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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito de comportamento organizacional, julgue os itens

seguintes.

51 O número suficiente de funcionários e de habilidades,

a autonomia e os sistemas de recompensas não garantem

o sucesso das equipes, que depende, ainda, do investimento

feito pelas organizações no suporte necessário para que essas

unidades se tornem eficientes e eficazes.

52 Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a

determinados objetivos e ativada por necessidades intrínsecas,

a motivação tende a ser pouco influenciada por iniciativas

organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.

53 Os efeitos negativos da falta de autonomia, da baixa

complexidade das tarefas e da pressão por resultados na

produtividade dos funcionários podem ser corrigidos com a

introdução de ações assistencialistas de qualidade de vida no

trabalho, tais como ginásticas laborais, treinamentos

psicoeducativos e programas de apoio psicossocial.

54 Ao longo do processo de desenvolvimento, as lideranças

devem eliminar os conflitos entre os membros das equipes,

pois eles prejudicam a coesão e a identificação necessárias ao

alcance dos níveis de produtividade exigidos.

55 O incentivo ao desenvolvimento profissional, a qualidade

e a frequência do feedback e a reflexão conjunta a respeito

dos desempenhos ilustram aspectos do comportamento das

lideranças que podem influenciar a motivação dos

funcionários.

No que se refere ao comportamento grupal e intergrupal em uma

organização, julgue os próximos itens.

56 Autoridade, ideologia, especialidade e política representam

sistemas de influência que os jogadores, internos ou externos

e aliados em coalizões, podem adotar na tentativa de afetar as

decisões e os resultados das organizações.

57 A distribuição justa de recursos, o suporte gerencial e as

retribuições organizacionais influenciam na percepção dos

funcionários de que existe suporte organizacional, resultando

na redução do absenteísmo e da intenção de abandonar a

empresa e no aumento do desempenho, da satisfação e do

comprometimento dos funcionários.

Acerca de cultura e gestão de desempenho organizacional, julgue

os itens subsequentes. 

58 Como instrumento da gestão do desempenho individual,

a elaboração e o monitoramento de planos de trabalho

constituem técnicas de administração de conflitos, visto que

demandam a proposição de metas compartilhadas pelos

membros da equipe de trabalho e encontros regulares entre

chefias e subordinados, respectivamente.

59 Em razão de se fundamentar em crenças arraigadas, atitudes,

valores e pressupostos básicos — embora seja observada em

artefatos, símbolos, linguagens e normas —, a cultura

organizacional não está sujeita à mudança deliberada.

Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de equipes

e gestão de mudanças.

60 As táticas adequadas para o enfrentamento da resistência

à mudança nas organizações incluem a educação e a

comunicação, a participação na tomada de decisão, a provisão

de suporte gerencial, a manipulação e a cooptação.

61 As equipes constituem uma forma eficaz de organização do

trabalho, por se ajustarem a tarefas simples ou complexas,

interdependentes ou autônomas, orientadas para resultados

únicos ou diversificados.

Julgue os itens subsecutivos, acerca das características e dos

elementos fundamentadores dos atuais modelos de gestão de

pessoas.

62 Uma unidade de gestão de pessoas que articula internamente

suas iniciativas de trabalho alinhando-as aos planos

institucionais, objetivos e características das lideranças

organizacionais e da força de trabalho é considerada uma área

estratégica para a organização.

63 A competência individual mobiliza, integra e transfere

conhecimentos, recursos e habilidades para o trabalho; por

isso, a qualificação dos funcionários de uma organização deve

ser o foco primário de intervenção das políticas e práticas de

gestão de pessoas.

64 A principal função do modelo político de atuação da área de

gestão de pessoas é a obtenção de recursos e apoio junto

a atores e grupos de influência que, interna ou externamente,

determinam a dinâmica das organizações.

65 Considerando-se os modelos instrumental, estratégico

e político, é correto afirmar que a efetividade das políticas

e práticas da área depende da qualidade técnica dos processos

e das atividades de gestão de pessoas e do seu ajustamento às

características estratégicas, estruturais e culturais; da força de

trabalho; e da articulação da unidade com atores e grupos

de influência internos e externos às organizações.

66 A gestão por competências, modelo estratégico de gestão

de pessoas, estabelece o alinhamento das políticas e práticas de

administração de recursos humanos com as diretrizes

das organizações.

67 O conceito de espaço ocupacional é elemento central da gestão

de pessoas por competências, pois indica que o nível de valor

agregado atingido pelos funcionários se torna mais elevado na

medida em que eles avançam na estrutura de cargos e salários

da organização.

68 Na gestão por competências, assume-se a perspectiva formal

de aprendizagem que estabelece que os conhecimentos, as

habilidades e as atitudes que formam as competências

individuais devem ser desenvolvidos em ações de treinamento

e educação.
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A respeito dos processos e atividades relativos à gestão de pessoas,
julgue os itens a seguir.

69 No planejamento de carreiras, os processos de
desenvolvimento e valorização de pessoas são vinculados à
estrutura de cargos e salários das organizações, de modo que
a movimentação dos funcionários possa ser gerenciada com
maior eficácia e eficiência.

70 As taxas de rotatividade de servidores em organizações
públicas podem ser reduzidas com processos de alocação de
pessoal que investiguem a convergência das atribuições
e responsabilidades inerentes ao cargo com os conhecimentos
técnicos dos indivíduos recém-admitidos.

71 Em organizações que optam por uma remuneração por
competências, os funcionários são recompensados tanto em
razão dos resultados decorrentes de seus esforços no trabalho
quanto daqueles alcançados por suas equipes de trabalho
e respectivas organizações.

72 Em organizações públicas, cujo desempenho depende da
qualidade da prestação de serviços à sociedade, os objetivos
e as metas das unidades de gestão de pessoas impactam
diretamente na relação entre as organizações e os cidadãos.

73 Na seleção de pessoas por competências, os métodos
e procedimentos de avaliação são escolhidos em razão de sua
capacidade de estimarem o potencial técnico e comportamental
de desempenho dos candidatos no tocante a situações
experimentadas na organização de trabalho e condizentes com
o posto de trabalho.

74 Um programa ou ação de treinamento de pessoas pode integrar
a política de educação corporativa caso tenha sido precedido
por uma iniciativa de levantamento de necessidades que tenha
articulado as demandas de aprendizagem dos funcionários com
as diretrizes processuais e estratégicas da organização.

75 Por incentivar a integração de gestores e funcionários no
planejamento, na implementação, no monitoramento e na
revisão do desempenho individual e de equipes de trabalho,
a avaliação 360º constitui alternativa técnica de superação de
erros como, por exemplo, a leniência, a severidade, o efeito
halo e a tendência central.

Considerando as regras constitucionais nacionais e os regimes
jurídicos dos servidores públicos civis, julgue os itens a seguir.

76 Para assinar o termo de posse, o servidor deverá apresentar
declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio
e declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego
ou função pública.

77 O servidor poderá receber concomitantemente os adicionais
de insalubridade e de periculosidade.

78 Após cinco anos de efetivo exercício, o servidor público
do estado do Pará terá direito a triênios, no limite de quinze,
conforme disposto em legislação estadual.

79 Conforme disposto em lei estadual, a contribuição
previdenciária incidirá sobre a remuneração total do
servidor público do estado do Pará, incluindo os adicionais
e o salário-família, com a consequente repercussão em
benefícios.

80 De acordo com a legislação federal, mediante emenda
constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor
ocorrerá aos setenta anos de idade, com percepção integral
dos proventos da atividade, independentemente do tempo
de contribuição.

81 Uma vez aposentado, o servidor contribuirá com 11%
incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadoria e pensões concedidas de acordo com os critérios
estabelecidos em lei que supere o limite máximo determinado
para os benefícios do regime geral de previdência social.

A respeito de reparação de danos, sindicância e processo
administrativo, e controle interno da administração pública, julgue
os itens seguintes.

82 Nos termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado
por servidor público não é extensível aos seus sucessores.

83 Uma das razões para que o servidor público sofra processo
administrativo é o recebimento, em razão de suas atribuições,
de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer
espécie.

84 A sindicância é caraterizada por processo investigativo que se
estenderá por um período de trinta dias úteis, prorrogável por
mais trinta dias úteis.

85 O controle interno instituído pela Constituição Federal de 1988
foi mais um instrumento para a garantia da legalidade
das ações nos órgãos e nas entidades da administração pública
federal.

Com relação à improbidade administrativa, julgue os próximos
itens.

86 O abuso de poder é considerado crime de administração
pública e é julgado na esfera cível.

87 A utilização de veículo da administração pública para fins
particulares pode ser considerada ação de enriquecimento
ilícito.

88 Suspensão dos direitos políticos de três a seis anos
e pagamento de multa civil no valor de até dez vezes
a remuneração percebida pelo agente são sanções que podem
ser aplicadas ao servidor no caso de ato de improbidade.

89 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo,
de caráter exclusivamente doloso, que resulte em prejuízo
ao erário ou a terceiros.

90 O dano ao erário, enriquecimento ilícito e a violação de
princípio administrativo, se praticados por agente público, são
considerados atos de improbidade administrativa.

Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de processos
de mudança organizacional.

91 O agente de mudança deve estar atento à cultura
organizacional, considerada fator decisivo para o sucesso
ou o fracasso de uma mudança na organização.

92 Evita-se a resistência de gestores mais antigos, que podem
sentir seu status quo ameaçado, com a adoção de uma
estratégia possível: a transformação dos seniores em agentes
de mudança, envolvidos no processo desde o início,
tornando-se responsáveis pelo que ocorre na organização.

93 O aprender a aprender, uma competência necessária para
a sustentação do processo de mudança organizacional,
possibilita trocas de experiência e resolução de situações
problemas de forma rápida e eficiente.

94 Em um ambiente de mudança organizacional, os gerentes são
transformados em agentes de mudança, tornando-se
responsáveis pelo processo e diminuindo resistências.

95 Ainda que exista o apoio da alta administração para
a realização de processos inovadores, esse não é um fator
considerado relevante na literatura para que uma mudança
organizacional ocorra.
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Com referência ao papel estratégico e ao crescimento da área
de recursos humanos (RH) nas organizações, julgue os itens que
se seguem.

96 A área de RH passará a estratégica, se delimitar seu campo
de atuação aos processos e funções clássicas do RH.

97 O RH só será considerado parceiro estratégico se estiver
localizado no staff da organização; permitindo-lhe
isso acompanhar ativamente o processo organizacional
de planejamento e propor ações voltadas ao sucesso do
empreendimento.

98 O RH assume o papel de agente de mudanças ao auxiliar
a organização a identificar seus pontos fortes e fracos e propor
ações que possibilitem o sucesso do processo de mudança.

99 O RH deve primar pela visão sistêmica e capacidade analítica,
competências imprescindíveis para a realização do
planejamento estratégico e para a observação das variáveis
externas que podem afetar a organização.

100 Na última década de 30, marcada pela criação da legislação
trabalhista, foi alterado o enfoque do trabalho na área
de recursos humanos, estendendo-se essa visão até o início
da década de 50, o que constituiu um período conhecido como
era burocrática do RH.

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

101 De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência
do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro.

102 O processo orçamentário é concluído com a aprovação das
diversas leis orçamentárias que, em seu decorrer, foram
elaboradas.

103 Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da
administração pública, o orçamento público é um conceito
estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua
criação.

104 Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas
pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva
e estabilizadora.

105 O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento
da despesa, e não o atendimento às necessidades da sociedade
ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens
a seguir.

106 Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes
orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela
coordenação do processo orçamentário — realiza atividades
relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo
governo federal.

107 No processo orçamentário, depois de o Congresso Nacional
apreciar o projeto de lei orçamentária, cabe ao presidente da
República aprová-lo ou vetá-lo integralmente. Nesse processo,
vetos parciais não são cabíveis.

108 As classificações orçamentárias da receita recebem
denominações semelhantes às da despesa, para facilitar
o entendimento da origem e a definição do destino dos
recursos. 

109 Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual
ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio
dos denominados créditos adicionais.

110 Entre as finalidades do sistema de planejamento e de
orçamento federal inclui-se a formulação do planejamento
estratégico nacional.

A respeito do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes

orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue

os itens que se seguem.

111 As políticas das agências financeiras oficiais de fomento

deverão ser estabelecidas na LDO.

112 Com duração de quatro anos, a vigência do PPA coincidirá

com os quatro anos do mandato do presidente da República

eleito.

113 O PPA estabelece não só as despesas de capital, mas também

outras despesas delas decorrentes.

114 Alterações na legislação tributária deverão estar dispostas

na LDO.

115 A LOA é composta integralmente por dois orçamentos: o fiscal

e o da seguridade social.

Acerca da programação e execução orçamentária e financeira,

julgue os itens subsecutivos.

116 Descentralização financeira corresponde ao repasse, em caráter

emergencial, de recursos da União para os estados, o Distrito

Federal e os municípios.

117 Um objetivo do acompanhamento da execução orçamentária

é monitorar o processo de cumprimento das metas de superávit

primário.

118 Considerando-se a definição dos termos crédito e recurso

no contexto da técnica orçamentária, é correto afirmar que

a execução financeira trata da utilização dos créditos

consignados na LOA.

Para reformar, em 2009, um estádio de futebol situado

em Belém – PA, o governo estadual contratou uma empresa que

estimou o orçamento para a execução das obras em R$ 18 milhões.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

119 Caso os recursos para a execução da reforma tivessem

ultrapassado o orçamento inicial previsto na LOA, poderiam

ter sido abertos créditos suplementares para a conclusão

da obra.

120 Se tivessem sido necessários mais R$ 2 milhões para

a execução da reforma, a abertura de créditos adicionais

dependeria de indicação prévia da fonte de recursos para

suportar essa despesa.


