
||TCDF14_006_12N722430|| CESPE/UnB – TCDF/ANAP – Aplicação: 2014

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação aos conceitos, aos objetivos e às funções de gestão de

pessoas, julgue os itens a seguir.

61 São aspectos característicos da gestão de pessoas: a noção

de que gestores e funcionários compartilham os mesmos

interesses pelo trabalho; o trato coletivista no gerenciamento

das relações de trabalho; e a crença de que a prática de

recursos humanos é função da área de gestão de pessoas.

62 Diretrizes, políticas e práticas de recursos humanos incidem

diretamente sobre medidas e indicadores de desempenho

organizacional de cunho econômico-financeiro.

63 Em organizações do setor público, a legitimidade da função de

gestão de pessoas depende da capacidade de as unidades de

recursos humanos, com base em suas diretrizes, políticas e

práticas, contribuírem para a realização dos objetivos

organizacionais. 

64 A teoria contingencialista, juntamente com a visão fundada em

recursos, fundamenta o ideal moderno de que as diretrizes, as

políticas e as práticas de gestão de pessoas devem conciliar a

estratégia, a estrutura e o contexto organizacionais com as

competências coletivas e individuais.

No que se refere ao comportamento organizacional, julgue os itens

de 65 a 72.

65 Confraternizações com colegas de trabalho, recompensas justas

de desempenho e oportunidades de trabalhar em projetos que

articulem as habilidades e os interesses dos funcionários

exemplificam ações convergentes com as necessidades de

ordem superior prescritas na teoria de motivação de Maslow.

66 O significado do trabalho, o sistema de recompensas da

organização, o estilo gerencial e o ambiente psicossocial de

trabalho são aspectos que interferem na relação entre

motivação e desempenho humano.

67 O modelo de liderança situacional postula que a orientação

comportamental para a tarefa ou para o relacionamento deve

ser determinada em razão do grau de estruturação das

atividades.

68 Carisma, atenção às necessidade individuais de cada

subordinado e estímulo às suas capacidades intelectuais por

meio de ações inspiradoras são características dos líderes

transformacionais.

69 De acordo com a teoria do estabelecimento de metas, o líder

poderá motivar a sua equipe designando para os funcionários

tarefas que eles valorizem e para as quais consigam antever

consequências positivas.

70 Como nem sempre é factível abordar os conflitos a partir de

diferenças individuais, devido ao fato de essas diferenças

advirem de características pessoais resistentes às mudanças, é

preferível solucionar as causas estruturais dos conflitos que,

por sua vez, podem estar relacionadas ao excesso de

especialização, à divergência de metas e à falta de clareza nas

responsabilidades.

71 A comunicação aberta, a educação dos funcionários, a

mentoria e a presença de gestores suportivos são exemplos de

alternativas de enfrentamento da resistência à mudanças.

72 Observar como os funcionários vivenciam sensações de bem

ou de mal-estar em relação ao reconhecimento e ao

crescimento profissional, ao elo trabalho e vida social bem

como à condição e à organização do trabalho são aspectos que

devem ser considerados na elaboração de um programa de

qualidade de vida no trabalho.

A respeito das funções de caráter estratégico desempenhadas por

organizações públicas, julgue os próximos itens.

73 Itens de verificação objetiva de conhecimento tendem a não

apresentar índices altos de validade preditiva devido ao fato de

não ser possível alinhá-los aos níveis de complexidade do

desempenho exigido pelos cargos vacantes.

74 A definição de critérios para avaliação de provas dissertativas

em certames públicos confere maior precisão à correção das

respostas dos candidatos à medida que permite a ordenação

dos desempenhos a partir do resultado médio do grupo de

candidatos.

75 Entre os critérios de avaliação de desempenho comportamental

incluem-se a produtividade no trabalho, o conhecimento de

métodos e de técnicas inerentes ao cargo, o trabalho em equipe

e o comprometimento com o trabalho.

76 Diferentemente do levantamento, a análise de necessidades de

treinamento visa esclarecer as causas responsáveis pelas

demandas de aprendizagem dos indivíduos. Entre essas causas,

incluem-se os aspectos motivacionais, contextuais e aqueles

relacionados às capacidades dos funcionários.

77 O termo educação corporativa, adotado por unidades de gestão

de pessoas, relaciona-se ao diagnóstico e ao planejamento de

programas e de ações de aprendizagem direcionados por

objetivos organizacionais de curto prazo.
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No que se refere à gestão por competências, tendência na gestão de
pessoas em diversas organizações do setor privado e público, bem
como às demais tendências relacionadas à administração de
recursos humanos, julgue os itens a seguir.

78 Na gestão do desempenho humano em organizações, em razão
da centralidade do feedback e da orientação comportamental,
é necessário complementar os métodos de avaliação do
desempenho com pesquisas sobre o contexto de trabalho.

79 A gestão por competências traz à tona a noção de que o
desempenho de uma organização é fruto de interações
deliberadamente previstas entre atributos estratégicos,
estruturais, contextuais e relacionados às próprias
competências organizacionais e individuais.

80 Conforme o conceito de competência enquanto mobilização
de conhecimentos e habilidades orientada para resultados, o
esforço do indivíduo motivado pode ser considerado o
principal responsável pelo seu desempenho no ambiente
de trabalho.

Com relação aos fluxogramas, julgue os seguintes itens.

81 Os fluxogramas são gráficos de processamento úteis para
implantar, revisar ou analisar um sistema e planejar rotinas
de trabalho.

82 O fluxograma sintético é utilizado para detalhar um processo
e fornecer informações a respeito de títulos de cargos e
unidades. 

83 Em um fluxograma, o losango é um símbolo que indica a
possibilidade de desvios para outros pontos do programa.

84 O roteiro de entrevistas é um instrumento útil para coletar
dados que subsidiem a construção de um fluxograma, pois
possibilita que o analista conheça cada passo da rotina de
forma detalhada.

Julgue os itens que se seguem, relativos a educação, treinamento e
conhecimento.

85 O conhecimento tácito é fruto de aprendizado e experiência de
vida e é disseminado de maneira formalizada e declarada por
meio de artigos e livros.

86 A educação corporativa é um processo direcionado que visa
capacitar o funcionário para o desenvolvimento de uma
atividade ou trabalho específico e acontece em quatro etapas:
levantamento das necessidades; planejamento do programa de
desenvolvimento; implementação; execução e avaliação. 

No que diz respeito aos métodos e processos administrativos, julgue
os itens seguintes.

87 O analista de processos deve ter como principal objetivo de
atuação a criação, implantação e melhoria do processo que vai
suportar o negócio. É dele a responsabilidade de formalizar
o início, meio e fim das atividades, transformar ou montar o
produto que a empresa venderá e analisar a cadeia de valores,
a fim de determinar a real necessidade de cada um dos seus
elos.

88 Em um sistema de formulação de estratégias, a análise de
possíveis associações entre a matriz SWOT e as perspectivas
do Balanced Scorecard antes da composição de um mapa
estratégico possibilita a otimização do processo ao permitir,
por exemplo, a antecipação de resultados futuros por meio
do estabelecimento de hipóteses estratégicas com base nos
cenários externos e internos e na visão de futuro da
organização. 

89 O levantamento de informações pode ser feito por meio de
questionários, entrevistas ou observação pessoal. Deve-se
escolher um desses instrumentos para cada estudo, visto que
eles não se relacionam entre si, e a utilização de mais de um
deles poderá prejudicar a objetividade da análise.

A respeito da normalização e da manualização, julgue os itens
subsequentes.

90 Os instrumentos executivos normativos da empresa devem ser
redigidos de maneira clara, concisa, precisa e objetiva, sem
gerar dúvidas quanto a sua interpretação.

91 A manualização consiste na organização, sob a forma de
manual, de um conjunto de normas, instruções e documentos
sobre políticas, diretrizes e sistemáticas operacionais, entre
outros elementos, que facilitem a operacionalização de alguma
atividade.

92 Os manuais são documentos elaborados pelo governo para
direcionar o andamento dos processos das empresas privadas.

Acerca da arquitetura e das estruturas organizacionais, julgue os
próximos itens. 

93 O principal critério de priorização para a simplificação
administrativa é a constatação de alguma oportunidade de
melhoria relativa a um processo que a alta administração
pretenda aprimorar ou inovar.

94 Em uma organização centralizada, há uniformidade de
diretrizes e normas.

95 O diagnóstico organizacional é um processo de verificação
temporal e espacial que visa analisar a empresa ou determinado
processo como um todo, especificar desvios de desempenho e
analisar condições internas e externas, identificando aspectos
relacionados à arquitetura organizacional e a processos
críticos. 

96 As entradas lógicas de um processo referem-se a
matérias-primas que serão utilizadas na atividade ou que sejam
resultado das operações realizadas nesta atividade. 

Com referência à gestão de qualidade, julgue os itens subsecutivos.

97 Na busca por melhoria contínua, é importante que se crie um
conjunto de indicadores globais com os quais a empresa possa
acompanhar seus resultados econômicos, financeiros, de
qualidade e de produtividade. Além disso, esses indicadores
devem possibilitar o desdobramento, de forma que o resultado
lido pelo nível estratégico reflita o desempenho alcançado no
nível operacional.

98 O diagrama de afinidade e o diagrama de árvore são algumas
das ferramentas para dados numéricos que auxiliam os projetos
e as atividades de melhoria da qualidade. 

99 O diagrama de causa e efeito é usado quando há um grande
número de problemas e recursos limitados para resolvê-los.
Esse diagrama busca eliminar as poucas causas que
determinam muitas perdas, com o objetivo maior de diminuir
substancialmente o desperdício.

100 Na gerência participativa, o relacionamento entre chefia e
subordinados é valorizado, novas ideias são estimuladas e a
criatividade é aproveitada para a resolução dos problemas e
para o aperfeiçoamento das atividades. A agilidade nesse
processo decorre, entre outros aspectos, de um sistema correto
de distribuição dos resultados e de um sistema ágil de
comunicação.
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Acerca de mudança e inovação em organizações, julgue os itens a
seguir.

101 No Brasil, a inovação organizacional é medida por meio da
pesquisa de inovação tecnológica (PINTEC), executada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
trienalmente.

102 A classificação de impacto radical ou incremental é empregada
para a análise de inovações, mas não para a análise de
mudanças em organizações.

103 A mudança corresponde à alteração temporal de uma realidade,
sem implicação de julgamento de seu resultado; a inovação,
por sua vez, configura-se somente quando há geração de
ganhos.

104 Diferentemente da mudança em organizações, que se refere a
mudanças em lócus organizacional, a mudança organizacional
envolve alteração de aspectos estruturais de uma organização.

105 Inicialmente admitida como diferencial, a inovação hoje é tida
como imperativo para as organizações, inclusive para as que
fazem parte da administração pública.

Acerca das dimensões das mudanças, julgue os seguintes itens.

106 Mudanças em estruturas e sistemas são comumente geradas nas
estruturas inferiores dos organogramas de uma organização.

107 Mudanças na estrutura formal de uma organização, ao
contrário de mudanças em seus processos, alteram elementos
de sua dinâmica organizacional, como cultura e
comportamento.

108 Mudanças nos sistemas de controle, de contabilidade e de
orçamento e nas políticas organizacionais são exemplos de
mudanças de dimensão processual.

109 Mudanças nas crenças ou nas atitudes de colaboradores podem
produzir mudanças na cultura organizacional.

Acerca do diagnóstico organizacional, julgue os itens subsecutivos.

110 Preparo para a mudança é o estágio do diagnóstico
organizacional que visa sensibilizar os colaboradores em
relação aos problemas da organização, fazendo parte do
modelo de congelamento-mudança.

111 Diagnóstico organizacional é um instrumento voltado à
promoção da flexibilidade, da mudança e da inovação nas
organizações.

112 A base teórica do diagnóstico organizacional é constituída pela
estrutura organizacional e pelo comportamento humano.

113 A análise do ambiente interno para a promoção da mudança
deve considerar concorrentes, fornecedores e clientes.

114 Práticas de diagnóstico organizacional são recomendadas
para administração de conflitos entre colaboradores de uma
organização.

115 Diagnóstico organizacional é uma ferramenta valiosa para
intervenções em grupos pequenos, mas não se aplica a grandes
grupos de colaboradores.

Acerca das boas práticas de gestão da mudança, julgue os itens de
116 a 120.

116 Mudanças organizacionais são endógenas às organizações e,
por isso, não podem ser planejadas.

117 Para manter canais de comunicação ativos e permitir que a
criatividade dos colaboradores reflita no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços, as organizações mobilizam os
gatekeepers, que são indivíduos preparados para ouvir novas
ideias. 

118 Gerenciar fornecedores e observar regulamentações e
legislações são procedimentos adequados para monitorar
fontes para a mudança.

119 A resistência à mudança é um processo em que um colaborador
se opõe à mudança proposta por um indivíduo com o qual haja
uma relação de poder estabelecida.

120 Cooperação entre as áreas internas e, simultaneamente, com

outras organizações é um requisito para se coordenar boas

ações de gestão da inovação e da mudança. 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens a

seguir.

121 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os

responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União

devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização

solidária com o infrator.

122 Dispor sobre a organização da administração federal é

atribuição privativa do presidente da República, que somente

poderá ser exercida pelo próprio ou, durante seus

impedimentos, por quem o substituir na presidência, vedada a

delegação.

123 Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da

República, apreciar os atos de concessão e renovação de

concessão de emissoras de rádio e televisão, sendo essa

atuação conjunta exemplo prático da aplicação da doutrina dos

freios e contrapesos.

124 O veto do presidente da República a projeto de lei será

apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.

Com relação às finanças públicas e ao sistema tributário nacional,

julgue os itens subsequentes.

125 A imunidade tributária recíproca entre as pessoas políticas

abrange apenas os impostos.

126 Cabem ao Banco Central a emissão de moeda, a função de

depositário das disponibilidades de caixa da União e a

atribuição de conceder empréstimos ao Tesouro Nacional.

127 O princípio da anterioridade tributária é cláusula pétrea, por

constituir garantia individual de que a lei que criar, aumentar

ou extinguir tributo somente pode ser aplicada no exercício

financeiro seguinte à sua publicação.

Acerca da organização político-administrativa do Estado Federal

brasileiro e da administração pública, julgue os seguintes itens.

128 É vedado à LODF definir os crimes de responsabilidade do

governador.

129 O presidente da República pode dispor, mediante decreto

autônomo, acerca da organização e do funcionamento da

administração federal, vedados o aumento de despesa e a

criação ou extinção de órgãos públicos.

130 A autonomia dos estados-membros caracteriza-se pela sua

capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno

e autoadministração, ao passo que a soberania da União

manifesta-se em todos esses elementos e, ainda, no que

concerne à personalidade internacional.
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Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham

encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira

de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração,

aplicaram multa e apreenderam esses alimentos. Com base na

situação hipotética apresentada, julgue os itens subsecutivos.

131 A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do

poder disciplinar da administração pública.

132 Diante do risco à saúde da população, as mercadorias com

prazo de validade expirado poderão ser imediatamente

apreendidas, mesmo antes da abertura de processo

administrativo e sem prévio contraditório do proprietário do

estabelecimento.

133 Se a aplicação da multa for indevida, a administração tem o

poder de anulá-la, de ofício, independentemente de provocação

do interessado.

Acerca do regime jurídico administrativo, julgue os próximos itens.

134 Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo

e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico

administrativo.

135 Em razão do princípio da legalidade, a administração pública

está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes.

136 O princípio da supremacia do interesse público sobre o

interesse privado é um dos pilares do regime jurídico

administrativo e autoriza a administração pública a impor,

mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos

direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses

de toda a coletividade.

Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito

de prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra

de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma

irregularidade. Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão

da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base

nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

137 A autoridade competente do órgão de fiscalização tem a

prerrogativa discricionária de instaurar processo administrativo

para apurar a infração cometida pelo servidor.

138 Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar para

apuração da infração, o servidor poderá ser afastado de suas

funções, por até sessenta dias, sem direito à remuneração do

cargo.

139 A ausência de advogado para auxiliar o servidor em sua defesa

não é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar.

140 O ato de embargo da obra atenta contra os princípios da

legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei

n.º 9.784/1999, julgue os itens a seguir. 

141 Nos processos administrativos, as intimações serão nulas

quando feitas sem observância das prescrições legais, no

entanto o comparecimento do administrado supre sua falta ou

sua irregularidade.

142 A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade

administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima do

ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na

demanda apenas na condição de fiscal da lei.

Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina

legal sobre o pregão, julgue os itens subsequentes.

143 Entre outras proibições, veda-se, no pregão, a exigência

de garantia de proposta bem como a exigência da aquisição do

edital pelos licitantes como condição para participação no

certame.

144 Afora a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de

2016, o regime diferenciado de contratações aplica-se a obras

e a serviços voltados à construção, à ampliação e à reforma de

estabelecimentos penais e de unidades de atendimento

socioeducativo, entre outras.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens que se seguem.

145 O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder

Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria

administração.

146 O controle judicial dos atos da administração ocorre depois

que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não

existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para

que tal controle se dê a priori.

Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do

Estado, aos serviços públicos e às organizações da sociedade civil

de interesse público.

147 De acordo com o princípio da continuidade, os serviços

públicos, compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de

forma contínua, não podendo ser interrompidos mesmo em

casos de inadimplemento do usuário.

148 Tanto o dano moral quanto o dano material são passíveis de

gerar a responsabilidade civil do Estado.

149 Nos termos da Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,

diferentemente da concessão, a permissão de serviços públicos

tem a natureza de ato administrativo unilateral e precário, e não

a de negócio bilateral que se formaliza mediante contrato. 

150 Compete ao Ministério da Justiça expedir certificado às

entidades interessadas em obter qualificação como organização

da sociedade civil de interesse público.
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