

17 O envio de correspondência oficial a cidadão brasileiro

configura desrespeito à regra da impessoalidade que norteia a

redação dos textos oficiais, mas essa situação está prevista no

MRPR e é aceita em alguns casos.

18 O emprego do padrão culto da linguagem nem sempre

concorre para a clareza do texto de uma correspondência

oficial, já que, no Brasil, nem todos dominam essa variante da

língua.

De acordo com o MRPR, a redação oficial deve caracterizar-se pela

impessoalidade, pelo uso do padrão culto da linguagem, pela

clareza, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade. Nos

itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de

correspondências oficiais. Julgue-os quanto à correção gramatical

e à adequação da linguagem à redação oficial.

19 Os processos arquivados nesta seção deverão ficar à disposição

para consulta dos juízes de trabalho durante todo o mês de

janeiro. Enviamos informativo em anexo.

20 Senhor Juiz,

Aguardamos o parecer de Vossa Excelência para que as

providências cabíveis ao caso sejam tomadas.

Em relação aos conceitos e características dos sistemas operacionais

Windows e Linux, julgue os itens a seguir.

21 No sistema operacional Linux, o comando chmod 711

myprog confere todas as permissões ao proprietário do arquivo

e limita a permissão dos demais usuários somente para

execução.

22 No Windows 7, é possível controlar as configurações de

segurança de uma conexão de rede designando o tipo de

conexão como rede doméstica, rede corporativa ou rede

pública.

23 Ao se instalar o Windows 7, versão em português do Brasil,

em um computador, automaticamente, criam-se quatro pastas

de sistema denominadas: arquivos de programa, conta de usuários,

Windows e Meus documentos.

24 No sistema operacional Linux, a pasta /etc contém os

comandos necessários para a mínima operação do sistema.
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Em relação aos aplicativos disponibilizados nos pacotes Microsoft

Office 2010 e BrOffice, julgue os itens que se seguem.

25 No aplicativo Calc, do pacote BrOffice, para se copiar o

conteúdo da célula B2 da planilha TRT_2 para a célula F9 da

planilha TRT_10, deve-se inserir, na célula F9 da planilha de

destino, a expressão =TRT_2.B2.

26 Os documentos do Office 2010 podem ser armazenados em um

servidor especial da Microsoft, o SkyDrive Live, por meio de

uma conexão com a Internet, utilizando qualquer navegador, e

uma ferramenta para upload incorporada ao Office 2010.

27 No editor de texto Writer, do pacote BrOffice, a função do

comando Limites de Texto, ativado a partir do menu Exibir, é a de

configurar o número máximo de caracteres que podem ser

digitados em um documento.

Em relação aos aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os

itens seguintes.

28 Algumas palavras, quando seguidas pelo sinal de dois-pontos,

têm significado especial para o sítio de pesquisa Google. Uma

dessas palavras é o operador link:. Por exemplo, a pesquisa

link: <url> mostrará todas as páginas que apontam para o URL

especificado.

29 O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que acessa arquivos XML, bloqueia imagens e dispõe de filtro

anti-spam. Todavia, modificar a aparência da interface com o

usuário é um fator limitante nesse programa.

30 Em uma topologia estrela, cada dispositivo tem, ligado ao seu

vizinho, um enlace ponto a ponto dedicado.

Julgue os próximos itens, relacionados a segurança da informação

e armazenamento de dados em nuvem.

31 Quando devidamente planejados e executados, backups são

capazes de restaurar e garantir toda a integridade de dados

armazenados em computadores pessoais ou corporativos.

32 Diferentemente dos vírus, que normalmente causam prejuízos

ao computador infectado, o phishing é um tipo de ataque, cuja

intenção é a coleta de dados pessoais dos usuários.

33 O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a

opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter

algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos.

Com base no Regimento Interno do TRT 10.ª Região, julgue os

itens subsequentes.

34 Dos juízes que compõem o TRT 10.ª Região, onze são

oriundos da Magistratura do Trabalho e três, do Ministério

Público do Trabalho, sendo o restante proveniente da carreira

de advogado.

35 Nos casos em que não houver relator designado, as decisões

tomadas pelo Tribunal nos processos administrativos serão

votadas primeiramente pelo presidente, cabendo-lhe, ainda, o

voto de qualidade.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, suas alterações e sua

interpretação doutrinária, julgue os itens seguintes.

36 Ao servidor público é proibido delegar a outro servidor

atribuições estranhas ao cargo que ocupa, mesmo em situações

de emergência e transitórias.

37 Exoneração e Demissão são formas de saída do servidor de

cargo público que se diferenciam em relação ao aspecto

punitivo. Enquanto a exoneração consiste em saída não

punitiva, a demissão consiste em saída punitiva, em

decorrência de decisão administrativa ou judicial.

38 Emprega-se o processo administrativo disciplinar para apurar

atos ilícitos cujas penalidades devem ser mais severas que a

suspensão por noventa dias.

Julgue os itens que se seguem, no que se refere às licitações.

39 A formalização de concessão de direito real de uso,

independentemente do valor da contratação, deve ser feita

mediante a modalidade de licitação obrigatória denominada

concorrência.

40 A licitação tem natureza jurídica de procedimento

administrativo, tendo em vista seus elementos componentes.
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Acerca de administração, julgue os itens a seguir.

41 A identificação de necessidades de capacitação é feita com base na

lacuna entre as competências necessárias e as existentes na

organização.

42 A espiral do conhecimento se desenvolve a partir de uma relação

recursiva estabelecida na combinação de conhecimentos tácitos e

explícitos.

43 O BSC (balanced score card) trata da articulação das quatro

dimensões do desempenho organizacional, em que a gestão de

processos é a dimensão que perpassa toda a estrutura da organização.

44 A análise e a descrição de cargos consistem na identificação das

competências profissionais relevantes para a execução do trabalho

em cada cargo.

45 A gestão de pessoas garante equilíbrio organizacional a partir da

melhor aplicação dos recursos organizacionais, tais como pessoas,

tempo e informações.

Acerca da última eleição presidencial ocorrida na França, julgue os itens

subsequentes.

46 O presidente eleito considera equivocadas as medidas de austeridade

para combater a atual crise econômica na Zona do Euro, mas acredita

ser necessário realizar cortes no orçamento do país, bem como elevar

a cobrança de impostos aos cidadãos franceses com renda superior

a um milhão de euros por ano.

47 Embora tenha ocorrido a vitória de um candidato do Partido

Socialista, o número de votos ao postulante da frente nacional, grupo

político de extrema direita, aumentou em relação às eleições

anteriores.

48 O sistema político francês assemelha-se ao brasileiro, por ser

presidencialista, constituído por um parlamento bicameral cuja

tradicional figura do primeiro-ministro é substituída pelo ministro da

Casa Civil.

A desintegração social é tanto uma condição quanto

um resultado da nova técnica de poder. Para que o poder

tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas,

barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Os poderes

globais se inclinam a essa desintegração em proveito de sua

contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua força e

garantia de sua invencibilidade. 

Zygmunt Bauman. Modernidade líquida. Rio de

Janeiro: Zahar, 2001, p. 21-2 (com adaptações).

Tendo a texto acima como referência inicial e considerando

os múltiplos aspectos por ele suscitados, julgue os itens a

seguir.

49 Atualmente, o poder de regular as diferentes esferas da

vida pública e privada não se encontra mais concentrado

apenas em algumas poucas instituições políticas; ele se

difunde ou é diluído também entre corporações

empresariais, instituições internacionais e associações de

toda ordem, envolvendo interesses coletivos e

particulares.

50 Nas sociedades contemporâneas, o intenso processo de

individualização, alimentado por mecanismos

cibernéticos de comunicação, revela-se pela ausência,

nos últimos dez anos, de manifestação social

contestatória ou de resistência, tanto em âmbito local

quanto internacional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, relativos ao Conselho Nacional de Justiça

(CNJ) e às garantias da magistratura.

51 A regra segundo a qual o magistrado só pode ser removido de

sua sede voluntariamente comporta exceção, expressa na

previsão constitucional de remoção compulsória por motivo de

interesse público.

52 O CNJ é órgão do Poder Judiciário, ainda que não lhe seja

atribuída função jurisdicional.

Acerca da advocacia pública e do Ministério Público, julgue os

itens subsequentes. 

53 Todos os Ministérios Públicos da órbita federal estão sob a

chefia do procurador geral da República, o qual pode ser

destituído por iniciativa do presidente da República, mas

somente mediante voto da maioria absoluta do Senado Federal.

54 Além da representação judicial e extrajudicial da União,

compete à Advocacia-Geral da União, diretamente ou por

órgãos vinculados, a consultoria e o assessoramento jurídico

do Poder Executivo.

No que tange à organização do Estado Federal brasileiro, julgue o

item que se segue.

55 A União pode, mediante lei ordinária federal, autorizar os

estados, o Distrito Federal e os municípios a legislar sobre

questões específicas das matérias que estão em seu âmbito de

incidência.

Com relação à estrutura e às atribuições do Poder Legislativo e às

regras constitucionais sobre processo legislativo, julgue os

próximos itens.

56 A Constituição admite que seja delegada às comissões do

Congresso Nacional a deliberação sobre projeto de lei que

dispensar, na forma do regimento interno, a competência do

plenário. Referida previsão não alcança, porém, as propostas

de emenda à Constituição.

57 O decreto legislativo é ato normativo que veicula matérias de

competência exclusiva do Congresso Nacional, mas que, por

possuir força de lei, está sujeito à sanção do presidente da

República.

58 Cabe à Câmara dos Deputados, em caráter privativo, autorizar

operações externas de natureza financeira de interesse da

União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos

municípios.

59 O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de

representantes dos estados e do povo, respectivamente, eleitos

pelo sistema proporcional, no qual os votos dados para os

partidos e seus candidatos são somados e divididos pelo

número de cadeiras a preencher, obtendo-se, assim, o

quociente eleitoral.

Tendo em vista as disposições constitucionais sobre os servidores

públicos e a responsabilidade do chefe do Poder Executivo, julgue

os itens seguintes.

60 Pela cláusula da chamada irresponsabilidade relativa, o

presidente da República não pode ser responsabilizado por

fatos ocorridos e por atos praticados antes ou durante seu

mandato, salvo se houver autorização expressa do Congresso

Nacional, pelo voto ostensivo e nominal de dois terços dos

seus membros.

61 O servidor público ocupante de cargo efetivo, seja ele estável

ou esteja em estágio probatório, somente poderá perder o cargo

em virtude de sentença judicial, mediante processo

administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa ou

avaliação periódica de desempenho. 

Acerca das normas constitucionais programáticas, julgue o item

abaixo. 

62 Consideram-se normas constitucionais programáticas aquelas

por meio das quais o constituinte, em vez de regular direta e

imediatamente determinados interesses, limita-se a traçar-lhes

os princípios a serem cumpridos pelos órgãos públicos

— sejam eles legislativos, jurisdicionais ou administrativos —,

como programas que visam à realização dos fins sociais do

Estado.

Com relação à administração pública, julgue os itens que se

seguem.

63 As pessoas jurídicas de direito público, diferentemente das

pessoas de direito privado instituídas pelo Estado, não dispõem

de capacidade processual para figurar em qualquer dos polos

de uma relação jurídica, na medida em que sua vontade é

imputada ao ente estatal a que se vinculam. 

64 Administração pública, em sentido subjetivo, designa a

atividade administrativa exercida pelas pessoas jurídicas e os

órgãos que exercem função administrativa.

Julgue os itens subsequentes, que versam sobre os poderes da

administração.

65 Diferentemente do direito penal, no campo do poder

disciplinar, o administrador público dispõe da possibilidade de

avaliar se deve punir a falta praticada por servidor, razão pela

qual se diz que referido poder é discricionário.

66 No âmbito dos poderes do Estado, a hierarquia só existe no

que tange às funções administrativas, não em relação às

funções de natureza legislativa e judicial.
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Acerca de atos administrativos, julgue os itens seguintes. 

67 A permissão de uso de bem público é, como regra, ato

administrativo discricionário e precário mediante o qual a

administração consente que o particular utilize privativamente

bem público.

68 A presunção de legitimidade, atributo mediante o qual se

pressupõe que os atos administrativos nascem em

conformidade com as normas legais devidas, não depende de

lei expressa, mas deflui da própria natureza dos atos emanados

do agente público.

No que tange aos serviços públicos, julgue os itens a seguir.

69 Os serviços uti singuli são passíveis de ser exigidos

judicialmente, gerando direito subjetivo quando o interessado

se acha em condições técnicas de recebê-los.

70 Considera-se que há execução indireta de serviços públicos

quando o Estado transfere a titularidade e os encargos da

prestação a outras pessoas, abdicando de sua execução e

controle.

Considerando a responsabilidade civil da administração e a

disciplina legal sobre improbidade administrativa, julgue os

próximos itens. 

71 A perda da função pública é sanção que se aplica a todas as

condutas praticadas por agentes públicos que caracterizam ato

de improbidade administrativa, como são as que causam

enriquecimento ilícito, as que causam prejuízo ao erário e as

que atentam contra os princípios da administração pública. 

72 A reparação do dano à pessoa lesada por ato emanado de

agente público no exercício de suas funções pode ser

consumada tanto na via administrativa, por acordo entre a

pessoa jurídica civilmente responsável e o lesado, como por

ação judicial de indenização. 

73 Quando o indivíduo aufere vantagem patrimonial ilícita pelo

exercício de função pública, ele estará incorrendo em conduta

de improbidade, ficando sujeito às sanções da Lei de

Improbidade Administrativa, mesmo que não haja lesão aos

cofres públicos. 

Julgue os itens a seguir, que versam sobre o controle da

administração pública.

74 Constitui exemplo de controle por subordinação o que é

exercido pela União Federal sobre o Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS), autarquia federal que é vinculada ao

Ministério da Previdência Social. 

75 O controle financeiro que o Poder Legislativo exerce,

relacionado à receita, à despesa e à gestão dos recursos

públicos, alcança sua própria administração e o Poder

Executivo, mas não o Poder Judiciário, pois o controle da

atuação administrativa e financeira desse Poder está a cargo

exclusivamente do CNJ. 

Com relação às fundações públicas, julgue o próximo item.

76 As fundações de direito público são diretamente instituídas por

lei, porque essa é a regra adotada para o nascimento da

personalidade jurídica de pessoas administrativas regidas pelo

direito público.

A administração pública, de maneira geral, passa por inúmeras

mudanças em um processo centenário. A gestão governamental, por

exemplo, migrou, ainda que parcialmente, de um modelo

patrimonialista para um modelo gerencial, em que há maior

proximidade com o cidadão. Acerca desse tema, julgue os itens a

seguir.

77 A partir das recentes reformas administrativas, o conceito  de

serviço público foi alterado, mantendo-se,  contudo,  um

núcleo mínimo de atribuições exclusivas do Estado.

78 A nova gestão pública, apoiada na concepção de interesse

público como resultado de um diálogo sobre valores

compartilhados, prioriza programas administrativos executados

por meio de órgãos governamentais, para alcance dos seus

objetivos políticos.

79 A administração pública gerencial aprimorou mecanismos de

controle do modelo burocrático, alterando seu foco para os

resultados e incrementando o nível de accountability na gestão

governamental. 

 – 6 –

DESCONSID
ERADA



||TRT10R12_001_01N207213|| CESPE/UnB – TRT 10.ª REGIÃO

Com relação à gestão da qualidade e assuntos correlatos, julgue os

itens que se seguem.

80 De acordo com as ideias propostas por Deming, a gestão da

qualidade, ainda que seja apoiada pela alta administração, é de

responsabilidade exclusiva do departamento especificamente

designado para tal controle. 

81 O Programa de Excelência em Gestão (PEG) destina-se a

organizações que buscam implementar o Modelo de

Excelência da Gestão e consiste em seis etapas distintas:

sensibilização, autoavaliação, plano de melhorias, apoio à

implementação, acompanhamento e medição do impacto. 

82 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização

(GESPÚBLICA) recomenda uma ferramenta de gestão

denominada autoavaliação, realizada a partir dos Instrumentos

para Avaliação da Gestão Pública de 1000, 500 ou 250 pontos.

83 O período pós-guerra americano ensejou prosperidade às

organizações, cuja quantidade de produção tornou-se mais

importante do que a qualidade, o que reforçou a ideia de se

controlar os defeitos, em vez de evitá-los. 

Acerca de gestão de projetos e de processos, julgue os seguintes

itens.

84 A representação gráfica que apresenta, de forma analítica, a

sequência de um trabalho, com caracterização das operações

e do responsável, recebe o nome de fluxograma, e uma de suas

principais vantagens consiste em um modelo fiel de

funcionamento do sistema organizacional, o que permite

identificar possíveis gargalos de produção.

85 De acordo com o PMBOK, a definição da estrutura analítica

do projeto (EAP) é uma atividade que integra o grupo de

processos de iniciação. 

86 Para que uma organização obtenha o certificado de qualidade

ISO 9001:2000, é necessário que ela preencha integralmente

os requisitos definidos na norma.

No que se refere a gestão de pessoas e desempenho organizacional,

julgue os próximos itens. 

87 A reengenharia é uma ferramenta que propõe a melhoria do

desempenho organizacional através da substituição de um

processo ineficiente por outro completamente redesenhado.

88 O empowerment compreende o incremento das competências

dos colaboradores e pressupõe a transferência de atividades de

planejamento, organização e controle para a equipe ou para o

colaborador substituindo a figura do gestor ou gerente. 

A respeito do direito do trabalho, julgue os itens que se seguem.

89 Para caracterização do vínculo de emprego, são necessários os

requisitos onerosidade, exclusividade, subordinação jurídica e

alteridade.

90 O registro na carteira de trabalho e previdência social é

obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de

natureza rural, ainda que tenha caráter temporário.

91 A condenação criminal do empregado é motivo para rescisão

do contrato de trabalho por justa causa, mesmo ocorrendo

suspensão da execução da pena.

92 Os conflitos sobre representação sindical são da competência

da justiça do trabalho.

93 Após seis horas de trabalho, é obrigatório ao empregado fazer

repouso por trinta minutos, salvo acordo escrito ou contrato

coletivo em contrário.

94 Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que

suceder, dentro de seis meses, a outro contrato por prazo

determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução

de serviços especializados ou da realização de certos

acontecimentos.

95 Na hipótese de demissão sem justo motivo, o aviso prévio será

invariavelmente de trinta dias.

96 O termo de conciliação realizado no âmbito da comissão de

conciliação prévia terá eficácia liberatória geral, excluindo as

parcelas ressalvadas de forma expressa.

97 Para caracterização da equiparação salarial entre empregados,

é imprescindível que ocorram, de forma simultânea, os

seguintes pressupostos: identidade de função, trabalho de igual

valor, serviço prestado ao mesmo empregador e na mesma

localidade, independentemente da diferença de tempo de

serviço entre o trabalhador e o paradigma.

98 O empregado estudante, menor de dezoito anos, terá direito a

fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

99 O afastamento superior a quinze dias e a consequente

percepção do auxílio acidentário são pressupostos para a

concessão da estabilidade acidentária, salvo se constatada,

após a despedida, doença profissional que guarde relação de

causalidade com a execução do contrato de emprego.

100 A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo

grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não

caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho,

salvo ajuste em contrário.
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Com relação ao plano plurianual (PPA) e ao orçamento público,

julgue os próximos itens.

101 No PPA 2012-2015 do governo federal, os programas

destinados exclusivamente a operações especiais serão

classificados como programas de gestão, manutenção e

serviços ao Estado.

102 O crescimento do volume de restos a pagar decorre de falta de

limite de empenho e de limite de pagamento.

103 O investimento na infraestrutura econômica configura um dos

campos exclusivos da função distributiva do orçamento.

104 Caso seja necessária a realização de despesa não autorizada

inicialmente, a Lei Orçamentária Anual poderá ser alterada no

decorrer de sua execução.

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO).

105 A fixação das datas para limitação de empenho e

movimentação financeira é uma das responsabilidades da

LDO, atribuída pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

106 O prazo para o envio da proposta orçamentária de 2013 pelo

Poder Judiciário à Secretaria de Orçamento Federal

encerrou-se em agosto de 2012.

A respeito das receitas públicas, julgue os itens subsecutivos.

107 As receitas da dívida ativa são decorrentes de créditos da

Fazenda Pública, exigíveis em virtude do transcurso do prazo

para pagamento, e classificadas como outras receitas de

capital.

108 As operações de crédito devem ser classificadas como

ingressos extraorçamentários quando corresponderem a

antecipação de receita orçamentária.

É estabelecido pela LRF que

109 deverão ser disponibilizadas, em tempo real, para assegurar a

transparência, informações relacionadas aos empenhos,

liquidações e pagamentos realizados pelas unidades gestoras,

em meios eletrônicos de acesso público.

110 na esfera estadual, o limite para despesa com pessoal do Poder

Judiciário será de 3% sobre a receita corrente arrecadada no

período determinado para o controle.

Acerca da gestão de pessoas, julgue os itens subsecutivos.

111 A partir do mapeamento de competências em uma organização,

tem-se o início dos demais subsistemas de gestão de pessoas,

tais como a seleção e o desenvolvimento. Após os resultados

desses, inicia-se a avaliação de desempenho com vistas a

mensurar os resultados individuais e coletivos no trabalho para

retroagir o processo da gestão de pessoas e estabelecer os

méritos de remuneração.

112 Os princípios da escola da administração científica norteam as

práticas de gestão de pessoas no que diz respeito à valorização

dos aspectos comportamentais e de liderança nas equipes de

trabalho e seus respectivos processos produtivos.

113 É função da gestão de pessoas assessorar a tomada de decisão

gerencial no que diz respeito a aspectos de desempenho

humano e de alocação de recursos organizacionais, como

informações, materiais, tempo, conhecimentos e tecnologias

orientadas à produtividade.

114 O mapeamento de competências nas organizações deve ser

elaborado a partir de um marco conceitual em que a noção de

competência é definida como a tomada de responsabilidade por

parte de uma pessoa frente a situações de complexidade.

115 Para as linhas de pensamento francesa e americana, a

competência resulta da combinação sinérgica de

conhecimentos, habilidades e atitudes.

Considerando o comportamento organizacional, julgue os itens

seguintes.

116 Nas organizações, os conflitos podem ser gerenciados de

acordo com suas características funcionais e disfuncionais. 

117 A qualidade de vida apoia-se na satisfação no trabalho, que

resulta das percepções afetivas e cognitivas que as pessoas têm

sobre seu contexto laboral.

118 Em uma liderança que enfatiza os resultados no trabalho em

detrimento das relações interpessoais entre os membros de uma

equipe, prevalece o estilo autocrático centralizador de gerir

pessoas. 

119 A motivação para o trabalho é resultado das habilidades que as

pessoas têm para alcançar os resultados esperados de seus

desempenhos.

120 Servidores que utilizam a estabilidade como argumento para

não mudar práticas e condutas no trabalho constituem

significativa barreira para a mudança nas organizações

públicas. 
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, 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 planejamento estratégico tem o objetivo de dar rumos a empresa com sustentabilidade. Ele

responde aos questionamentos: Onde estamos? Onde queremos chegar? Como chegar lá?

A atividade de planejamento e gestão estratégica das organizações tem como ponto de apoio a

construção de cenários prospectivos, os quais incluem, entre outros, seguintes processos:

C identificação e atualização dos dados fundamentais da organização (missão, visão, valores,

objetivos, estratégias e metas, entre outros), que é tratada como um sistema aberto que

interage permanentemente com o seu ambiente;

C realização de um diagnóstico estratégico;

C geração e interpretação de cenários prospectivos;

C consolidação do processo de planejamento em um plano estratégico e em planos setoriais

decorrentes.

Para isto, é preciso estabelecer mecanismos de avaliação e controles voltados para a eficácia,

eficiência e a efetividade da organização, quando se faz necessário a utilização de diversas ferramentas de

apoio, como a matriz SWOT, o diagrama de Ishikawa, o gráfico de Pareto, o Balanced Scorecard  entre

outras.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter motivador e que o processo de planejamento estratégico demanda instrumentos

específicos para o seu desenvolvimento, redija um texto dissertativo caracterizando e informando a finalidade de cada uma das ferramentas

listadas a seguir:

< matriz SWOT (FOFA); [valor: 3,50 pontos]

< balanced scorecard (BSC); [valor: 3,00 pontos]

< diagrama de Ishikawa. [valor: 3,00 pontos]
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