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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca de estrutura organizacional da administração pública, julgue
os itens subsequentes.

51 A junção das cadeias de comando funcional e divisional forma
a departamentalização matricial.

52 Ao se departamentalizar uma organização de forma divisional,
os departamentos devem ser agrupados em divisões separadas,
independentes e baseados em um produto comum.

53 Um dos problemas comuns às estruturas matriciais é a
formação de habilidades administrativas específicas e gerais
ao mesmo tempo. 

54 O processo de organização pressupõe a maneira como as
tarefas são divididas e os recursos são distribuídos.

Julgue os itens a seguir, relativos ao processo organizacional.

55 Os servidores devem ser motivados a realizar tarefas essenciais
antes do controle de resultados e após a organização dos
recursos organizacionais.

56 Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar
recursos para a realização dos processos de trabalho orientados
aos objetivos de uma organização.

Com referência à organização administrativa, julgue os itens que se
seguem.

57 A similaridade entre concentração e centralização deve-se
ao fato de estas serem mecanismos de acumulação de
competências. 

58 A distribuição interna de atribuições de uma pessoa jurídica da
administração pública direta, por exemplo, constitui um ato de
desconcentração.

59 Os mecanismos utilizados pela administração pública para
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos compõem
a noção de poder discricionário sobre os critérios e
procedimentos de organização administrativa.

Julgue os próximos itens, a respeito da gestão de processos.

60 A melhoria e a reengenharia de processos convergem em
termos conceituais e práticos ao considerarem como ponto de
partida os processos atuais das estruturas organizacionais.

61 A implementação de processos administrativos inicia-se com
a estruturação de medidas de desempenho a serem utilizadas
para o controle, a avaliação e a gestão dos processos.

Acerca da gestão de contratos e processos licitatórios, julgue os
itens de 62 a 67.

62 O acompanhamento da execução de contratos está
condicionado à escolha das garantias por parte do contratado,
entre as modalidades previstas em lei.

63 A licitação é um processo administrativo por se constituir de
atos jurídicos praticados com o propósito de se alcançar um
determinado resultado.

64 Em qualquer processo licitatório há alguma parcela de
discricionariedade no ato de escolha de um objeto de
contratação.

65 Como forma de favorecer a celeridade na contratação de
serviços públicos ou na alocação de bens, a legislação atribui
competência concorrente aos municípios para que estes possam
criar modalidades simplificadas de licitação.

66 Os comportamentos culposos da administração pública afetam

o equilíbrio econômico do contrato, devendo, assim, haver

total engajamento dos atores envolvidos na realização do

objeto contratado.

67 Quando a administração pública identificar vício no

procedimento licitatório, haverá o dever de a mesma indenizar

o contratado.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de planejamento estratégico.

68 A escolha do nível da estratégia é o principal desafio da

tomada de decisão no planejamento estratégico.

69 O planejamento estratégico adaptativo permite que

organizações possam se tornar mais flexíveis na resposta a

mudanças no ambiente.

70 As capacidades de adaptação de uma organização são

exemplos das características organizacionais das estratégias

competitivas propostas por Michael Porter.

O orçamento constitui, nas finanças públicas, a peça por meio da

qual se administram as receitas, as despesas e a dívida dos poderes

públicos. Acerca do planejamento e do orçamento público, julgue

os itens seguintes.

71 Os processos de planejamento e de programação são

dissociados no orçamento tradicional; já as técnicas utilizadas

na elaboração do orçamento-programa primam pelo orçamento

como elo entre o planejamento e as funções executivas da

organização. 

72 O orçamento plurianual de investimento consignará dotações

para a execução dos planos de valorização das regiões menos

desenvolvidas do país. Nenhum investimento governamental

cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser

iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual.

73 À Comissão Orçamentária Permanente do Senado Federal

competem o exame e a emissão de parecer sobre planos e

programas nacionais e regionais, cabendo à comissão composta

por deputados analisar e emitir parecer sobre os orçamentos

das políticas públicas setoriais.

74 O orçamento público do Espírito Santo é um documento

formal que expressa física e financeiramente o planejamento

governamental e, anualmente, o conjunto de ações que visam

alcançar os maiores níveis de eficiência e eficácia do governo

estadual.

75 O emprego do planejamento governamental — um processo

contínuo que fundamenta, antecede e acompanha o

orçamento — possibilita a formulação de políticas e programas

governamentais, permitindo ao Estado aparelhar-se para

atender melhor as necessidades do país. 
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despesas com pessoal R$ milhões

despesas brutas com pessoal 602,7

despesas não computadas (§1.o do art. 19 da LRF) 208,7

receita corrente líquida 7.909,0

Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Internet: <www.tj.es.gov.br> (com adaptações).

Considerando a tabela acima, que apresenta dados contidos no
relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo (TJ/ES), de janeiro a dezembro de 2010, julgue os
itens que se seguem com base na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF).

76 O montante da receita corrente líquida informada no relatório
de gestão do TJ/ES corresponde ao somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras
receitas correntes, incluindo as transferências realizadas pelo
estado do Espírito Santo para os municípios por determinação
constitucional. 

77 As despesas com pessoal do TJ/ES estão abaixo do limite
prudencial estabelecido na LRF, não impedindo, portanto,
o tribunal de conceder reajuste ou fazer adequação de
remuneração dos seus servidores. 

Julgue os itens seguintes, referentes ao ciclo orçamentário,
composto por três leis: a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), a lei
orçamentária anual (LOA) e o plano plurianual (PPA).

78 A autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário
assegura ao TJ/ES a elaboração de sua proposta orçamentária
com os demais poderes dentro dos limites estipulados na LDO.

79 O ciclo orçamentário dos governos estaduais inicia-se com a
aprovação da LDO, que estabelece as metas e prioridades para
a elaboração do PPA. O PPA demonstra todas as receitas e
despesas do orçamento público por um período de quatro anos,
sendo reavaliado anualmente, junto com o orçamento público,
pelas assembleias legislativas.

80 É de responsabilidade do governador do Espírito Santo o
envio, ao Congresso Nacional, de mensagem para propor
modificações nas dotações orçamentárias destinadas ao estado,
desde que não tenha sido iniciada a votação do orçamento na
Comissão Mista do Orçamento.

Acerca das receitas governamentais e dos gastos públicos, julgue os
itens subsequentes. 

81 Para os gastos públicos do governo decorrentes de aluguéis
pagos de forma parcelada, aplica-se a modalidade do empenho
global. Já o empenho por estimativa é utilizado nas despesas
das repartições públicas com o consumo de energia elétrica,
por exemplo, pois não se pode determinar previamente o
montante exato dessa despesa.

82 Apesar de o imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza ser de competência da União, o montante arrecadado
com o imposto sobre os rendimentos pagos, a qualquer título,
pelo estado do Espírito Santo, suas autarquias e pelas
fundações que instituir e mantiver integram as receitas
correntes do governo do Espírito Santo.

83 De acordo com o grupo de natureza da despesa, as despesas
com amortização, juros e encargos da dívida pública são
grupos das despesas de capital, enquanto as despesas de
custeio pertencem ao grupo das despesas correntes. 

Julgue os itens a seguir, a respeito de créditos orçamentários.

84 Os créditos orçamentários suplementares são destinados ao
reforço de dotações orçamentárias com despesas urgentes e
imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública, sendo autorizados por lei e abertos por
decreto.

85 As dotações orçamentárias fixadas para cobrir despesas com
contribuições previdenciárias complementares do Poder
Judiciário do Espírito Santo, contabilizadas de forma
extraorçamentária, não podem ser utilizadas como fonte de
anulação para abertura de créditos especiais e suplementares.

Com referência ao comportamento organizacional, julgue os itens
subsecutivos.

86 No trabalho de motivação dos funcionários, pesquisas recentes
recomendam que os profissionais de gestão de pessoas adotem,
sem restrições, a teoria de Maslow.

87 Em qualquer situação, o estilo de liderança positiva,
participativa e cordial é o mais apropriado.

88 O grau de comprometimento organizacional e a rotatividade de
funcionários são aspectos dependentes, ou seja, quando o
comprometimento do funcionário é alto, alta é a tendência de
ele sair da organização.

Acerca de cultura e clima organizacional, julgue os seguintes itens.

89 O processo de socialização de novo funcionário é uma das
formas de transmissão da cultura organizacional.

90 Um diagnóstico de clima organizacional deve avaliar, entre
outros aspectos, as percepções compartilhadas dos
funcionários acerca das características da organização. 

91 São níveis da cultura organizacional: artefatos observáveis,
valores e pressupostos básicos.

Com relação às práticas de gestão de pessoas, julgue os próximos
itens.

92 Os sistemas de avaliação de desempenho devem enfatizar os
métodos que avaliam traços, que são mais precisos do que os
métodos que avaliam comportamentos e mais úteis no feedback
aos funcionários avaliados.

93 É pressuposto da gestão por competências que as organizações,
para se tornarem competitivas, tenham como foco as
competências essenciais ao seu negócio, tanto em seus
processos produtivos quanto nas relações com seus recursos
humanos.

94 Os critérios que definem o que é o bom e o mau desempenho
devem ser estabelecidos na segunda etapa do processo de
avaliação, após a aplicação do diagnóstico de desempenho
pelos supervisores.

95 A avaliação de desempenho pode ser usada como critério de
validação dos processos de seleção de pessoal.

RASCUNHO
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No que concerne às atribuições da área de gestão de pessoas, julgue

os itens subsecutivos.

96 O conceito de competência envolve combinação sinérgica de

conhecimentos, habilidades e atitudes.

97 A avaliação de treinamento pode envolver quatro critérios —

reação, aprendizado, comportamento e resultados — e cada um

deles é indicador do sucesso no treinamento, havendo grande

correlação entre eles.

98 A gestão de pessoas abrange amplo conjunto de sistemas que

englobam atividades como recrutamento e seleção, análise e

descrição de cargos, relações com sindicatos, treinamento e

auditoria de recursos humanos.

99 Com base no enfoque sistêmico, a gestão de pessoas concebe

que os fenômenos relativos aos indivíduos e grupos são

causados por um único fator.

100 A gestão de pessoas veio substituir a administração de recursos

humanos, porque, entre outros motivos, esta considerava as

pessoas patrimônio da organização.

Considerando que determinada peça seja consumida no montante

de 30 unidades por mês, que seu tempo de reposição seja de 2

meses e que seu estoque mínimo equivalha a um mês de consumo,

julgue os itens que se seguem.

101 Para representar os níveis de estoque da referida peça ao longo
do tempo, pode-se utilizar o gráfico dente de serra mostrado a
seguir.

quantidade

     30
unidades

0 1 2 3 4
  tempo
(meses)

102 O tempo de emissão do pedido corresponde ao período de

tempo compreendido entre a emissão do pedido de compra e

a chegada desse pedido ao fornecedor.

103 Para o seu funcionamento, o sistema de revisões periódicas

depende diretamente do estabelecimento do ponto de pedido

de cada item.

104 O estoque mínimo de 30 peças destina-se a absorver as

alterações sazonais de demanda.

105 Com base na situação considerada, é correto afirmar que o

ponto de pedido da referida peça é igual a 90 unidades.

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, relativos à administração de recursos
materiais.

106 As etapas do ciclo de compras incluem o acompanhamento do
pedido de compra e o controle do recebimento do material
comprado.

107 Na classificação ABC, a classe C é constituída de poucos itens;
no entanto, esses itens são responsáveis pela maior parte do
valor monetário dos estoques.

108 Considerando-se que o consumo médio de determinado item
seja de 4.000 peças por ano e que o estoque médio, no mesmo
período, seja de 6.000 unidades, é correto concluir que a taxa
de cobertura será de 1,5 ano.

109 O endereçamento é imprescindível tanto ao sistema de
estocagem fixa quanto ao sistema de estocagem livre.

110 Caso determinado item apresente duas contagens divergentes
em um mesmo inventário, deve-se adotar como estoque físico
a média aritmética entre os resultados das duas contagens,
assumindo-se o número inteiro imediatamente inferior.

Com base nas disposições constantes na Constituição do Estado do
Espírito Santo com suas atualizações, julgue os itens subsecutivos.

111 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
processar e julgar, originariamente, o vice-governador do
estado, pela prática de crime comum, ressalvada a competência
específica da justiça eleitoral.

112 As informações relativas a gastos com publicidade dos órgãos
públicos são de domínio interno e de caráter reservado.

113 Desde que haja compatibilidade de horários, é permitida ao
servidor público estadual a acumulação remunerada de dois
cargos públicos técnicos ou científicos.

114 Entre os órgãos do Poder Judiciário, inclui-se o Conselho de
Justiça Militar.

Considerando a Lei Complementar Estadual n.º 234/2002, que
dispõe sobre a organização do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo, e suas alterações, julgue os itens subsequentes.

115 No interesse da justiça e por determinação do Conselho
Superior da Magistratura, o tribunal do júri poderá realizar
reuniões extraordinárias em qualquer comarca.

116 O juiz de paz deve ser escolhido entre os aprovados em
concurso público para juiz substituto.

117 É de competência do Conselho Superior da Magistratura
processar e julgar os conflitos de competência entre juízes de
primeiro grau e autoridades administrativas.

Tendo a Lei Complementar Estadual n.º 46/1994 e suas alterações
como referências, julgue os itens que se seguem.

118 Considere a seguinte situação hipotética.
O servidor público João, em detrimento da dignidade de sua
função pública, permitiu que um terceiro se beneficiasse de
informação obtida em razão de seu cargo, e, com isso, obteve,
dolosamente, proveito pessoal.
Nessa situação hipotética, João cometeu transgressão passível
de punição com a pena de demissão.

119 Regem-se pela referida lei os servidores públicos civis da
administração direta e indireta do estado do Espírito Santo, de
qualquer de seus poderes.

120 O servidor público estadual que praticar ato irregular poderá
responder nas esferas civil, penal e administrativa,
simultaneamente, uma vez que as instâncias são independentes
entre si.

RASCUNHO
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