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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração e ao

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

processo administrativo.

e à licitação pública.

51

60

52

53

No MDIC, a existência das Secretarias de Desenvolvimento,
de Produção e de Comércio Exterior caracteriza uma estrutura

ato punitivo, ou seja, que certifica ou atesta um fato

organizacional funcional.

administrativo.

Um gerente que adota um estilo de liderança liberal enfatiza as

61

mista é privada, apesar de determinadas relações institucionais,

sua equipe.

como organização e contratação de pessoal, serem regidas pelo

Uma organização que valoriza seus colaboradores mediante a

direito público.
62

desempenho ou da titulação acadêmica, adota os pressupostos
da teoria burocrática.

55

Parte do capital instituidor de uma sociedade de economia

tarefas e a forma de obtenção dos resultados por intermédio de

promoção daqueles mais competentes, avaliados em função do

54

Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como

Todos os licitantes podem apresentar lances ao longo de todo
o pregão presencial, a despeito da proposta inicial.

63

Um homem que, em dezembro de 2013, mediante aprovação

Desde 1930, têm sido desenvolvidas ações na administração

em concurso público, tiver tomado posse em cargo regido pelo

pública para que o modelo patrimonialista de gestão seja

regime estatutário poderá se aposentar, com proventos

adotado pelo Estado brasileiro.

integrais e paridade com os servidores ativos, em dezembro de

Por meio da análise SWOT é possível definir os indicadores

2023, caso possua, nesse ano, cinquenta e cinco anos de idade

de desempenho de cada um dos processos elaborados no

e dez anos de serviço público ininterrupto.

planejamento.

64

Caso pretenda comprar um medicamento produzido por apenas

Com referência ao modelo de excelência gerencial e à gestão de

uma indústria farmacêutica, utilizado para tratar doença

projetos, de processos e de qualidade, julgue os itens seguintes.

tropical típica em algumas regiões brasileiras, o responsável
pelo setor de compras de um hospital público deverá

56

Uma

organização

que

busca

obter

a

certificação

considerar inexigível a licitação.

ISO 9000:2000 deve adotar as metas fixadas pela organização
certificadora, que deverão ser atingidas em, no máximo, um
ano a partir do início do processo de certificação.
57

58

Uma organização que fomenta a abertura de canais de

do governo nas finanças públicas, julgue os próximos itens.
65

O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela

comunicação internamente, de modo a garantir que os

norma constitucional segundo a qual é vedada a realização de

colaboradores sigam as mudanças de gosto e atitudes dos

operações de créditos que excedam o montante das despesas de

clientes, está de acordo com as bases do controle da qualidade

capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito

total proposto por Kaoru Ishikawa.

autorizadas com finalidade precisa, mediante créditos

O fluxograma é uma ferramenta de gestão da qualidade na qual

suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo

se descreve a análise dos resultados obtidos durante

por maioria absoluta.

determinado período.
59

No que se refere ao orçamento público como ferramenta de atuação

66

A

função

política

do

orçamento

diz

respeito

ao

No modelo da Fundação Nacional da Qualidade, os projetos

estabelecimento do fluxo de entrada de recursos obtidos por

em andamento ou previstos devem ser descritos no critério

meio da arrecadação de tributos, bem como da saída de

denominado projetos.

recursos provocada pelos gastos governamentais.
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Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens
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75

subsequentes.
67

indenização a determinado cidadão que se feriu em acidente
ocorrido em prédio público, o precatório emitido deverá ser

Caso determinado órgão público precise alterar seu programa
pago na ordem cronológica de apresentação, não sendo

de trabalho consignado na lei orçamentária a fim de incluir

admitido direito de preferência.

novos recursos para pagamento de pessoal e de serviço da
dívida, projetos de lei de crédito adicional distintos deverão ser

76

propostos para cada uma das finalidades citadas.
68

Caso a União seja condenada em ação judicial a pagar

Entre os órgãos setoriais do sistema de planejamento estão as
unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios e da

As dívidas realizadas para atender a insuficiências de caixa ou
de tesouraria constituem dívida flutuante.

Com referência à Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os
seguintes itens.

Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de
Orçamento Federal.
69

diretrizes orçamentárias no prazo estabelecido pela legislação

circunstanciada, que, por sua vez, será incluída na prestação de

pertinente, será vedado ao Poder Legislativo ou a qualquer de

contas da União.
78

A concessão de garantias dadas pela União em operações de

que trate desse assunto.

crédito realizadas por entes subnacionais da Federação integra

Caso determinada entidade pública transfira parte de suas

os riscos a serem prevenidos pela gestão fiscal responsável.

dotações a outra unidade orçamentária, a transferência constará
duas vezes na lei orçamentária anual.
71

O impacto fiscal das atividades das agências financeiras
oficiais de fomento deverá ser objeto de avaliação

Se o Poder Executivo não apresentar o projeto de lei de

seus membros a elaboração e apresentação de projeto de lei

70

77

A respeito da implantação de planos estratégicos em gestão de
pessoas, julgue os próximos itens.

Os códigos correspondentes às rubricas devem ser utilizados
quando se fizer necessário discriminar os tipos de receita

79

As capacidades individuais são o principal elemento
responsável pelo comportamento e pela produtividade dos

agrupados em determinada espécie.

funcionários de uma organização.
Acerca da programação orçamentária, da receita e da despesa

80

públicas, julgue os itens de 72 a 76.
72

73

tipo outside-in de formulação estratégica com as modernas
prescrições de caráter inside-out.

Entre as receitas incluídas na lei orçamentária anual estão as
operações de crédito por antecipação de receita.

Julgue os itens que se seguem, relativos às teorias e aos modelos de

As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos

comportamento organizacional.

fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo

74

A gestão por competências integra a perspectiva clássica do

81

No que se refere à qualidade de vida no trabalho, as práticas

de orçamento existente no país. Dessa forma, a ordem

assistencialistas se distinguem das práticas preventivas,

sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a

porquanto estas priorizam intervenções sobre o contexto de

etapa de arrecadação.

trabalho a que se submetem os funcionários de uma

O cronograma anual de desembolso publicado pelo Poder

organização.

Executivo deve conter as metas quadrimestrais para o resultado

82

As lideranças exercem influência fundamental no desempenho

primário das empresas estatais, com as estimativas de receitas

dos funcionários conforme preveem certas teorias que apontam

e de despesas que o componham, de modo a destacar as

a motivação como fruto do ambiente técnico, social e

principais empresas e separar, nas despesas, os investimentos.

psicológico de trabalho provido por gestores organizacionais.
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Julgue os itens subsequentes, a respeito de gestão de desempenho
e de análise e descrição de cargos.
83
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Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração
pública, julgue os itens subsecutivos.

O apoio técnico e comportamental provido por gestores e
demais funcionários é o elemento que mais responde pelo

92

sucesso de ações de treinamento organizacional relativamente

deflagrada pela Polícia Federal, devido a fraude em licitações,

a aprendizagem e mudança de desempenho no trabalho.
84

Se determinado servidor público for preso em operação

a ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou o

Gestão do desempenho e gestão por competências podem ser
consideradas tecnologias indistintas, uma vez que ambas

prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto

normatizam a integração entre objetivos organizacionais e

que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em

individuais a partir de práticas de gestão de pessoas.
85

julgado da sentença criminal.
A gestão de desempenho rompe com as práticas tradicionais
de avaliação ao estimular o trabalho conjunto de líderes e

93

O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade

subordinados no que diz respeito ao planejamento,
do agente público, mas uma obrigação de atuar; por isso, a

monitoramento e revisão de planos individuais e coletivos de

86

ação.

omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a

Um dos mecanismos utilizados para se atender às necessidades

responsabilização do agente público nas esferas cível, penal e

de desempenho advindas da falta de motivação dos

administrativa.

funcionários consiste em conduzi-los a ações de capacitação.
Acerca da gestão de desempenho, das tendências em gestão de

94

pessoas no setor público, do desenvolvimento e da capacitação de

Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda
que em caráter episódico, como os jurados do tribunal do júri

pessoal, julgue os itens a seguir.
e os mesários durante as eleições, são considerados agentes
87

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal se dissocia

públicos.

do ideal normativo da área de gestão de pessoas ao conferir aos
servidores autonomia para que determinem suas próprias
necessidades de aprendizagem.
88

A vinculação direta entre desempenho e gratificação alinha-se

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços
públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

à noção teórica de que o desempenho resulta das capacidades,
do contexto e da motivação para o trabalho.

95

Embora nos municípios haja apenas administração direta, nos

Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos

estados, em razão da autonomia dada pela Constituição Federal

atos administrativos.

de 1988 (CF), pode haver administração indireta.

89

Caso um ministro de Estado delegue algumas competências ao
secretário executivo de seu gabinete e este, no exercício das

96

Considere que o motorista de um veículo oficial de

funções delegadas, edite um ato com vícios de finalidade e, em

determinado ministério, ao trafegar em velocidade acima do

seguida, saia de férias, tal ato poderá ser convalidado pelo

limite legal, tenha colidido contra um veículo de particular que

ministro de Estado.
estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora o
90

91

O exercício das funções administrativas pelo Estado deve
adotar, unicamente, o regime de direito público, em razão da

Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o

indisponibilidade do interesse público.

direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo

Se determinado servidor público for removido, de ofício, por

específico na conduta do servidor.

interesse da administração pública, sob a justificativa de falta
de servidores em outra localidade, e se esse servidor constatar
o excesso de pessoal na sua nova unidade de exercício e não a

97

O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de
serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

falta, o correspondente ato de remoção, embora seja
discricionário, poderá ser invalidado.

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.
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Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

licitações, julgue os itens a seguir.

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.
104

98

Caso a administração pública convoque, por meio de convite,

É de competência exclusiva do Congresso Nacional o
julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da

dez empresas do mesmo ramo do objeto a ser licitado para

República, cabendo ao Tribunal de Contas da União emitir

contratação de determinado serviço, e, por desinteresse de

parecer prévio sobre essas contas.

alguns convidados, apenas uma empresa apresente proposta, a

105

A CF estabelece inviolabilidades apenas para parlamentares
federais e estaduais, não dispondo os vereadores de tal

administração poderá prosseguir com o certame, desde que

prerrogativa.
justifique devidamente o fato e as circunstâncias especiais.
106
99

Conforme a CF, é facultado aos entes federativos estabelecer

Se, após uma operação da Polícia Federal, empreendida para

regime de previdência complementar aos seus respectivos

desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o

servidores titulares de cargo efetivo, o qual somente poderá ser
aplicado aos referidos servidores que, tendo ingressado no

Ministério Público Federal ajuizar ação de improbidade

serviço público até a data da publicação do ato de instituição

administrativa contra determinado servidor, devido a

de tal regime, optem expressa e previamente por dele

irregularidades cometidas no exercício da sua função, mesmo

participar.

que esse servidor colabore com as investigações, será vedado

107

Se um projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar invadir
a iniciativa privativa do presidente da República, a sanção

o acordo ou a transação judicial.

desse projeto pelo chefe do Poder Executivo federal sanará o
100

Em razão da simetria com o processo judicial, vigora,
no processo administrativo, o princípio do formalismo

vício deflagrado no processo legislativo.
108

Dada a atribuição constitucional do presidente da República

procedimental, em que se afasta a flexibilização na tramitação

para dispor sobre a organização e o funcionamento da

do processo para evitar os arbítrios das autoridades e garantir

administração pública federal, decreto presidencial poderá
dispor sobre a criação de cargos públicos federais

a legitimidade das decisões administrativas.

remunerados, estabelecendo suas respectivas remunerações e
competências.

Considerando as disposições da CF sobre direitos e garantias
fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos
sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos
políticos, julgue os itens que se seguem.

Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções
essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.
109

Se uma turma de um tribunal regional federal, ainda que
não

101

declarado

expressamente

determinada

lei

Sendo a liberdade profissional norma constitucional

inconstitucional, afastar a sua aplicação em julgamento de um

programática, não pode a lei infraconstitucional impor

caso concreto, tal decisão violará cláusula constitucional de
reserva de plenário.

condições ao seu exercício.
110
102

tenha

A União, entre cujos fundamentos se inclui a soberania, é
formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito

São princípios institucionais do Ministério Público a unidade,
a indivisibilidade e a independência funcional.

111

O Conselho Nacional de Justiça, a quem compete zelar pela
autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto

Federal.

da Magistratura, pode expedir atos regulamentares, no âmbito
103

Será inconstitucional lei estadual que assegure ao consumidor
o direito de obter informações sobre a qualidade de produto

de sua competência, ou recomendar providências.
112

As comissões parlamentares de inquérito regularmente criadas

combustível, por tratar de matéria da competência privativa da

possuem poderes de investigação próprios das autoridades

União, qual seja, direito comercial e comércio.

judiciais e policiais.
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A respeito da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

No que se refere a compras, julgue os itens que se seguem.

113

117

Entre as razões para alterações no leiaute de um armazém
constam o aumento ou a redução das vendas ou da produção,

divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso

a obsolescência iminente do produto e a adequação do

público, à relação de todas as compras feitas pela

equipamento existente.
114

Deve-se dar publicidade, mensalmente, em órgão de

administração direta ou indireta do setor público, com o

É possível determinar os custos de falta de estoque ou custo de

objetivo de clarificar a identificação do bem comprado, seu

ruptura por meio dos lucros cessantes, devido à incapacidade

preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e

do fornecimento, por meio de perdas de lucros, com

o valor total da operação.

cancelamento de pedidos, e por meio de custeios causados
pelo não cumprimento dos prazos contratuais, como multas,

118

de serviço integrado: ferrorrodoviário, ferro-hidroviário,

prejuízos e bloqueio de reajuste.
115

ferroaeroviário, ferrodutoviário, hidroaéreo, entre outros.

A curva ABC fornece a ordenação dos materiais pelos
respectivos valores de consumo anual. Nessa análise,

Considerando-se a multimodalidade, constituem combinações

119

O agente de compras deve observar a especificação completa

observa-se que uma pequena porcentagem de itens da classe A

do bem a ser adquirido, a definição das unidades e das

é responsável por grande porcentagem do valor global, que

quantidades a serem adquiridas em função do consumo e as

uma grande porcentagem de itens da classe C é responsável por

condições de guarda e armazenamento que evitam a

pequena porcentagem do valor global e que os itens da classe

deterioração do material.

B estão em situação intermediária.
116

Uma empilhadeira frontal, que se move sobre rodas
pneumáticas ou de borracha maciça, possui colunas que são

120

O custo do frete e dos seguros do tipo CIF não está incluso no
preço da compra, ou seja, ele é responsabilidade do

constituídas por um ou mais estágios, para elevação de cargas

comprador, ao passo que o custo do frete e dos seguros do tipo

até 15 m de altura, e que se inclinam para frente ou para trás,

FOB está incluso no preço da compra, sendo responsabilidade

para depositar ou apanhar cargas.

do fornecedor.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Faça o que se pede a seguir, usando, caso queira, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Redija um texto dissertativo acerca da matriz SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats), tendo em vista o planejamento
das organizações. Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.
<

Explique a importância da matriz SWOT para o planejamento organizacional. [valor: 6,00 pontos]

<

Exemplifique cada um dos fatores propostos pela matriz SWOT. [valor: 7,00 pontos]

<

Descreva os tipos de cenários que poderão ser identificados após a elaboração da análise SWOT. [valor: 6,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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