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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

71 A estrutura analítica do projeto (EAP) representa
hierarquicamente — para baixo e para cima — as áreas de
processo da gestão do projeto, bem como atividades, escopo
e demais elementos do projeto.

72 O gerenciamento do tempo no projeto ocorre por meio do
controle de cronograma, controle este que é um exemplo de
atividade do processo de planejamento de projeto.

73 A segunda onda da gestão de projetos é caracterizada pelo foco
organizacional em que se preconizam os modelos
organizacionais de maturidade e se observam tendências como
alinhamento estratégico e portfólio de projetos.

74 A partir dos anos 80 do século passado, a gestão de projetos
cresceu no mundo, caracterizando a primeira onda dessa
modalidade de gestão, em que as boas práticas de
gerenciamento de projetos se consolidaram.

75 Um projeto será caracterizado como altamente complexo
quando o ambiente de negócios e o ambiente técnico, além de
serem desafiadores, demandarem tecnologias complexas
e apresentarem alto valor de negócio.

76 A gestão da qualidade de determinado projeto deve ser feita
com base no controle dos elementos e características dos
produtos e serviços a serem elaborados durante a execução
desse projeto.

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de processos.

77 Segundo a técnica de melhoria de processo six sigma, para
atingir elevados níveis de qualidade, o processo não pode
produzir mais de três ou quatro defeitos por milhão de
quantidade total de chances para um defeito.

78 Os aspectos estratégicos da gestão de processos se referem
a elementos que sustentam a competitividade organizacional,
tais como qualidade total, marketing, operações e logística,
bem como formulação de estratégias.

79 A abordagem de processos é descrita por meio de suas
características comportamentais nas organizações, como
capacitação e desenvolvimento de pessoas, informações
gerenciais, estrutura organizacional e gestão de desempenho.

80 O mapeamento de processos requer medição e controle do
desempenho dos processos para que se possam estabelecer
metas, objetivos e indicadores para monitoramento dos
processos e de seus resultados.

81 A aplicação da metodologia de melhoria de processos
de Rummler-Brache, também conhecida como melhoria
de desempenho humano, é útil para se entender o alinhamento
de recursos humanos centrais para o desempenho de uma ou
mais cadeias de valor.

82 Modelagem e redesenho de processos são técnicas
equivalentes: ambas se caracterizam pela intervenção direta
sobre os processos com o objetivo de melhorar seu
desempenho nas organizações.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

83 Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para

formular e implementar estratégias que proporcionarão

competitividade às organizações frente aos seus ambientes.

84 Estratégias competitivas de diferenciação enfatizam atuação

flexível com sólida autoridade central e forte coordenação

entre as unidades de negócio da organização.

85 Estratégias não associadas à alocação de recursos

organizacionais fazem que a gestão por objetivos e incentivos

do balanced scorecard se caracterize como barreira ao

alinhamento estratégico e à competividade da organização.

86 Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.

87 O pressuposto central do balanced scorecard é a relação de

causa e efeito hipotetizada entre suas dimensões, objetivos

e ações para que haja retorno de valor ao acionista ou aos

stakeholders.

A respeito dos princípios de organização, julgue os itens

subsecutivos.

88 Pessoas agrupadas em departamentos com base na aplicação

simultânea de duas cadeias de comando é exemplo de

departamentalização por abordagem funcional vertical.

89 A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos

níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de

estruturas organizacionais.

90 Em termos de amplitude administrativa, uma estrutura alta se

refere à amplitude estreita e elevado número de níveis

hierárquicos.

91 Um exemplo de departamentalização por abordagem divisional

consiste em agrupar pessoas com habilidades comuns em

departamentos onde se exercem idênticas atividades de

trabalho.

92 Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto

comum, programa ou região geográfica é exemplo de

departamentalização por abordagem matricial.
!FimDoTexto!



||291_SEEDF_001_01N446449|| CESPE | CEBRASPE – SEE/DF – Aplicação: 2017

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de pessoas nas
organizações.

93 O erro de avaliação caracterizado pela contaminação do
critério ocorre quando o avaliador considera elementos que
afetam as medidas de avaliação, mas que não fazem parte do
desempenho real.

94 No setor público, as estratégias de recrutamento interno para
provimento de cargos incluem as movimentações de pessoas
entre carreiras e postos de trabalho.

95 Nas organizações, avaliações de reação de ações de
capacitação de pessoal fornecem informações que contribuem
para a retroalimentação dos processos de planejamento
instrucional nos quais as necessidades de aprendizagem são
identificadas.

96 A avaliação de desempenho contribui para o desenvolvimento
de pessoas e organizações, bem como para o controle
administrativo de pessoal, visando subsidiar, por exemplo,
a tomada de decisões de pessoal, o planejamento de pessoal,
o feedback de desempenho e as ações de capacitação.

97 As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação
dos principais requisitos funcionais e características
comportamentais que sustentam a realização das atividades
previstas nos postos de trabalho.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

98 Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se
refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de
indicadores atinentes à economicidade, à execução e
à excelência.

99 Lean manufacturing e kaizen são exemplos de ferramentas
de gestão da qualidade aplicadas para o aperfeiçoamento
de organizações e preveem a realização de diagnósticos
e implementação de melhorias.

100 O GESPÚBLICA considera como outcomes da gestão
resultados como produtos, serviços e os impactos destes no
ambiente.

101 O diagrama de gestão do modelo de excelência em gestão
é constituído de um ciclo PDCL (plan, do, check e learn),
além da avaliação, melhoria e definição de práticas e padrões.

102 O pensamento sistêmico, um fundamento da excelência da
qualidade, se refere à flexibilidade e à capacidade de mudança
das organizações, em tempo hábil, para novas demandas das
partes interessadas e alterações no ambiente.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

103 Segundo o princípio da exclusividade, o orçamento deve ser
uno, isto é, deve existir apenas um orçamento para
determinado exercício financeiro.

104 As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei
orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas
da administração pública, estabelecidas no plano plurianual. 

105 As etapas que compõem o processo orçamentário no DF
incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara
Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

106 A técnica do orçamento-programa é aquela cuja ênfase reside
no controle contábil do gasto em si, não se preocupando com
os objetivos econômicos e sociais do gasto público.

107 O lançamento tributário, um dos estágios da receita pública,
compreende os procedimentos de determinação da matéria
tributável, cálculo do imposto, identificação do sujeito passivo
e notificação.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu
dotação orçamentária para a execução do programa de merenda
escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a
aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das
refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF
providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer
os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens
subsequentes.

108 No caso de o valor empenhado ser insuficiente para atender as
despesas com a merenda escolar, o executor de despesas
deverá providenciar a anulação total do empenho e elaborar
outro empenho no valor adequado.

109 Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha
verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,
relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos
na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o
exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto
consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de
exercícios anteriores no orçamento de 2017.

110 A primeira providência que o executor de despesas terá de
tomar será solicitar ao setor financeiro o empenho estimativo
considerando o total da despesa com gêneros necessária a
abastecer a escola com merenda durante o ano letivo. 

Com relação à execução financeira do governo do DF, julgue
os próximos itens.

111 A conta única do tesouro do DF é mantida em conta própria
na Caixa Econômica Federal e tem por finalidade acolher
a arrecadação de todas as receitas distritais.

112 Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a
servidor previamente designado e tem como finalidade atender
a despesas que não possam aguardar o processo normal,
ou seja, é exceção quanto à realização de procedimento
licitatório. Os casos de uso do suprimento de fundos na
educação do DF incluem o atendimento de despesas de
pequeno vulto das escolas públicas.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição
dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue
os seguintes itens.

113 No período do estágio probatório de servidor público do DF,
é vedada a cessão desse servidor a outro órgão.

114 Servidor público do DF apresentar-se ao trabalho com
vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui
vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas
no serviço.

115 Legalidade e publicidade são princípios constitucionais
expressos aplicáveis à administração pública direta e indireta
do DF.

116 A competência — ou sujeito —, a finalidade, a forma,
o motivo e o objeto — ou conteúdo — são elementos que
integram os atos administrativos.
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Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

117 Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei n.º 8.666/1993, as modalidades de licitação.

118 Nos casos em que couber o pregão eletrônico, a administração poderá utilizar a carta-convite e, em qualquer caso, a concorrência.

119 A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade
do certame.

120 A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas
sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

Espaço livre


