•
De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou
a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use, caso deseje,
o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
•
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas
mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões como clicar, clique
simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento
e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.
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A contínua e rápida depreciação da Terra balizou, na década de
60 do século passado, a formulação e a emergência da hipótese Gaia.
Apesar da ambigüidade e da inconsistência do termo, a hipótese de que
a Terra é um ser vivente reafirmou a importância dos estudos ecológicos
para o futuro da humanidade e teve um papel relevante na sensibilização
da opinião pública mundial sobre os impactos negativos do atual modelo
industrial e tecnológico, na sociabilidade dos diferentes povos e na
estabilidade dos ecossistemas mundiais. As contribuições analíticas do
físico australiano Robert May sobre a dinâmica populacional; a
incorporação da teoria do caos às questões ecológicas, a partir de 1970,
e o importante estudo de Margaleff, em 1963, que articulou entre si os
conceitos de clímax, estabilidade e diversidade de um ecossistema,
estimulando um grande número de pesquisas teóricas e o
desenvolvimento de novas tecnologias científicas, reafirmam a natureza
transdisciplinar da ecologia.
A partir da década de 80, Prigogine propôs uma tese científica
que teve grande impacto nos estudos sobre os processos físico-químicobiológicos, porque capaz de responder a questões até então indecifráveis
nas ciências da natureza, entre elas, por exemplo, como as leis da
termodinâmica podem ser aplicadas à vida.
Estes fragmentos mostram algumas contribuições que permeiam
a construção dos fundamentos da ecologia. As pesquisas recentes sobre
processos atmosféricos e estabilidade climática; química e física da
atmosfera; ciclos de calor e hidrológico; biodiversidade e biotecnologia;
ciclagem e reciclagem de nutrientes; processos de transporte de massa e
energia em diferentes biomas; usos e manejos dos solos, das águas e da
atmosfera, entre outros, a relação da ecologia com as ciências políticas,
com as ciências sociais, artes e religião; com a economia mundial e com
os processos civilizatórios mostram a posição privilegiada da ecologia
no mundo contemporâneo e ratificam o seu futuro promissor, o que
reserva para a Amazônia a condição de maior e principal “laboratório
ecológico mundial”.
Marcílio de Freitas. Amazônia e ecologia: diversidade e transdisciplinaridade.
Rio de Ja ne ir o: Voz e s, 2004, p .43-5 (co m a d a p ta ç õ e s ).
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Com referência às idéias do texto, julgue os itens a
seguir.


O autor considera Gaia um nome nãoapropriado para a hipótese de que a Terra é um
ser vivente, mas não desqualifica a importância
dessa hipótese relativamente ao desenvolvimento
de um novo pensamento sobre a ecologia.



O autor argumenta que o perigo de extinção da
Terra foi o fator responsável pelo advento da
disciplina ecologia em bases científicas, o que
deu consistência ao seu desenvolvimento.



Infere-se que a acelerada degradação ecológica
pôs em xeque os modelos de desenvolvimento e
os paradigmas civilizatórios, sobretudo os de
países desenvolvidos.



Infere-se que, para o autor, a inserção da
Amazônia na discussão de processos
econômicos e políticos mundiais é função de sua
referência ecológica mundial e do grau de
soberania do Estado brasileiro sobre a
Amazônia.



A importância da Amazônia para os processos
ecológicos mundiais explica, no texto, a idéia
sugerida pelo vocábulo “transdisciplinar” (R.15).
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Julgue os itens subseqüentes, acerca de aspectos interpretativos
e estruturais do texto.


No primeiro parágrafo do texto, há a comprovação da tese
sobre a natureza transdisciplinar da ecologia, a partir de
considerações sobre como compatibilizar a noção de
sustentabilidade com a de crescimento econômico.



O desenvolvimento do texto exemplifica os diversos
conceitos de ecologia a partir do conhecimento e da vivência
do autor; no trecho de conclusão, o autor justifica as
mudanças ocorridas quanto aos conceitos de ecologia a partir
da ocorrida na mentalidade humana a respeito da finalidade
dessa área.





De acordo com as idéias do texto, o seguinte trecho pode ser
empregado, logo após o primeiro parágrafo, como parágrafo
de desenvolvimento: Esta tese não é fruto de uma descoberta
ou invenção. Tem sido reconhecida, gradualmente, por um
número cada vez maior de pessoas. A sociedade começa a
perceber, enfim, que a manutenção dos referidos privilégios
pode vir a destruir todo o gênero humano como espécie
biológica, o que ratifica a hipótese Gaia.

Determinado órgão estadual, responsável pela execução
do Programa de Fiscalização Ambiental XYZ, enviou ao Banco
da Amazônia convite para um seminário sobre ciclos econômicos
e grandes projetos na Amazônia a partir da década de 80. A
correspondência oficial que encaminhava o convite foi dirigida à
diretoria do banco, que, por sua vez, encaminhou-a à seção de
comunicação social, para que fosse elaborada matéria jornalística
sobre o seminário, para divulgação interna ao Banco. Pronta a
matéria, será feita a divulgação.
Com base na situação hipotética acima, julgue os próximos itens,
acerca de redação oficial.


O chefe da seção de comunicação social deve encaminhar,
em seu nome, a todas as seções, a matéria sobre o evento, em
forma de memorando.



Ao encaminhar a matéria à diretoria, o chefe da seção de
comunicação social deverá empregar, na correspondência
dirigida ao diretor, a seguinte fórmula: Digníssimo Sr. Dr.
Fulano de Tal Diretor.



Qualquer que seja a correspondência de encaminhamento
acerca da divulgação do evento, é dispensável o fecho, por
se tratar de comunicação de circulação interna do Banco.



Seja qual for a forma de encaminhamento da matéria de
divulgação sobre o seminário, o chefe da seção de
comunicação social deverá enviar texto de que conste
cabeçalho ou timbre.

O que o autor denomina de “fragmentos” (R.21) são
informações apresentadas a partir do primeiro parágrafo
do texto, as quais exemplificam, especialmente,
desenvolvimentos científicos e sustentam a tese do autor.

Com referência a aspectos gramaticais e semânticos do texto,
julgue os itens que se seguem.


No texto, “balizou” (R.1) e “reafirmou” (R.4) foram
empregados como vocábulos sinônimos.



Na expressão “sensibilização da opinião pública” (R.5-6), o
substantivo sublinhado pode ser substituído, com igual
correção semântica, por sensibilidade.



Na estrutura “às questões ecológicas” (R.10), é obrigatório o
emprego do sinal indicativo da crase.



A correção gramatical e as idéias do texto seriam mantidas
se, no trecho, “propôs uma tese científica que teve grande
impacto” (R.16-17) fosse empregada vírgula logo após o
termo “científica”.



O texto permaneceria igualmente correto se o segundo
parágrafo fosse finalizado com ponto de interrogação em vez
de ponto final e o vocábulo “porque” (R.18) fosse substituído
pelo termo por que.



A correção textual seria mantida caso se empregasse o
adjetivo ecológica em vez da expressão “relação da
ecologia” (R.27).



Contextualmente, seria correto substituir a estrutura “para a
Amazônia” (R.31) por à Amazônia.
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A figura acima mostra uma janela do aplicativo Word 2000, com
parte de uma carta direcionada a clientes do Banco da Amazônia.
Com relação a essa figura e ao Word 2000, julgue os itens a
seguir.


Para alterar o tipo de marcador usado nos itens de vantagens,
é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar os
referidos itens; no menu
, escolher a opção
Marcadores e numeração...; na caixa de diálogo resultante
dessa ação, escolher o tipo de marcador desejado; clicar OK.



É possível, por meio do uso do botão
, alinhar à
esquerda o conteúdo da primeira linha da carta.



Para alterar o espaçamento entre as linhas para espaçamento
duplo, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:
selecionar as linhas; no menu
, escolher a opção
Parágrafo; clicar Nível do tópico e selecionar o nível 2.
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A Microsoft publicou em 14/2/2006 um boletim mensal
de segurança com sete atualizações. Duas delas são consideradas
críticas e afetam o Internet Explorer e o Windows Media Player.
As outras, classificadas como importantes, localizam-se no
Windows e no Office.



Para totalizar os ativos do período é suficiente selecionar as
células B4, C4 e D4 e clicar



.

É possível permitir que mais de um usuário utilize a pasta de
trabalho do Excel 2000. Para isso, é suficiente realizar as

Internet <www.info.abril.com.br> (com adaptações).

seguintes tarefas: no menu
, clicar Compartilhar
pasta de trabalho... e selecionar a opção Permitir alterações
por mais de um usuário ao mesmo tempo.

Considerando as informações do texto acima, julgue os itens
seguintes, acerca de tecnologias de computadores.


O Windows Explorer do Windows XP permite exibir a
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no
computador e visualizar as unidades de rede que foram
mapeadas para letras de unidades do computador. Usando o
Windows Explorer, é possível copiar, mover, renomear e
procurar arquivos e pastas.
 O Windows XP possui um utilitário chamado Backup que
pode auxiliar na criação de uma cópia das informações
armazenadas no disco rígido. Se os dados originais no disco
rígido forem apagados, substituídos por engano ou se
tornarem inacessíveis devido a falhas, é possível usar a cópia
para restaurar os dados perdidos ou danificados. Para isso,
é essencial a utilização de gravadora de CD-ROM.
 O Office 2000 é um sistema operacional que permite a
execução de múltiplas tarefas, como a edição de textos por
meio do Word, a criação de planilha, por intermédio do
Excel, e a criação de apresentações com o PowerPoint.
 Quando se faz upgrade em uma máquina, com troca do
processador por outro com maior velocidade e aumento da
quantidade de memória RAM, garante-se que haverá
aumento no tempo de processamento de programas.

Com o objetivo de abrir uma conta no Banco da Amazônia, um
usuário da Internet acessou o sítio do banco —
http://www.bancoamazonia.com.br — e, após selecionar a opção
Abertura de Conta, obteve a página web mostrada na janela do
Internet Explorer ilustrada na figura acima. O acesso à Internet
foi realizado por meio de conexão ADSL. Com relação a essa
situação hipotética, julgue os itens subseqüentes.
Internet: <www.bancoamazonia.com.br/balancos.htm> (com adaptações).

Com relação ao Excel 2000 e à figura acima, que contém uma
planilha com o relatório da administração e as demonstrações
financeiras do Banco da Amazônia relativos ao desempenho de
suas atividades no 1.º semestre de 2005, julgue os itens que se
seguem.
 Para selecionar o grupo de células formado pelas células A2,
B2, C2, D2, A4, B4, C4 e D4, é suficiente realizar a seguinte
seqüência de ações: selecionar o grupo formado pelas células
A2, B2, C2 e D2; pressionar e manter pressionada a



Após preencher todos os campos do cadastro, o usuário deve
clicar a opção
, para realizar uma operação
denominada download dos dados, que faz com que estes
sejam armazenados no servidor do Banco da Amazônia.



ADSL é a sigla para asymmetric digital subscriber line, que
em português significa linha digital assimétrica para
assinante. Essa é uma tecnologia criada para transferência de
dados em alta velocidade. Essa tecnologia divide a linha
telefônica em três canais virtuais, sendo um para voz, um
para download e outro para upload. O termo asymmetric
indica que a velocidade de transferência para download e
upload não são iguais.



Ao se clicar o botão
, será exibida no Internet Explorer
a página inicial do Banco da Amazônia, o que possibilitará
que o usuário tenha acesso a outros serviços.

§

tecla
; posicionar o ponteiro do mouse no centro da
célula A4; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo
do mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu
ponteiro no centro da célula D4; liberar o botão esquerdo
do mouse; liberar a tecla

§.

UnB / CESPE – Banco da Amazônia / Nome do Candidato:

Cargo 1: Técnico Científico – Área: Administração

– 3 –.
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética a respeito do Outlook Express, seguida de uma
assertiva a ser julgada.


O gerente de determinada agência do Banco da Amazônia
necessita enviar os dados do relatório de administração
trimestral para a agência central. Nessa situação, ele deverá
utilizar a ferramenta
do Outllok Express para copiar
dados em uma planilha Excel 2000 e colar esses dados na
mensagem a ser enviada.



Para facilitar o envio de dados periódicos para os
funcionários da agência, o gerente deverá utilizar o recurso
denominado catálogo de endereços do Outllok Express, que
fornece um local conveniente para armazenar informações
sobre contatos para recuperação fácil, como endereços de
email, endereços residenciais e comerciais, números de
telefone e de fax, identificações digitais, informações sobre
conferência e endereços para mensagens instantâneas e
informações pessoais.



O Brasil, país que utilizou, nos últimos anos, recursos
elevados do FMI para resolver problemas de investimento e
acertos de dívida, conseguiu desvencilhar-se dos interesses
da banca internacional.
 Segundo vários setores políticos internos dos Estados
modernos, a força devastadora dos interesses financeiros
internacionais pôs em xeque o princípio de soberania.
 A opção por políticas econômicas ortodoxas é a receita
aplicada pelo FMI aos países com os quais mantém acordos.
Relacionando à região amazônica os aspectos comentados no
segundo parágrafo do texto, julgue os itens que se seguem.





Texto para os itens de 36 a 45.
A estrutura financeira mundial é facilmente
compreendida pelos governos nacionais dos países periféricos,
uma vez que as grandes negociações, como aquelas estabelecidas
com o FMI, implicam discussões sobre temas econômicos
internos, que, para alguns, pode ser o caso de violação do
princípio da soberania nacional. Ao longo de sua trajetória, o
FMI pautou-se pela defesa de políticas econômicas ortodoxas que
objetivam dar melhor ordenamento às economias nacionais
periféricas, mas que, em muitos casos, inibiram o potencial de
desenvolvimento. Embora tenha sido utilizado um único
exemplo, não há dúvida, neste caso, de que a estrutura financeira
mundial condiciona as ações dos mais diferentes países.
Quanto à estrutura de segurança, a influência não é
menos evidente. Os países detentores da tecnologia mais
avançada na área são os principais responsáveis pelo comércio
mundial de armamentos, desenvolvido, muitas vezes, de forma
ilícita. Ao vender um produto de sua indústria bélica, o país
produtor não vende apenas aquele item, vende a assistência
técnica, o treinamento para o uso do armamento e, quiçá, uma
determinada visão da “segurança internacional”, dialogando com
a estrutura do conhecimento. A atual questão da compra de caças
por parte do governo brasileiro, que se tem arrastado por alguns
anos, revela a influência que um eventual fornecedor de caças
pode ter sobre a segurança de um país.





O álcool voltou às manchetes dos jornais e às discussões
cotidianas do brasileiro. Nos anos 1970, houve forte estímulo à
substituição gradual de parte do consumo de combustível advindo
do petróleo pela novidade do álcool como combustível para
carros. Mais recentemente, a população foi estimulada a adquirir
automóveis do tipo flex, que podem utilizar as duas formas de
combustível. Com relação a esse tema, julgue os itens que se
seguem.




Carlos Eduardo Vidigal. A nova ordem mundial. In:
Henrique Oliveira e Antônio Lessa. Política internacional
contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 11-2 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, relativos às idéias do texto no que
concerne às dimensões econômicas e financeiras do contexto
internacional contemporâneo.


As finanças internacionais limitam a área de ação dos
governos nacionais.



Em geral, os países periféricos, apesar dos constrangimentos
internacionais e internos erigidos contra os seus pleitos, têm
conseguido ampliar e elevar, de forma substantiva, sua
presença no processo decisório internacional.
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A Amazônia brasileira, por se encontrar em área estratégica
de amplas fronteiras nacionais e ser uma das mais
importantes fontes da biodiversidade global, é região que
causa preocupação no campo da segurança nacional.
O objetivo de preservação da floresta amazônica não é
compatível com os planos de desenvolvimento sustentável.
A proteção, por satélite, do espaço amazônico brasileiro e a
implantação de logística de defesa do seu espaço aéreo são
ações preventivas importantes, considerando-se as condições
complexas que envolvem os interesses internacionais na
região amazônica.
O fechamento e o policiamento da fronteira brasileira na
região amazônica são medidas plenamente eficazes para se
evitar que as crises políticas externas e suas conseqüências
econômicas, sociais ou humanitárias alcancem o lado
brasileiro.
O controle tecnológico exercido pelos países que produzem
pesquisa avançada e armas sofisticadas sobre os países
localizados na região amazônica, como o Brasil, dificulta o
aperfeiçoamento dos meios de defesa militar da Amazônia.







Como parte das preocupações estratégicas de qualquer país,
a energia renovável e o combustível alternativo são ganhos
atuais do Brasil nesse campo, em que o futuro mundial é
imprevisível.
A histórica dificuldade encontrada pelo Brasil para a
extração de petróleo em seu território e em sua costa
marítima, a despeito dos esforços da PETROBRAS, está na
origem da decisão brasileira de investir continuamente na
produção de álcool como combustível.
Há indiferença por parte das grandes corporações
internacionais em relação às possibilidades de exploração
econômica do álcool como combustível no Brasil.
O biocombustível, ainda que apresentado como solução de
futuro para a ampliação da matriz energética nacional, tem
baixas chances de se desenvolver em países com
características econômicas semelhantes às do Brasil.
Há conflito de interesses entre governo e empresariado
quanto à produção de álcool no Brasil, especialmente acerca
do uso da cana-de-açúcar como álcool combustível ou como
açúcar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O planejamento organizacional pode ser conceituado como um
processo desenvolvido para se alcançar uma situação futura
desejada, de modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com melhor
concentração de esforços e recursos pela organização. Acerca
desse tema, julgue os itens a seguir.



















Como o planejamento focaliza a situação futura, é
dispensável a análise das contingências ambientais a que a
organização está sujeita no momento da sua elaboração desse
planejamento.
Ao contrário do planejamento estratégico, o planejamento
operacional deve ser definido pela alta cúpula da
organização.
O processo de planejamento estratégico deve buscar
alinhamento com a missão da organização.
Embora possam envolver riscos, amplitudes, prazos e
volume de recursos diferenciados, os planejamentos
estratégico, tático e operacional são etapas complementares
e devem conter ferramentas de integração entre si.
O planejamento tático, também conhecido como gerencial,
é normalmente conduzido nos níveis intermediários da
hierarquia da organização e deve buscar a aplicação dos
objetivos traçados no planejamento estratégico para
determinado setor ou departamento.
Em geral, na elaboração do planejamento operacional devem
ser consideradas as interferências do ambiente externo à
organização, exigência dispensável no processo de
planejamento estratégico.
Considera-se planejamento operacional a formalização,
principalmente por meio de documentos escritos, das
metodologias de desenvolvimento e implantação
estabelecidas para a organização.
É recomendável que o planejamento estratégico seja feito
pela empresa, ou seja, com a participação efetiva de seus
membros, e não para a empresa, com a adoção de pacotes
prontos de planejamento, que não consideram as
peculiaridades da organização.
O princípio da precedência de planejamento refere-se ao fato
de que o planejamento deve vir antes das outras funções
administrativas: organização, direção e controle.
Uma vez completado o processo de planejamento
organizacional, este poderá sofrer alterações somente quando
cumprido o prazo de revisão estipulado nos planos.

Acerca da legislação sobre licitações — Lei n.º 8.666/1993, Lei
n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 1.070/1994 —, julgue os itens que
se seguem.


A licitação deverá ser julgada de acordo com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade e da probidade administrativa.
 Considere que o Banco da Amazônia realizou licitação para
a aquisição de determinado bem. Nesse processo, houve
empate em todos os quesitos previstos no edital.
Nessa situação, é lícito atribuir preferência ao bem
produzido por empresa brasileira de capital nacional, em
relação a bem que, embora produzido no país, tenha como
fabricante empresa de capital estrangeiro.
 É inexigível licitação para obras e serviços de engenharia
cujo valor seja de até dez por cento do limite previsto para
a modalidade de concorrência.
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Para os casos em que a legislação exige a modalidade de
tomada de preços, a administração pública poderá utilizar o
convite e, em qualquer caso, a concorrência.



Considere a seguinte situação hipotética.
Para os eventos de comemoração do aniversário do Banco da
Amazônia, um gestor do banco contratou, sem licitação,
cantor de renome nacional, consagrado pela crítica
especializada e pela opinião pública. Em auditoria realizada
posteriormente, ficou comprovada a ocorrência de
superfaturamento na contratação do artista.
Nessa situação somente o agente público responsável pela
contratação responderá pelo dano causado à Fazenda
Pública. O cantor, que apenas prestou seus serviços, não
poderá ser responsabilizado.



Para a habilitação nas licitações, não se exige documentação
relativa à qualificação técnica do interessado.



Para contratação de bens e serviços de informática, os órgãos
da administração federal deverão adotar, obrigatoriamente,
o tipo de licitação técnica e preço, ressalvadas as hipóteses
de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação, sendo
esses órgãos também dispensados dessa obrigação quando a
licitação ocorrer na modalidade de convite.



A modalidade de pregão não é adotada para aquisição de
bens ou serviços.

Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre a gestão de
recursos humanos.


A administração eficaz dos recursos humanos produz
impacto positivo no desempenho organizacional,
proporcionando maior motivação e produtividade do
funcionário.



A gestão de recursos humanos focaliza a manutenção de uma
força de trabalho eficaz na organização, sem abordar as
atividades de atração de novos talentos, de treinamento e de
desenvolvimento de equipes.



A expressão capital humano tem sido usada para se referir ao
valor econômico do conhecimento, da experiência e das
habilidades e capacidades do corpo de funcionários.



O processo de avaliação do desempenho tem como principal
objetivo a identificação de funcionários com baixa
produtividade, com vistas à sua demissão.



O treinamento de orientação, também denominado
treinamento introdutório, consiste na apresentação da
cultura, dos padrões e das metas da organização aos
membros recém-chegados.



A utilização da entrevista como ferramenta de seleção
possibilita à organização garantia concreta sobre o futuro
desempenho do candidato no emprego.
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Acerca da gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.


Em programas de qualidade, a participação e o trabalho em
equipe devem ser priorizados.



A gestão da qualidade pode ser definida como um
compromisso de toda a organização para a obtenção de
qualidade em todas as atividades realizadas, por meio da
melhoria contínua dos processos, buscando o atendimento
pleno das necessidades dos clientes.



Os programas de qualidade total possuem metodologia
própria de implantação, tornando a atividade de
planejamento desnecessária.



Os conceitos de qualidade e as estratégias de gestão da
qualidade são os mesmos para empresas da área de prestação
de serviços e para empresas tipicamente industriais.



A criação de barreiras entre os departamentos se inclui entre
os princípios propostos por Deming.



Como os agentes de transformação na gestão da qualidade
são as pessoas, um dos principais desafios para a
consolidação da qualidade em uma organização é sua
inserção na cultura organizacional.

Com referência ao processo administrativo disciplinar, regulado
pela Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens a seguir.


Quando o interessado não atende à intimação que lhe foi
feita, é caracterizado automaticamente o reconhecimento dos
fatos por ele e é cassado seu direito de ampla defesa no
prosseguimento do processo.



No processo administrativo é garantido ao interessado o
direito de se fazer assistir, facultativamente, por advogado,
salvo quando a lei obriga a representação.



Cabe recurso das decisões administrativas, dirigido à
autoridade que proferiu a decisão, em face de razões de
legalidade e de mérito.



Para fins de processo administrativo, os maiores de
dezesseis anos de idade são capazes, ressalvada previsão
especial em ato normativo próprio.



Pode-se definir motivação como processo responsável pela
intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de
uma pessoa para o alcance de determinada meta.



Descentralização pode ser entendida como a dispersão do
processo decisório entre os membros da cúpula da
organização.



No processo decisório, antes da etapa de análise da situaçãoproblema, há etapa de escolha da opção mais adequada para
o alcance dos objetivos.

As equipes podem ser entendidas como grupos de pessoas com
habilidades complementares, atuando juntas em uma mesma
atividade, com propósitos e objetivos comuns, comprometidas
umas com as outras e com a qualidade dos relacionamentos e dos
resultados. Acerca do trabalho em equipe nas organizações,
julgue os itens que se seguem.


A principal característica das equipes funcionais é o contato
virtual entre seus membros, por meio da utilização de
recursos da tecnologia da informação.



É recomendável que o fluxo de comunicação em uma equipe
ocorra apenas de cima para baixo, de forma a evitar
problemas de coordenação dos trabalhos.



Embora a competitividade seja muito valorizada no mundo
dos negócios, a competição interna em uma equipe deve ser
vista com reservas, uma vez que o propósito maior da equipe
não é o sucesso individual, e sim o resultado coletivo.



Sendo o trabalho de equipe realizado horizontalmente, é
recomendável que não haja pessoas com perfil de liderança
integrando uma equipe de trabalho, pois essa situação
geraria, automaticamente, uma relação chefe/subordinado
dentro da equipe.



Entre os fatores que podem conduzir uma equipe ao
insucesso, encontram-se a falta de confiança, o uso de
ferramentas impróprias e a falta de definição clara dos
objetivos.

Julgue os seguintes itens, relativos à dinâmica das organizações.

Julgue os itens subseqüentes, referentes a organização e
princípios da administração pública.



A perspectiva da organização como sistema social decorre
do fato de as organizações serem constituídas de pessoas que
trabalham em grupos e desenvolvem percepções em função
de regras, papéis e sistemas de recompensas, e de
compartilharem metas e propósitos.



A administração pública direta é composta pelos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário nos níveis federal,
estadual e do Distrito Federal, e, no nível municipal, apenas
pelos poderes executivo e legislativo.



A cultura organizacional não influencia as interações e os
processos de comunicação entre os membros de uma
organização.





Embora façam parte da cultura geral de uma população, os
valores e crenças não fazem parte da cultura organizacional,
devido ao fato de não estarem contidos nas regras formais da
organização.

A administração pública pode ter participação de, no
máximo, cinqüenta por cento no capital social das empresas
públicas, pois essas empresas são dotadas de personalidade
jurídica de direito privado.



O princípio da moralidade, por se relacionar apenas com
valores éticos e culturais da população, não se inclui entre os
princípios fundamentais da administração pública.
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Pedro de 17 anos de idade e João, de 22 anos de idade,
são irmãos, e foram aprovados em concurso público. Pedro foi
aprovado para cargo de nível médio no Ministério da Fazenda e
João foi aprovado para cargo de nível superior no Banco da
Amazônia.
Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens a
seguir.


Ao tomar posse, Pedro ingressará no regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, previsto na Lei n.º
8.112/1990, enquanto João, ao ser admitido, assinará
contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

 Pedro não poderá ser investido no cargo para o qual foi

Acerca do controle da administração pública, julgue os itens
subseqüentes.
 O controle da administração pública somente poderá ser

exercido externamente ao órgão executor.
 O controle externo permanente é praticado pelo Poder

Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas.
Julgue os itens a seguir relativos a atos e contratos
administrativos.
 São nulos os atos administrativos que violem regras

fundamentais referentes à manifestação de vontade, ao
motivo, à finalidade ou à forma, de maneira tal que não
possam ser convalidados.
 A anulação é uma das formas de extinção do ato

administrativo.

aprovado se ainda não tiver completado dezoito anos,
embora sua idade não prejudique as demais etapas do
concurso.

 O ato administrativo pode ser declarado nulo se o seu objeto

 Após um ano de efetivo exercício no cargo, Pedro adquirirá

 A concessão é um contrato tipicamente privado, não

estabilidade, não podendo ser demitido em hipótese alguma.
Acerca dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens
seguintes.
 Se um agente público do Banco da Amazônia cometer ato de

improbidade administrativa que importe em enriquecimento
ilícito, ele não perderá o cargo e nem terá os seus direitos
políticos suspensos, embora possa perder os bens que,
indevidamente, incorporou ao seu patrimônio.
 Entre as sanções previstas para os agentes que cometeram

atos de improbidade administrativa, inclui-se o pagamento
de multa civil.
 As sanções previstas para o cometimento de atos de

improbidade que importam em prejuízo ao erário ou em
enriquecimento ilícito são mais severas que as previstas para
os atos que, embora atentem contra os princípios
administrativos, não tenham causado prejuízo ao erário ou
enriquecimento ilícito.
Considerando que o Estado responde pelos danos que seus
agentes, por ação ou omissão, causarem a terceiros, no exercício
funcional ou sob tal pretexto, julgue os itens subseqüentes acerca
da responsabilidade civil da administração pública.
 Caso o Estado efetue a reparação do dano a terceiro lesado,

extingue-se o direito de regresso contra agente público
responsável pelo dano, mesmo que este tenha agido
dolosamente.
 Mesmo nos casos em que o dano seja decorrente de falha

humana do agente público, o Estado não se isenta de
responsabilidade.

UnB / CESPE – Banco da Amazônia / Nome do Candidato:

Cargo 1: Técnico Científico – Área: Administração

for ilícito ou impossível.
podendo ser considerado contrato administrativo.
 A possibilidade de rescisão unilateral do contrato

administrativo é reservada unicamente ao poder público.
Acerca do orçamento público e da Lei Complementar n.º
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) —, julgue os
itens seguintes.
 O princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade

impõe que as previsões de receita e despesa devem referir-se,
sempre, a um período limitado no tempo (um ano).
 Parte integrante do processo orçamentário, a lei de diretrizes

orçamentárias fornece as regras básicas para orientar a
elaboração da lei orçamentária anual.
 As disposições da LRF obrigam os Poderes Executivo e

Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, não abrangendo os tribunais de contas e o
ministério público.
 Um dos objetivos da LRF é o estabelecimento de regras para

o controle do endividamento público.
Acerca da liderança nas organizações, julgue os itens a seguir.
 A liderança participativa ocorre quando o líder explica o que

e como os subordinados devem fazer para executar suas
tarefas.
 Embora nem todo gerente seja um líder, para que um

funcionário possua características de líder é necessário que
ele esteja ocupando um cargo formal de gerência.
 Os processos de reengenharia normalmente conduzem a

formas de liderança diretivas e autocráticas, fortalecendo as
barreiras entre os departamentos e sem preocupação com o
foco no cliente.
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