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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Na passagem do século XIX para o XX, a aceleração da
revolução industrial e as ideias dos pioneiros da escola clássica
deixaram plantadas as sementes de uma grande transformação. No
campo das teorias, essa transformação foi representada tanto pela
evolução das ideias clássicas quanto pelo surgimento de novas
concepções de como administrar as organizações.

Antônio Cesar Amaru Maximiano. Introdução à administração.

2.ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 37 (com adaptações).

Considerando esse texto como motivador, julgue os itens a seguir
acerca da evolução da administração.

51 Segue os princípios gerais da administração — estabelecidos
na teoria clássica — a organização que designa tarefas
específicas para seus colaboradores, estabelece claramente
quem tem o direito de dar ordens, determina que cada
empregado receba ordens de apenas um superior e preceitua
que os interesses gerais da organização se sobreponham aos
interesses individuais.

52 Apresenta características da teoria contingencial a organização
que altera suas estratégias, sua estrutura ou seus processos
administrativos em função de mudanças no cenário
macroeconômico; de aumento ou redução de seu mercado
consumidor; de melhora ou piora nos índices de aceitação de
seus produtos e serviços; e de sua desatualização em relação
aos avanços tecnológicos.

53 A escola da administração científica procurou combater o
desperdício e aumentar a produtividade com base nos estudos
de tempos e movimentos e em sistemas de pagamento por
quantidade produzida. De acordo com esses estudos, a
produtividade era resultado da maximização do esforço, isto é,
trabalhar mais e mais rápido, com adequado sistema de
premiação financeira.

Julgue os itens subsecutivos, relativos à evolução da administração
pública no Brasil.

54 Com a reforma administrativa de 1967, buscou-se melhorar a
dinâmica de funcionamento da administração pública, por meio
da descentralização de várias atividades para a administração
indireta, como autarquias e fundações.

55 No primeiro período do governo Vargas, a administração
pública passou por intenso processo de racionalização com a
implantação do modelo de administração burocrática.

Acerca do processo administrativo, julgue os itens seguintes. 

56 Para assegurar a realização de objetivos organizacionais, o
processo de controle deve comparar resultados alcançados com
resultados esperados.

57 Estabelecer atribuições e responsabilidades entre unidades
organizacionais e definir a estrutura com base no tipo de
departamentalização e no tipo de organograma mais adequados
para enfrentar os desafios já identificados são atividades que
ocorrem no processo de direção.

A universidade UNICA, instituição de grande porte,

voltada à promoção do ensino, pesquisa e extensão de nível

superior, que oferece cursos de graduação e pós-graduação em

diversas áreas do conhecimento, planeja uma forma de se preparar

para desafios atuais e futuros, decorrentes de alterações nos

cenários econômico, social, político e mundial. Em função dessas

alterações, algumas decisões já foram tomadas com base em estudos

já desenvolvidos nas mais diversas áreas.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

58 Considere que a UNICA tenha detectado a seguinte situação

em seu processo de análise ambiental: qualificação

insuficiente, na área de novas tecnologias de ensino, do corpo

funcional de suas unidades localizadas no exterior. Nesse caso,

considerando os conceitos da análise SWOT, há ameaça ao

alcance dos objetivos da universidade.

59 A existência de muitas instituições de ensino superior que

atuam há muito tempo no mercado, o crescimento lento do

setor de ensino superior e a pouca diferenciação nos serviços

ofertados são fatores que impedem a entrada de novos

concorrentes.

60 Situação hipotética: O público-alvo da UNICA é altamente

sensível a preços, isto é, aos valores que investe em sua

formação acadêmica. Em função disso, a universidade decidiu

adequar-se internamente para atuar de forma ampla na

formação acadêmica, com base na estratégia genérica mais

adequada a essa situação. Assertiva: Nesse caso, a

universidade adotou a estratégia da diferenciação.

61 Caso a UNICA tenha definido que “todos os seus cursos sejam

avaliados com nota máxima até 2020”, então esta definição

estabelece sua missão.

O planejamento é uma função administrativa importante,

utilizada por administradores dos níveis estratégico, tático e

operacional, porém o escopo e as atividades são específicos de cada

nível.

Thomas S Bateman & Scott A. Snell. Administração: construindo

vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998 (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto e de suas implicações,

julgue os itens que se seguem.

62 É na fase de planejamento tático que ocorrem o detalhamento

e a especificação dos planos estratégicos.

63 Uma organização que esteja definindo os objetivos para suas

áreas funcionais — recursos humanos, finanças, marketing,

tecnologia — está elaborando seu planejamento operacional.
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Acerca do processo administrativo, julgue o próximo item.

64 Definir, por parte dos superiores hierárquicos, os objetivos de

desempenho dos subordinados, interligar os objetivos

departamentais, dar ênfase ao controle dos resultados e avaliar

permanentemente os planos de trabalho são etapas específicas

da administração por objetivos.

O processo de organizar busca dividir o trabalho a ser

realizado e atribuir responsabilidades e autoridades a pessoas, o que

se dá pela definição da estrutura organizacional com base nos

critérios de departamentalização escolhidos. 

Antônio Cesar Amaru Maximiano. Introdução à administração.

2.ª ed. São Paulo: Atlas, 2011 (com adaptações).

Tendo como referência inicial as ideias contidas no texto, julgue os

itens subsecutivos. 

65 As vantagens de uma organização do tipo matricial incluem

flexibilidade, adaptabilidade e princípio da unidade de

comando.

66 Ação de delegação corresponde ao ato administrativo que

promove a transferência de atribuições de uma unidade

organizacional para uma unidade subordinada, com

consequente alteração dos regimentos internos da organização.

Nesse caso, a unidade subordinada fica responsável, perante a

organização, pelas novas atribuições.

67 Considere que uma organização tenha definido a seguinte

estrutura organizacional: diretoria de pessoal, diretoria de

administração e finanças, diretoria de marketing e diretoria de

vendas. Nesse caso, a referida organização definiu sua

estrutura com base na departamentalização funcional.

Uma instituição de ensino superior pesquisou, entre seus

alunos, o grau de satisfação nas seguintes categorias, divididas em

subcategorias: qualidade do ensino, das instalações, do atendimento

administrativo e do projeto pedagógico. Devido ao alto grau de

insatisfação apresentado nos resultados de várias categorias, a

instituição resolveu investir na melhoria do índice de satisfação, por

meio de ações de gestão da qualidade.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

68 Caso deseje identificar as subcategorias com maiores índices

de insatisfação para, posteriormente, priorizar suas ações

corretivas apenas nas subcategorias mais relevantes, a

instituição deverá utilizar o diagrama, ou método de análise, de

Pareto.

69 A ferramenta a ser utilizada para diagnosticar as causas de

insatisfação das diversas categorias pesquisadas é o diagrama

de Ishikawa, também conhecido como diagrama Espinha de

Peixe.

Projeto pode ser corretamente conceituado como um

empreendimento temporário, que cria um produto, serviço ou

resultado único e que é elaborado progressivamente. A esse

respeito, julgue os itens que se seguem.

70 A entrega do produto ou serviço contratado e a obtenção da

aceitação formal do produto ou serviço entregue são ações que

fazem parte da etapa de execução do projeto.

71 A declaração preliminar do escopo do projeto, o

desenvolvimento de seu termo de abertura e a identificação das

partes nele interessadas ocorrem na etapa de planejamento. 

Em uma instituição de ensino, o processo de atendimento

a reclamações de alunos obedece às seguintes etapas:

I apresentação da solicitação; 

II recebimento da solicitação do aluno;

III registro da solicitação do aluno;

IV análise da solicitação com base nas normas da

instituição;

V elaboração da resposta ao aluno;

VI entrega da resposta ao aluno.

De acordo com essa situação, julgue os próximos itens, relativos à

gestão de processos.

72 O processo descrito pode ser corretamente classificado como

processo de suporte.

73 Caso, na prática, o responsável pela etapa II registre a

solicitação do aluno no momento do recebimento — como

forma de agilizar o processo —, a etapa III não agregará valor

ao processo.

A respeito da administração direta e indireta, julgue os itens a

seguir.

74 As fundações públicas de personalidade jurídica de direito

público, na área federal, são entidades da administração direta.

75 Integram a administração federal indireta, entre outras

entidades, os serviços sociais autônomos e as organizações

sociais.

76 As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de

direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo

estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

Julgue os itens subsequentes, no que se refere a atos

administrativos.

77 Um ato administrativo editado pela administração pública não

requer provas de sua validade, visto que a presunção de

legitimidade é inerente a esse ato.

78 Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são requisitos

fundamentais do ato administrativo, sem os quais este se torna

nulo.
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Julgue os próximos itens, relativos ao regime dos servidores

públicos federais.

79 Um servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará

sujeito a estágio probatório pelo período de vinte e quatro

meses.

80 É obrigatória a aprovação prévia em concurso para provimento

de quaisquer cargos ou empregos na administração direta ou

indireta, ressalvadas as nomeações para cargos em confiança,

declarados em lei como de livre nomeação e exoneração.

81 São formas de provimento de cargo público: nomeação,

promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração

e recondução.

Acerca do orçamento público, julgue os itens subsecutivos. 

82 O bem público resultante da função alocativa do orçamento

caracteriza-se pela rivalidade em seu consumo e pela não

exclusão do consumidor no caso de não pagamento.

83 O orçamento público possui três funções distintas que

coexistem simultaneamente: alocativa, distributiva e

estabilizadora. 

Ainda com relação ao orçamento público, julgue os itens que se

seguem.

84 De acordo com a categoria econômica, o superávit do

orçamento corrente é considerado fonte de receita corrente do

Estado. 

85 O processo orçamentário brasileiro é direcionado

principalmente por três leis distintas: o plano plurianual com

maior vigência, a lei de diretrizes orçamentárias em conjunto

com o anexo de metas e riscos fiscais e, por fim, a lei

orçamentária anual, na qual se incluem o orçamento fiscal, o de

seguridade social e o de investimentos das empresas. 

86 Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas e não

pagas até o dia 31 de dezembro e servem para resguardar o

direito do credor de receber, uma vez que a despesa foi

empenhada. 

87 O elemento básico de um orçamento são as contas que o

compõem, a partir das quais é possível antecipar situações

patrimoniais e demonstrar resultados, o que na prática as torna

um instrumento de análise e de síntese para compreensão do

comportamento de uma organização. 

88 As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da

dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculadas à

categoria econômica de despesas correntes.

De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações
públicas, julgue os itens a seguir.

89 São considerados tipos de licitação: a de menor preço, a de
melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance ou
oferta.

90 As empresas públicas e sociedades de economia mista, que
possuem personalidade jurídica de direito privado, estão
desobrigadas de se submeter ao regime da Lei n.º 8.666/1993.

91 Nos casos de inviabilidade de competição, como a contratação
de profissional de qualquer setor artístico, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública,
aplica-se a contratação direta, pois se caracteriza a
inexigibilidade de licitação.

92 Na administração pública, pode ser adotada a modalidade de
licitação pregão para a aquisição de bens e serviços comuns ou
especiais e diferenciados.

93 O prazo de validade das propostas apresentadas nas licitações
realizadas na modalidade pregão será de sessenta dias, ou o
prazo fixado no edital.

94 Em casos de situação de emergência ou de calamidade pública,
poderá haver contratação direta, com dispensa de licitação,
tendo o contrato decorrente prazo máximo de duração de cento
e oitenta dias, vedada a sua prorrogação.

95 A concorrência pública é a modalidade de licitação que deve
ser utilizada para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens
a seguir.

96 A autonomia do Distrito Federal e sua organização
político-administrativa têm limitações constitucionais.

97 No Brasil, os municípios são considerados elementos
dissolúveis da federação.

A respeito dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

98 Instrução é ato administrativo unilateral editado pelos
ministros de Estado.

99 Quanto ao aspecto subjetivo, o sujeito poderá ser tanto a
pessoa jurídica de direito público, quanto o agente público que
efetivamente execute o ato administrativo.

Em relação aos requisitos e às espécies de atos administrativos,
julgue os itens subsequentes.

100 A motivação, como elemento essencial do ato, cria para os
administrados possibilidades de terem conhecimento das
razões de determinada prática adotada pela administração
pública, o que evita obscuridades na decisão administrativa e
cumpre uma das finalidades da motivação, que é a de garantir
a segurança dos administrados.

101 Permissão é o ato administrativo, por meio do qual a
administração pública declara formalmente que os requisitos
legais e regulamentares foram preenchidos. Esse ato é editado
no exercício de competência vinculada e constitui o direito de
um particular ao exercício de uma profissão ou atividade
privada determinada.

102 A competência, finalidade, forma, o motivo, objeto e a
legalidade são considerados requisitos dos atos
administrativos.
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Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
seguintes.

103 De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado
considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese de
exclusão da responsabilidade civil do Estado.

104 A responsabilidade civil do Estado deve ser excluída em
situações inevitáveis, isto é, em caso fortuito ou em evento de
força maior cujos efeitos não possam ser minorados.

105 O ato emanado do Poder Judiciário e adstrito ao processo
judicial, ainda que provoque consequências danosas às partes,
isenta o Estado de responsabilidade.

106 Pela responsabilidade civil, o Estado deve indenizar terceiros
por perdas e danos materiais e morais sofridos em decorrência
de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado.

107 A constatação do dano moral ou material é um dos elementos
necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.

Com base nos princípios afetos à licitação pública, e nas
disposições da Lei n.º 8.666/1990, julgue os itens que se seguem.

108 Por meio de leilão, a administração poderá, excepcionalmente,
contratar diretamente com o particular.

109 Para participar de uma tomada de preços, a empresa deverá
estar cadastrada junto ao órgão ou atender às condições
exigidas para o cadastramento.

110 A licitação poderá ser realizada sem a previsão de recurso
financeiro disponível para a respectiva liquidação.

111 No âmbito das licitações públicas, é permitido os editais
estabelecerem normas que restrinjam a participação de
concorrentes, de modo que se consiga a contratação de
empresa específica.

A respeito das diretrizes dos procedimentos licitatórios, julgue os
itens subsequentes.

112 Para a verificação da qualificação técnica, é dispensável a
apresentação dos respectivos atestados de capacidade
fornecidos por pessoas de direito público ou privado.

113 A vigência do regime diferenciado de contratações públicas
(RDC) terminará juntamente com o fim das obras necessárias
para os Jogos Olímpicos de 2016.

Julgue os itens subsecutivos, de acordo com os princípios que
compõem o direito administrativo brasileiro.

114 A ação administrativa tendente a beneficiar ou a prejudicar
determinada pessoa viola o princípio da isonomia.

115 O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize
a prática de determinado ato.

116 Os atos administrativos se aperfeiçoam pela publicidade, sendo
possível, em alguns casos, que sejam praticados sob sigilo.

A respeito dos poderes da administração pública, julgue o item a
seguir.

117 Pelo poder hierárquico, são possíveis a apuração de faltas
funcionais e a aplicação de punições ao agente infrator.

No que tange à improbidade administrativa e ao processo
administrativo federal, julgue os seguintes itens.

118 Em relação ao alcance subjetivo da improbidade
administrativa, verifica-se que os órgãos da administração
direta e indireta dos três poderes e de qualquer um dos entes
federados configuram-se como sujeitos passivos imediatos do
ato caracterizado pela improbidade administrativa.

119 Em inquéritos que apurem crime de improbidade
administrativa, é vedado à autoridade administrativa
responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos
bens do indiciado, pois a presunção de inocência é um direito
constitucionalmente protegido.

120 O servidor que estiver litigando judicialmente com o titular de
algum direito em processo administrativo ficará impedido de
atuar no feito.

Espaço livre


