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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito de estruturas organizacionais contemporâneas, julgue
os itens seguintes.
51
52

53

Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas
pela existência de vários níveis hierárquicos na organização.
Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços
desenvolvidos por uma organização, maior será a
heterogeneidade na estrutura dessa organização.
Nas organizações em que o nível de centralização é elevado,
a tomada de decisões fica concentrada no topo, ou seja,
no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação
de decisões a outros níveis.

Julgue os itens subsequentes, relativos a processos licitatórios.
65

Na contratação direta por dispensa de licitação, pode-se
ter competição entre os licitantes.

66

A contratação direta por notória especialização é caso
especial de inexigibilidade de licitação.

67

A modalidade licitatória de concorrência admite que se
estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes
interessados.

68

Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica
ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o convite.

O orçamento público, um instrumento fundamental de governo,
constitui o principal documento de políticas públicas. A respeito
desse assunto, julgue os seguintes itens.

54

Na determinação da estrutura departamental de uma
organização feita com base nos seus serviços prestados,
adota-se o critério de departamentalização funcional.

55

Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos,
deseje considerar a distribuição territorial de suas atividades,
ela deverá observar as técnicas de departamentalização
geográfica.

69

Com base no orçamento público, os governantes selecionam as
prioridades e decidem como empregar os recursos extraídos da
sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais,
conforme o peso ou a força política desses grupos.

A respeito da administração pública brasileira, julgue os itens
a seguir.

70

O ciclo orçamentário, período de tempo em que se processam
as atividades típicas do orçamento público, é constituído
das seguintes fases: planejamento, elaboração e aprovação.

71

Os princípios orçamentários constituem as regras básicas
a serem seguidas por todo orçamento público e se destinam
a padronizar e garantir que o dinheiro público seja usado
de maneira correta.

72

O processo orçamentário brasileiro está baseado em
instrumentos de curto prazo — a lei orçamentária anual (LOA)
e a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) — e em instrumento
de médio prazo — o plano plurianual (PPA) —; todos
perfeitamente integrados entre si.

56

A descentralização consiste na repartição de funções entre
mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja
quebra de hierarquia, e pode ocorrer por critério territorial.

57

A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo,
quando a administração pública, por meio de ato
administrativo, transfere a execução de um serviço a uma
pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço.

58

A administração pública direta inclui as autarquias, as
fundações públicas e as empresas públicas.

59

Autarquia pode ser criada por ato administrativo originário
de ministério.

60

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações integra a administração direta, enquanto a
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), agência sob a
supervisão desse ministério, integra a administração indireta.

Acerca de gestão de processos e contratos, julgue os próximos
itens.

O orçamento público é um instrumento de planejamento e de
execução das finanças públicas. No Brasil, a iniciativa de propor as
leis orçamentárias é do chefe do Poder Executivo. Com referência
a esse assunto, julgue os itens que se seguem.
73

Conforme prevê a legislação aplicável, entre as finalidades
do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal inclui-se
a de formular o Plano Nacional de Educação.

74

Sendo necessária para combater os efeitos decorrentes de
calamidade pública, uma despesa pública que tenha sido
realizada por meio de crédito adicional ao orçamento
originalmente aprovado será classificada como crédito
adicional especial.

61

Na hierarquia dos processos de uma organização pública,
são considerados processos centrais aqueles que se referem
a limpeza e manutenção do escritório.

62

Independentemente da natureza e do ramo de organizações
distintas, seus processos centrais são idênticos, uma vez que
se referem sempre ao atendimento ao cliente.

75

Ao firmar contrato administrativo em nome da administração
pública, é lícito que o gestor público o faça de forma oral, pois
o ato do agente público é suficiente para validar o contrato.

Segundo a classificação relativa aos aspectos de regularidade,
a receita orçamentária é desdobrada em receitas de
competências federal, estadual e municipal.

76

De acordo com a atual estrutura programática, fundamentada
no modelo de gerenciamento de programas adotado no último
PPA (2016/2019), os programas finalísticos correspondem
àqueles que resultam em bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade.

63

64

Por razões de interesse público, um contrato administrativo
pode ser rescindido unilateralmente pela administração
pública.
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Para limitar os gastos do governo, um dos mecanismos utilizados
é a publicação de decreto que disponha sobre a programação
orçamentária e financeira bem como o cronograma mensal de
desembolso. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.

A respeito de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens

Atualmente, no estado de Pernambuco, a programação e a
execução orçamentária e financeira se dão por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado e Municípios
(SIAFEM/PE).

público é resultado da aplicação do princípio da proveniência.

77

78

79
80

Alterações orçamentárias, que se dividem em créditos
adicionais e outras alterações orçamentárias, constituem
formas de modificar a lei orçamentária originalmente
aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução.
A autorização orçamentária deve preceder a execução
financeira da despesa pública.
O ato pelo qual determinada unidade orçamentária
ou administrativa transfere a outras unidades orçamentárias
ou administrativas o poder de utilizar créditos que lhes tenham
sido dotados caracteriza o que se denomina descentralização
de créditos.

Em sentido amplo, receita pública consiste no recolhimento
de bens aos cofres públicos. No que se refere à receita pública,
julgue os itens subsecutivos.
81

82

83

O pagamento pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade
de veículos automotores (IPVA) corresponde ao estágio de
lançamento da receita orçamentária classificada na espécie
receita tributária.

85

89

90

A receita pública origina-se tanto da exploração do patrimônio
público — bens e direitos colocados à disposição da sociedade
mediante pagamento — quanto do poder do Estado de exigir
prestações pecuniárias dos cidadãos.

Segundo a categoria econômica, as despesas públicas são
classificadas em despesas correntes e despesas de capital.
De acordo com a legislação vigente, para que determinado ente
público efetue o pagamento a fornecedores de material
de consumo, basta que, no processo de execução orçamentária,
a despesa a que se refira o pagamento tenha sido empenhada.

A procuradoria-geral de determinado estado da Federação
adquiriu um computador, tendo o processamento dessa despesa
ocorrido da seguinte forma: empenho: 9/12/2018; recebimento
do computador: 29/12/2018; pagamento da despesa: 19/1/2019.
Nesse caso, de acordo com as normas previstas na
Lei n.º 4.320/1964, o registro dessa despesa em 31/12/2018
estaria correto caso tivesse sido feito como
86

dívida ativa.

87

restos a pagar processados.

88

dívida flutuante.

A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão
A manutenção do arranjo original dos documentos de arquivo
público é determinada pelo princípio da pertinência.

91

O vínculo arquivístico, um dos elementos principais
para a distinção entre arquivo, biblioteca e museu, é o
inter-relacionamento

existente

entre

os

documentos

acumulados pela mesma atividade da organização.
92

Documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo
permanente.

93

O arquivo intermediário armazena, por determinado intervalo
de tempo, documentos que ainda podem ser solicitados pelas
unidades organizacionais que os acumularem.

Com relação às disposições da legislação arquivística, julgue os
itens seguintes.
94

Os documentos públicos são identificados como correntes,
intermediários ou permanentes.

95

A eliminação de documentos acumulados por instituições
públicas deverá ser realizada mediante autorização da

Os débitos oriundos de imposto sobre a propriedade
de veículos automotores (IPVA), exigíveis pelo transcurso
do prazo regular para pagamento, serão inscritos pela
fazenda pública estadual como dívida ativa não tributária.

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes
públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade
ou para a realização de investimentos. A respeito de despesa
pública, julgue os próximos itens.
84

a seguir.

secretaria de justiça, no âmbito federal, ou de seu similar,
nos estados.
96

O indivíduo que destruir documento público ficará sujeito
à responsabilidade penal, civil e administrativa.

Acerca da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem.
97

Nas instituições públicas, as atividades de protocolo, que
são supervisionadas por arquivista do órgão, são realizadas
no arquivo intermediário.

98

Quando do recebimento de documentos no setor de protocolo,
deve-se separar as correspondências oficiais de caráter
ostensivo das de caráter sigiloso.

99

Os procedimentos para organização dos documentos devem
obedecer à seguinte sequência: primeiro faz-se a ordenação
dos documentos e, em seguida, faz-se a classificação dos
documentos de arquivo.

100

Plano de destinação é a denominação do instrumento utilizado
na classificação de documentos no arquivo corrente.

101

Arquivamento de documento consiste no processo de colocar
o documento classificado e ordenado em uma unidade
de acondicionamento.

102

O prazo de prescrição é estabelecido na tabela de
temporalidade e é fundamentado em estimativas de uso.
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A respeito dos processos de acondicionamento, armazenamento
e manutenção de documentos de arquivos, julgue os itens
subsequentes.
103

104

O processo de embalar documentos em pastas ou caixas
é denominado acondicionamento; a colocação dessas pastas
ou caixas em um mobiliário é denominada armazenamento.
A retirada de poeira de documentos em suporte papel deve
ser feita com pano levemente úmido.

As lojas A e B, pertencentes a uma mesma rede,
estão localizadas em cidades de um mesmo estado. Na loja A,
situada na capital do estado, as mercadorias armazenadas
permanecem por pouco tempo no almoxarifado, por isso
a quantidade do estoque é menor do que a da loja B. Na loja B,
que fica no interior, são crescentes as reclamações de clientes
sobre a falta de mercadorias, razão pela qual o proprietário
planeja aumentar o nível de serviço. As duas lojas possuem
o mesmo volume e perfil de vendas.
Considerando essas informações e os múltiplos aspectos
relacionados à gestão de estoques, julgue os itens a seguir.
105

O lucro da loja A tende a ser maior que o da loja B.

106

A utilização do sistema just in time não constitui opção a ser
considerada para a loja B reduzir custos de armazenagem e
atender às demandas dos clientes.

107

Ao adotar o sistema de reposições periódicas, o proprietário da
loja B deverá calcular o ponto de pedido de cada item para
providências de reabastecimento.

108

O planejamento do dimensionamento dos estoques pode ser
alterado pelo cálculo do retorno do capital para o equilíbrio da
capacidade de fornecimento das lojas com seu lucro e sua
liquidez.

Com relação a critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens
subsequentes.
113

A finalidade da marcação dos símbolos de segurança em caixas
é indicar cuidados a serem tomados exclusivamente quando da
estocagem de produtos acabados.

114

No caso de as caixas dos produtos acabados serem cúbicas, o
dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é
o palete.

Considerando que o governo federal pretenda adquirir material
escolar para distribuição a estudantes de todas as escolas públicas
do território nacional, julgue os itens a seguir.
115

Para a referida compra, é obrigatório o uso da modalidade
pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica.

116

O conjunto de elementos necessários e suficientes para
caracterizar o objeto de licitação deve constar do projeto
básico, que consiste de documento não integrante do edital.

117

Para a referida aquisição, é possível adotar o sistema de
registro de preços.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão patrimonial.
118

Situação hipotética: Em janeiro de 2016, uma empresa

A respeito do cadastro de fornecedores de matéria-prima para
determinada empresa, julgue o próximo item.

adquiriu por R$ 1 milhão determinado equipamento, que

A empresa que tenha como política conservar registro de
fontes alternativas de suprimentos, que poderão ser utilizadas
no futuro, manterá um cadastro de fornecedores ativos.

haverá valor residual. Assertiva: Nesse caso, a depreciação

109

tem tempo de vida útil de 5 anos, período após o qual não

acumulada do referido bem até janeiro de 2019 é de

No que se refere à conferência no recebimento de materiais e
armazenagem, julgue os itens seguintes.
110

111

112

Balanças contadoras pesadoras conferem maior precisão à
verificação quantitativa de insumos que envolvam grande
quantidade de pequenas peças como parafusos.
Situação hipotética: Depois de determinada empresa
manter estoque médio de todos os itens de matérias-primas por
4 meses, ela decidiu reduzir esse tempo para 2 meses.
Assertiva: No que tange aos itens da curva ABC, exatamente
aqueles que permitem a maior redução possível nos valores
financeiros dos estoques são os itens do grupo C.
O estoque total de materiais de determinado fabricante de
eletrodomésticos consiste no somatório de matérias-primas,
materiais semiacabados e componentes.

R$ 600 mil.
119

Situação hipotética: A biblioteca de uma universidade federal
recebeu, em doação, uma coleção de 20 obras de Machado de
Assis, que foi registrada pelo conjunto. Após um alagamento,
parte desse acervo foi perdida. Assertiva: Nesse caso, a
biblioteca deverá alienar os volumes restantes.

120

Nos órgãos da administração direta do governo federal, os
inventários físicos eventuais de bens patrimoniais são aqueles
que podem ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do órgão
fiscalizador ou do dirigente da unidade gestora.

