CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir.
51

Ao se analisar os três orçamentos que compõem a lei
orçamentária anual — o fiscal, o de investimentos e o de
seguridade social —, torna-se evidente a contradição com
o princípio da unidade.

52

A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê a autorização
para a abertura de créditos especiais e extraordinários.

53

O administrador público que respeita o princípio do
orçamento bruto, ao planejar o orçamento do ano seguinte,
deve fazer as devidas compensações nas contas com a
intenção de incluir em sua planilha os saldos resultantes
dessas operações.

54

O Poder Executivo de cada ente da Federação terá de
publicar, até trinta dias após o encerramento do trimestre, o
relatório resumido da execução orçamentária.

Com relação aos sistemas informatizados do governo, julgue os
seguintes itens.
55

No Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), as inversões financeiras podem
ser classificadas como despesas correntes.

56

A elaboração do orçamento é processada no Sistema
Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR).

57

A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão é a área
responsável pelo Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais da União.

58

Um dos objetivos do SIAFI é possibilitar o controle da
dívida externa.

Quanto à elaboração, análise e avaliação de projetos e suas
etapas, julgue os itens que se seguem.
59

A divisão do ciclo de vida de um projeto em fases prejudica
a visão holística, uma vez que se desmembra o projeto em
várias partes.

60

O planejamento de escopo permite gerenciar o trabalho a
ser realizado e o produto a ser entregue.

61

Quanto mais próxima a taxa interna de retorno estiver da
taxa de juros do mercado maior será a rentabilidade do
projeto.

A respeito de administração financeira, julgue os próximos itens.
62

O capital de giro é um valor monetário que a organização
possui para fazer frente aos compromissos diários de
operação.

63

Por serem ferramentas de conceitos completamente opostos,
a análise vertical e a análise horizontal não são comumente
utilizadas em conjunto.

64

A função financeira de uma organização tem por objetivo a
proteção e a utilização eficaz dos recursos.

No que concerne à organização administrativa do Estado
brasileiro, julgue os itens subsequentes.
65

O grande dilema entre descentralização e controle na
administração pública brasileira caminha para uma proposta
de resolução. Prova disso é o grande avanço na qualidade que
se experimenta nos serviços públicos com a adoção do
modelo de agências reguladoras para a prestação de serviços
à população.
66 Nas sociedades contemporâneas, o papel que os políticos
exercem ganha cada vez mais destaque, visto que a maioria
das decisões é tomada por eles. Nesse contexto, a burocracia,
como classe, perde espaço para implementar seus próprios
projetos.
67 Bresser Pereira trouxe conceitos inovadores com sua reforma
administrativa. A publicização e a privatização fazem
referência ao tamanho da máquina pública e da sua força de
trabalho.
68 As preocupações com a eficiência, com o cliente e com o
próprio serviço público constituíram pilares da burocracia
brasileira. Nesse sentido, a reforma do Estado possibilitou a
divisão da administração pública em direta e indireta,
privilegiando a descentralização da execução.
Os princípios fundamentais informadores de toda a
atividade da administração pública encontram-se, explícita ou
implicitamente, insculpidos no texto da CF. Muitas leis citam ou
enumeram princípios administrativos; todos, evidentemente,
encontram-se expressos ou são decorrência lógica das disposições
constitucionais referentes à atuação da administração pública em
geral.
Entre os princípios orientadores da atividade
administrativa, avultam em importância aqueles expressos no
caput do art. 37 da CF. Após a promulgação da Emenda
Constitucional n.º 19/1998, cinco passaram a ser esses princípios
explícitos, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (este último acrescentado pela referida
emenda).
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado.
15.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 141 (com adaptações).

Acerca dos princípios elencados no excerto acima, julgue os itens
a seguir.
69

A administração pública possui como princípio basilar a
legalidade, cuja expressão, em face da indisponibilidade do
interesse público, ocorre pela necessária existência de uma lei
que imponha ou autorize determinada atuação do agente
público.
70 O fato de a CF haver erigido a moral administrativa em
princípio jurídico expresso permite afirmar que ela é um
requisito atinente ao mérito do ato administrativo, sujeito a
uma análise de oportunidade e conveniência.
71 A impessoalidade da atuação administrativa impede que o ato
administrativo seja praticado visando interesses do agente
público que o praticou ou, ainda, de terceiros, devendo aterse, obrigatoriamente, à vontade da lei, comando geral e
abstrato em essência.
72 Tendo em vista o sistema decorrente da CF, o princípio da
publicidade apresenta uma dupla acepção, a saber, exigência
de publicação em órgão oficial com requisito de eficácia dos
atos administrativos gerais que devam produzir efeitos
externos ou impliquem oneração do patrimônio público; e
exigência de transparência da atuação administrativa, de
modo a que seja possibilitado, da forma mais ampla possível,
o controle da administração pública
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Para bem entender-se a distinção entre administração
pública (em sentido estrito) e governo, é mister partir da
diferença entre as três funções do Estado. Embora o poder estatal
seja uno, indivisível, e indelegável, ele desdobra-se em três
funções: a legislativa, a executiva e a jurisdicional. A primeira
estabelece regras gerais e abstratas, denominadas leis; as duas
outras aplicam as leis ao caso concreto: a função jurisdicional,
mediante solução de conflitos de interesses e aplicação coativa
da lei, quando as partes não o façam espontaneamente; a função
executiva, mediante atos concretos voltados para a realização
dos fins estatais, de satisfação das necessidades coletivas.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito administrativo.
21.ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 50 (com adaptações).

Considerando o assunto abordado no texto acima, julgue os
seguintes itens.
73

74

Conceitua-se administração pública, no sentido estrito,
como o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas
destinado à execução das atividades administrativas e
políticas do Estado.
Tendo em vista que a CF não adotou o princípio da
separação absoluta entre os poderes do Estado, é correto
afirmar que, além de suas atribuições usuais, cada poder
assume funções tipicamente administrativas referentes aos
assuntos que lhe dizem respeito.

A organização não governamental (ONG) Viver com
Saúde possui programas de incentivo à prática desportiva, de
monitoramento da saúde bucal, de divulgação sobre a prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. A referida
ONG atua exclusivamente no Distrito Federal (DF), mas pretende
ampliar sua área de atuação para o estado de Goiás em face da
realidade precária dos fornecedores de serviços de saúde das
pequenas cidades do entorno do DF. Tal ampliação implicará um
aumento de 70% nos custos da organização. Para tanto, a ONG
terá de tomar decisões acerca do seu processo organizacional.
A partir da situação hipotética acima, julgue os itens a seguir com
relação ao processo organizacional.
79

A decisão da referida ONG, de ampliar sua área de atuação
do DF para o estado de Goiás, é inerente ao planejamento no
nível operacional, pois envolve uma necessidade de curto
prazo e uma decisão que deve ser tomada pelo gestor tático
da organização.

80

A ampliação da área de atuação da ONG em apreço para o
estado de Goiás inviabiliza seu atual modelo de
departamentalização por serviço da organização por se tratar
de diferentes localidades.

81

Considere a seguinte situação hipotética.
A ONG Viver com Saúde está divulgando na mídia do DF e
de Goiás uma nova campanha alertando a população para a
importância do aleitamento materno. Para gerir os resultados
alcançados, decidiu-se analisar a quantidade média de
doações para os bancos de leite antes e após a divulgação da
campanha.
Nessa situação, a análise comparativa é ação inerente ao
processo de planejamento da organização.

82

Caso a ONG Viver com Saúde perceba que há necessidade
de criar uma unidade de controle de gastos, vinculada à
unidade de Brasília e supervisionada por um escritório de
contabilidade externo, o responsável por essa unidade
exercerá uma atividade do tipo linha e meio, à medida que o
escritório atuar como assessoria.

83

Considere a seguinte situação hipotética.
No final da segunda etapa do programa Saúde Bucal nas
Escolas, a presidência da ONG Viver com Saúde decidiu
fazer um churrasco, aproveitando a proximidade das festas de
final de ano para comemorar a superação da meta anual do
programa em 200%. Seu presidente encaminhou convites
para cada chefia dos variados departamentos, solicitando que
repassassem o convite para os seus subordinados.
Nessa situação, o convite para o churrasco é considerado uma
comunicação informal e vertical, pois foi realizado entre
níveis diferentes, mas de uma mesma área de atuação.

84

O presidente da referida ONG integra o nível estratégico da
organização e suas decisões causam impacto, geralmente de
longo prazo, em toda a organização.

Quanto à organização da administração, julgue os itens que se
seguem.
75

76

Centralização é o fenômeno pelo qual o Estado executa,
mediante outorga ou delegação, suas tarefas institucionais,
por meio de seus órgãos e agentes integrantes da
administração direta.
A descentralização administrativa ocorre quando a entidade
da administração, encarregada de executar um ou mais
serviços, distribui competências, no âmbito de sua própria
estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação
dos serviços.

A respeito dos princípios constitucionais que orientam a
administração pública, julgue os próximos itens.
77

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
embora não estejam previstos no texto constitucional,
encontram aplicação em sede administrativa, especialmente
no controle de atos discricionários que impliquem restrição
a direito dos administrados ou imposição de sanções
administrativas.

78

A presunção de legitimidade ou legalidade dos atos
administrativos caracteriza-se por ser um princípio de
direito público notadamente relativo, isto é, que não admite
prova em contrário.
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O comportamento organizacional refere-se às ações de
indivíduos e grupos de uma organização. Com relação a esse
assunto, julgue os itens que se seguem.
85

Em um contexto organizacional, a premiação de uma
corrida, seja ela dinheiro ou uma simples medalha, é uma
das formas de motivar a participação dos membros da
organização, uma vez que a motivação é força oriunda de
incentivos externos e responsável por imprimir
direcionamento, persistência e intensidade à busca dos
objetivos.
86 Considere a seguinte situação hipotética.
Uma equipe de um posto de vacinação decidiu promover
uma reformulação em seu processo de atendimento aos
usuários. Criou-se, então, na maior parte dos seus
integrantes, uma expectativa decorrente do desempenho a
ser alcançado por essa reformulação. Nessa situação, é
correto afirmar que a satisfação esperada por um indivíduo,
associada a cada produto resultante do desempenho, é
denominada valência.
87 Considere a seguinte situação hipotética.
Jônatas, enfermeiro chefe de determinado hospital, tem um
comportamento caracterizado pela amabilidade usual com
que se relaciona com os subordinados e pela demonstração
de preocupação com o seu bem-estar e suas necessidades.
Nessa situação, é correto afirmar que, com base no perfil de
comportamento descrito, Jônatas exerce uma liderança
participativa.
88 Enquanto o líder transacional monitora constantemente
o desempenho dos integrantes da organização, o líder
transformacional, por sua vez, busca motivar os seus
seguidores, incentivando-os a colocarem os interesses da
equipe e da organização acima dos seus próprios interesses.

O processo de tomada de decisões nas organizações implica o
conhecimento prévio das condições essenciais da organização e de
seu ambiente, da mesma forma que a avaliação das consequências
futuras advindas das decisões tomadas. O sistema de informações
gerenciais, portanto, pode contribuir consideravelmente com o
gestor na geração de benefícios para a organização, visto que o
mesmo é capaz de muni-lo de dados e informações para uma
adequada tomada de decisão. Acerca desse assunto, julgue o
próximo item.
94

Quanto à organização de sistemas e métodos, julgue os itens a
seguir.
95

Com relação ao fluxo de informações em um formulário, é
regra básica que elas estejam agrupadas em áreas específicas
e que os conjuntos de informações se sucedam em uma
sequência lógica: da esquerda para a direita e de cima para
baixo.

96

O arranjo físico de uma unidade produtiva impacta
positivamente ou negativamente seu clima organizacional.
Para tanto, um projeto de arranjo físico deve considerar, entre
outros aspectos, o fluxo de trabalho eficiente, a melhor
utilização da área disponível, a redução da fadiga do
empregado no desempenho das tarefas e o fluxo eficiente e
eficaz da comunicação.

97

A adaptação é a habilidade do sistema em se modificar ou
modificar seu ambiente. Assim, uma modificação do sistema
de eliminação de lixo hospitalar nas unidades de saúde,
resultante de uma imposição do poder público, ilustra um
caso de adaptação sistema-sistema.

Julgue os itens subsequentes, que versam acerca das teorias da
administração.
89

90

91

92

93

Apesar de diferenciarem-se com relação ao foco de estudo,
as principais semelhanças entre as teorias científica e
clássica encontram-se na abordagem de sistema fechado e
na busca da eficiência econômica das organizações.
Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, o servidor de
um hospital público insatisfeito com o seu trabalho no setor
de radiologia tem sua motivação impactada por ausência
de fatores higiênicos.
Uma organização com mais de dez anos de existência,
resistente em se atualizar tecnologicamente, e que a cada dia
perde um grande número de clientes, é considerada como
um sistema aberto, mesmo não tendo se adaptado às
mudanças do ambiente externo, por possuir equifinalidade
e entropia negativa.
O modelo de liderança situacional proposto por Hersey e
Blanchard, integrante da abordagem comportamental,
vincula a competência e a motivação como elementos
importantes do processo de liderança, além de reconhecer
que a maturidade dos subordinados define o comportamento
do líder mais orientado para a tarefa ou para o
relacionamento.
Sob o enfoque da administração estratégica, a diferenciação
é uma estratégia empresarial que consiste em impor uma
forte identidade própria no serviço ou no produto, de modo
a torná-lo distinto dos demais produtos ou serviços
concorrentes.

Considere a seguinte situação hipotética.
Em um hospital privado, o gestor decidiu adquirir um sistema
de monitoramento de câmeras e catracas eletrônicas e alterar
todos os procedimentos relativos à segurança. Tal decisão
ocorreu após a denúncia de duas pacientes de que teriam sido
molestadas por um médico. Após apuração dos fatos pela
autoridade policial, concluiu-se que se tratava de um falso
médico que teve acesso a essas pacientes em um único dia, no
referido hospital. Apesar de nunca ter ocorrido tal fato
anteriormente, tais decisões foram consideradas importantes.
Nessa situação, a decisão de adquirir mais um item para o
patrimônio, além da alteração dos procedimentos de
segurança, caracteriza-se por ser programada.

Acerca dos princípios e sistemas da administração federal, julgue
os itens a seguir.
98

O princípio da delegação de competência, inerente à
administração federal, é utilizado como um instrumento de
descentralização administrativa. Essa delegação, no sistema
da administração federal brasileira, só deve ser feita à
autoridade diretamente subordinada ao delegante e com
tempo determinado para o encerramento.

99

Com o objetivo de dar subsídios informacionais para a
política de gestão de pessoas do governo federal, o Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE)
disponibiliza ao público de servidores ativos, de forma mais
detalhada, as informações da sua vida profissional, incluindo
os dados pessoais e financeiros. Os aposentados e
pensionistas, no entanto, por não estarem mais no exercício
de uma atividade, não têm acesso a esse sistema.
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Em sua forma de organização, o Ministério da Saúde conta com

De acordo com Chiavenato, a adhocracia é o oposto da

núcleos em cada estado da Federação. Julgue os próximos itens,

burocracia, significando uma forma organizacional livre e solta,

relativos aos propósitos dessa forma de organização.

totalmente descentralizada e que utiliza equipes e estruturas
horizontais dentro das quais as pessoas trabalham juntas ou em

100 É uma forma de desconcentração pois representa o

Ministério da Saúde nos estados.
101 Os núcleos representam o tipo de departamentalização por

área geográfica.
102 É uma forma de favorecer a hieraquia, gerando muitos

empregos nos estados.
103 É uma forma indevida de dividir o trabalho, fazendo crescer

a folha de pagamento do Ministério da Saúde.
104 É uma forma de atender ao princípio da publicidade.

grupos interfuncionais cruzados. Considerando esse assunto,
julgue os próximos itens.
112 A adhocracia prevê o compromisso dos funcionários com a

qualidade.
113 As recompensas na adhocracia são baseadas no resultado do

funcionário no exercício do seu cargo.
114 Na adhocracia, padrões mensuráveis definem o desempenho

mínimo.
115 Na adhocracia, é dada ênfase ao alto desempenho e à

orientação dinâmica para o mercado.
No serviço público, a gestão pela qualidade total contribui para
a eficácia organizacional. Julgue os itens a seguir, relativos às
ferramentas da gestão de qualidade.

Jetro, sogro de Moisés, ao vê-lo atender ao povo e
resolver cada problema apresentado, admoestou-o. Não é bom o
que fazes. Sem dúvida, desfalecerás assim tu, como este povo que

105 O diagrama de causa e efeito permite identificar as causas

dos defeitos de um processo.
106 Fornecedores

são indivíduos ou organizações que

abastecem de insumos a organização para o pleno
desenvolvimento do seu processo.

está contigo: pois isto é pesado demais para ti; tu não o podes
fazer assim sozinho. Ouve, pois, minhas palavras. Eu te
aconselharei, e Deus esteja contigo. Representa o povo perante
Deus. Leva a Deus as suas causas, ensina-lhes os estatutos e as
leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que
devem saber. Procura entre o povo homens capazes, tementes a

107 A folha de verificação apresenta uma lista de itens a serem

Deus, homens de verdade, aos quais aborreça a avareza. Põe-nos

conferidos. Esse recurso é utilizado para obter os dados de

sobre eles, por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e

itens defeituosos e a localização de causas dos defeitos.

chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda

108 Equifinalidade é um processo no qual um mesmo estado

final pode ser alcançado a partir de diferentes condições
iniciais.
Entre as novas técnicas gerenciais passíveis de utilização na
administração pública, está o BSC (balanced scorecard).
Segundo Chiavenato, o BSC habilita a organização a focar suas
equipes de executivos, unidades de negócios, recursos humanos,

causa grave, tra-la-ão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos
a julgarão. Será, assim, mais fácil para ti, e eles levarão a carga
contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então
suportar; e assim, também, todo este povo tornará em paz ao
seu lugar.
Texto bíblico do Êxodo. In: Idalberto Chiavenato.
Teoria geral da administração. v. 1, 5.ª ed.
Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 46 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem.

tecnologia da informação e recursos financeiros para sua
estratégia organizacional. Com relação ao BSC, julgue os itens

116 Jetro propôs a Moisés delegar poderes ao povo.

que se seguem.

117 A ordem hierárquica formada prevê um organograma

composto, sequenciamente, por chefes de 10, chefes de 50,
109 O BSC busca estratégias e ações equilibradas em todas as

áreas cujos efeitos afetem o negócio da organização como
um todo.
110 O BSC cria um contexto para que as decisões estejam

relacionadas com a estratégia e a visão organizacional.
111 O BSC é voltado fundamentalmente para os aspectos

financeiros, tais como balanço, fluxo de caixa, índices etc.

chefes de 100 e, na base, chefes de 1.000.
118 Em um organograma montado de acordo com os dados do

texto, Jetro teria um cargo de assessor ou conselheiro.
119 No sistema delineado no texto, todas as causas complexas

serão resolvidas pelos chefes de 1.000.
120 No momento em que Moisés atenda a Jetro, cria-se uma

cadeia escalar nessa organização.
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