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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição

Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

51 De acordo com a CF, os objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil incluem erradicar a pobreza e a

marginalização e reduzir as desigualdades sociais.

52 Nos termos da nossa CF, todo o poder emana do povo que,

por sua vez, o exerce diretamente ou por meio de

representantes eleitos.

53 O Brasil rege-se nas relações internacionais, entre outros

princípios, pelos princípios da intervenção e vedação de

concessão de asilo político.

54 A busca pela integração econômica, política, social e cultural

dos povos da América Latina visa à formação de uma

comunidade latino-americana de nações.

No que tange aos direitos e às garantias individuais e coletivos,

julgue os itens que se seguem.

55 De acordo com a CF, e com base no direito à escusa

de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos

que conflitem com suas convicções religiosas, políticas

ou filosóficas, sem que essa recusa implique restrições a

seus direitos.

56 É plena a liberdade de associação, até mesmo a de natureza

paramilitar.

57 O direito adquirido, entendido como aquele que já se

incorporou ao patrimônio do seu titular, não poderá ser

prejudicado por lei posterior.

Com relação ao Poder Executivo e às atribuições e

responsabilidades do presidente da República, julgue os

próximos itens.

58 O presidente da República poderá ausentar-se do país por

qualquer tempo, independentemente da obtenção de licença

junto ao Congresso Nacional.

59 No caso de vacância do cargo de presidente da República

ocorrida nos últimos dois anos do período presidencial,

deverão ser feitas eleições noventa dias após a abertura

da vaga.

Com relação ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

60 O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante

concurso público de provas e títulos, sem a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil.

61 Os servidores do judiciário não poderão receber delegação

para a prática de atos de mero expediente, ainda que sem

caráter decisório.

62 Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar

originariamente a reclamação para preservar sua competência

e garantir a autoridade de suas decisões.

No que se refere ao Poder Legislativo, julgue os seguintes itens.

63 Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar

anualmente as contas prestadas pelo presidente da República

e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de

governo.

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

representantes eleitos pelo princípio majoritário.

65 Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar

de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte

das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo em

caso de licença ou de participação em missão devidamente

autorizadas pela respectiva Casa.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

66 As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

67 A administração pública indireta, na esfera federal,

compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica de

direito público e privado, as quais mantêm relação de

subordinação e controle hierárquico com os ministérios com os

quais guardam pertinência.

Julgue os itens subsequentes, relativos a agentes públicos.

68 Se tiver de contratar pessoal por tempo determinado para

prestar assistência em situações de calamidade pública,

a administração pública federal, estadual, distrital ou municipal

poderá fazê-lo mediante processo seletivo simplificado, pois

estará caracterizada a necessidade temporária de excepcional

interesse público.

69 Os cargos em comissão e as funções de confiança

relacionam-se exclusivamente às atribuições de direção,

chefia e assessoramento.

Com relação aos institutos da promoção e da substituição e à

responsabilização do servidor, julgue os itens que se seguem.

70 O servidor efetivo que for investido em função de chefia

deverá ter como substituto o servidor indicado no regimento

interno do órgão ou entidade, ou, no caso de omissão, aquele

que for previamente designado por seu dirigente máximo.

71 A promoção representa o deslocamento do servidor de uma

classe inferior para outra classe superior dentro da mesma

carreira, razão por que não pode ser considerada forma de

provimento.
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Julgue os próximos itens, a respeito do controle da administração

e da responsabilidade civil do Estado.

72 Mesmo a conduta lícita de agente estatal que, no exercício de

suas funções, causar dano a terceiros, ensejará

responsabilidade civil do Estado.

73 Os casos de controle legislativo sobre o Poder Executivo

devem estar dispostos na Constituição Federal, pois constituem

exceções ao princípio constitucional da separação de poderes,

razão pela qual não se admite a sua ampliação por legislação

infraconstitucional.

Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da

administração pública, julgue os seguintes itens.

74 A administração, quando aplica sanção administrativa a uma

pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua

no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de

supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma

indistinta.

75 A hierarquia existe tanto no âmbito do Poder Executivo quanto

no dos Poderes Legislativo e Judiciário com relação às suas

funções de natureza administrativa. 

76 O presidente da República, os governadores e os prefeitos

podem estabelecer, por decreto, medidas que disciplinem a

organização e o funcionamento da administração pública em

suas respectivas esferas, desde que isso não enseje aumento de

despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos.

Julgue os próximos itens, referentes aos serviços públicos.

77 Caso tenha de abrir processo licitatório visando delegar

a execução de determinado serviço público por contrato

de permissão, a administração pública deverá fazê-lo

na modalidade de concorrência.

78 Os serviços de fornecimento domiciliar de água e de energia

elétrica, assim como os de telefonia, são exemplos de serviços

públicos uti universi (gerais ou coletivos), pois são prestados

de maneira igualitária a todos os particulares que satisfaçam as

condições técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção de

caráter pessoal. 

Sobre procedimento licitatório e inexigibilidade de licitação, julgue

os itens subsecutivos.

79 Se um órgão público tiver de adquirir material que só possa ser

fornecido por representante comercial exclusivo, a licitação

será inexigível e a administração ficará dispensada de justificar

os preços praticados.

80 Se, em certame licitatório, todas as propostas apresentadas

forem desclassificadas, a administração poderá optar por não

realizar outra licitação, mas, sim, fixar prazo aos licitantes para

que apresentem outras propostas que atendam às exigências do

ato convocatório da licitação.

Tendo em vista que, de meados do século XX até a transição para
o século XXI, foram desenvolvidos novos modelos para explicar as
organizações, julgue os itens a seguir.

81 Os tipos de departamentalização por clientes, por projetos e
matricial podem ser considerados mais modernos que outros,
principalmente em um contexto no qual se pode provocar
maior impacto e atuar com maior abrangência nas empresas.

82 Entre os novos modelos de organização, segundo Mintzberg,
no modelo adhocrático, a função administrativa mais
importante é a pesquisa e desenvolvimento, que busca
encontrar novos conhecimentos por meio de equipes
multidisciplinares, diferentemente da organização profissional,
que busca a aplicação padronizada do conhecimento.

Julgue os itens seguintes, acerca do processo organizacional.

83 Organização é a função administrativa que define objetivos e
decide as tarefas e os recursos necessários para alcançá-los
adequadamente.

84 Os mecanismos de controle formal, social e técnico são
exercidos sobre as pessoas para que se alcancem sistemas de
controle eficazes.

Considerando que os processos permeiam todo o funcionamento de
uma organização, julgue os itens subsequentes. 

85 A gestão por processo é um modelo transfuncional do negócio
em que se adota uma arquitetura integrada de processos.

86 A melhoria contínua de um processo se baseia na entropia,
que é uma das principais motivações para identificação
de necessidades de melhoria e uma característica própria de
todos os sistemas.

87 Não se recomenda a utilização de benchmarking para a
identificação de possíveis melhorias em um processo devido
às especificidades de cada negócio.

Com relação à gestão de projetos, julgue os itens subsecutivos.

88 Ao se estabelecer um paralelo entre o nível gerencial e a
administração de projetos, o gerenciamento de programas
acontece no nível tático de uma organização, enquanto o
gerenciamento de projetos ocorre no nível operacional.

89 O IPMA Competence Baseline (ICB), utilizado como uma
lista de critérios para certificação profissional de
administradores de projetos, apresenta competências
divididas em quatro categorias: conceituais, técnicas,
comportamentais e contextuais. 

Julgue os itens que se seguem, relativos ao planejamento estratégico
de uma organização.

90 Os pontos fortes e os pontos fracos representam as variáveis
controláveis pela organização, pois integram seu ambiente
interno; já as oportunidades e ameaças, que integram o
ambiente externo à organização, representam variáveis
incontroláveis; assim, as ameaças não podem ser enfrentadas
por nenhuma forma de atuação crítica da organização.

91 A matriz de liderança, desenvolvida por Levy (1968),
apresenta duas dimensões básicas — compatibilização,
definida pela capacidade de criar valor no negócio, e
dominância, definida pela habilidade de inovar
constantemente —, a partir das quais são estabelecidos
quatro possíveis posicionamentos para a organização. 



||176MPENAP_022_01N580730|| CESPE | CEBRASPE – MPENAP – Aplicação: 2015

A gestão de resultados na produção de serviços públicos é um
modelo orientado à efetividade, o que se encaixa muito bem nas
demandas atuais da administração pública. Acerca dessa
informação, julgue o seguinte item.

92 As melhorias na produtividade do serviço público devem —
isoladamente e sob pena de este não alcançar seus objetivos
— contemplar o objeto específico de discussão, a fim de se
abordarem todas as particularidades do microcosmo em
questão e de se alcançarem melhores resultados.

A parceria entre o governo e a sociedade civil é um mecanismo
versátil para atuação do poder público nas demandas sociais. Com
relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

93 Em relação às instituições que mantêm parcerias com o
governo federal, o grupo das organizações da sociedade civil
no país, em razão de sua natureza jurídica, é formado,
majoritariamente, por organizações religiosas.

94 O Sistema de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV),
que mantém registros de todos os convênios firmados pelo
Poder Executivo federal, consolidou-se como uma das
principais ferramentas de apoio ao trabalho desenvolvido pelas
organizações da sociedade civil.

Considerando que uma das formas de prestação de serviços
públicos é a parceria público-privada (PPP), julgue os itens a
seguir.

95 No julgamento das propostas decorrentes do processo
licitatório de PPP, a vencedora será aquela que apresentar a
melhor combinação entre os critérios menor preço e melhor
técnica, de acordo com os pesos estabelecidos em edital, e não
a que apresentar apenas o menor valor.

96 Após a edição da lei que instituiu normas gerais para
licitação e contratação de PPP no âmbito dos poderes da
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal,
passou a haver três modalidades de concessão: patrocinada,
administrativa e comum.

97 Para a contratação de PPP, é imprescindível a realização de
licitação, que deverá ser feita, unicamente, na modalidade de
concorrência. 

O direito de acesso à informação é um direito humano fundamental
e está vinculado à noção de democracia. Com relação a controle
social, a transparência e à Lei de Acesso a Informação, julgue os
itens subsequentes.

98 As entidades privadas sem fins lucrativos, dado seu alcance
social, estão submetidas à lei em questão, independentemente
da fonte de recursos que utilizem para a realização de ações,
desde que estas sejam de interesse público.

99 Com os dispositivos legais que preveem a revisão das
informações classificadas como secretas e ultrassecretas, as
informações que não forem reavaliadas no prazo de dois anos
serão, automaticamente, consideradas como informações de
acesso público conforme determina a referida lei.

100 Pelo princípio da transparência, é facultado a qualquer pessoa,
natural ou jurídica, formular pedido de acesso a informação,
desde que informe nome, endereço, número de identificação
válido e especificação da informação requerida, além de
justificativa e finalidade da informação requerida.

Acerca das normas e dos procedimentos relativos ao orçamento
público no Brasil, julgue os itens seguintes.

101 A execução do orçamento por duodécimos é reveladora
da disposição de uma distribuição equitativa das despesas
ao longo do exercício.

102 Um dos desafios do orçamento-programa é identificar os
produtos finais que constituem o alvo das ações de governo:
às vezes meros produtos intermediários ou de segunda linha
e associados a dimensões estritamente quantitativas.

103 Situação hipotética: Prevendo-se uma estagnação do PIB
para o ano cujo orçamento esteja sendo elaborado, foram
propostas alterações na legislação de determinado tributo,
que podem gerar um acréscimo de 50% na arrecadação
deste. Assertiva: Sendo a estimativa de variação média da
inflação de 10%, e ignorando-se outras variáveis, a previsão
de aumento nominal da arrecadação do referido tributo para
o exercício será de 60%.

104 A autorização orçamentária para despesas discricionárias
está condicionada ao atendimento prioritário das despesas
obrigatórias, nos termos de disposições constitucionais
e legais. Entre as despesas discricionárias, consideram-se
prioritárias as destinadas a projetos, em detrimento das
atividades e operações especiais.

105 Uma vantagem associada ao orçamento-programa é a redução
do risco de desvirtuamento da função orçamentária em razão
da ênfase atribuída à competição por mais recursos em
detrimento do reconhecimento da finalidade do gasto,
materializada no conjunto de ações necessárias para que se
atinjam os objetivos de cada programa.

106 No Brasil, o marco legal considerado como referência
para a adoção do modelo orçamentário-padrão, para as três
esferas de governo, foi a Lei n.º 4.320/1964, inclusive no
que diz respeito a um plano de contas para toda a
administração pública.

Com relação aos aspectos orçamentários contidos na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

107 A função de reduzir desigualdades inter-regionais, atribuída
aos orçamentos, orienta a elaboração do orçamento da
seguridade social no sentido de destinar proporcionalmente
maiores números e valores de benefícios previdenciários para
as regiões mais pobres do país.

108 Ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), são financiados pelas três esferas
da administração e integram uma rede regionalizada
e hierarquizada, razões pelas quais seus recursos e aplicações
estão englobados no orçamento da seguridade social, no
âmbito da União.

109 Conforme determinação da CF, o plano plurianual deve ser
elaborado em consonância com os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais. A explicação para essa
vinculação reside no fato de que tais planos e programas
apresentam maior duração e são mais específicos.
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Em relação aos conceitos e às classificações das receitas e despesas,

julgue os itens que se seguem.

110 Pela análise da natureza dos dispêndios governamentais, é

possível notar, em termos agregados, que a distribuição por

categoria de gasto depende da distribuição funcional da

despesa. Desse modo, quanto mais a atuação estatal estiver

voltada para a produção de bens públicos e semipúblicos, mais

forte será a tendência de uma maior concentração de despesas

de pessoal no orçamento público.

111 Conforme o conceito da matricialidade na classificação

funcional, a cada função correspondem determinadas

subfunções e cada subfunção corresponde a uma determinada

função.

112 A Lei n.º 4.320/1964 e o manual de contabilidade aplicada ao

setor público adotam tratamentos distintos para a despesa com

constituição ou aumento de capital de entidades financeiras: na

lei, é tratada como investimento, e, no manual, como inversão

financeira.

113 A entrega de recursos por meio de transferências é modalidade

de aplicação que deve estar associada a elementos de despesa

que não representem contraprestação direta em bens ou

serviços e que constituam contribuições, auxílios, subvenções

sociais e econômicas, e distribuição constitucional ou legal de

recursos.

114 Sob o enfoque da captação dos recursos, quanto mais

diversificada for a estrutura político-administrativa de um país

e quanto maior for a concentração das competências tributárias

da esfera central, maior será o volume das transferências.

115 Nos termos da classificação da receita adotada para as três

esferas da administração, constituem receitas correntes: receita

da dívida ativa, transferências de convênios e receitas

imobiliárias.

Em determinado órgão, ao longo do exercício, até o mês

de junho, foi acumulado um excesso de arrecadação de

R$ 600.000,00, havendo poucas perspectivas de a arrecadação

continuar mantendo-se acima das previsões para os meses seguintes.

Paralelamente, as despesas empenhadas ficaram abaixo das

autorizadas em R$ 450.000,00, e somente R$ 380.000,00 foram

pagos.

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que

116 o referido órgão poderá pleitear a abertura de um crédito

especial, de até R$ 600.000,00, caso necessite de um crédito

para novo projeto de investimentos, não programado

inicialmente.

Com relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal,
julgue os itens subsecutivos.

117 Situação hipotética: A receita corrente líquida de
determinado município, nos últimos doze meses, foi de
R$ 6.000,00 e, ao final do 1.º quadrimestre de 2015, a despesa
com pessoal, nos últimos doze meses, atingiu R$ 3.450,00.
Assertiva: Nessa situação, o referido município terá de
reduzir, no segundo quadrimestre, as despesas com pessoal em,
pelo menos, R$ 10,00.

118 São empresas estatais dependentes, as controladas por qualquer
ente da Federação que recebam recursos para investimentos
que não decorram de aportes para aumento do capital social.

119 O resultado — positivo ou negativo — do Banco Central do
Brasil se incorpora ao orçamento fiscal da União, excetuada a
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional.

120 Para fazer jus a uma transferência voluntária da União,
determinado estado, ainda que beneficiário de outras
transferências, deve estar em dia quanto às prestações de
contas parciais relativas aos convênios por ele celebrados.

Espaço livre


