


CESPE | CEBRASPE – STJ – Aplicação: 2015

• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao

comando que imediatamente o antecede. De acordo com o

comando a que cada um deles esteja vinculado, 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 a

Folha de Respostas, único documento válido para a

correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a

menos que seja explicitamente informado o contrário,

considere que todos os programas mencionados estão em

configuração-padrão, em português, e que não há restrições

de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos

programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos

mencionados.

• Nos itens constituídos pela estrutura Situação hipotética: ...

seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como

situação hipotética devem ser considerados como

premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela

expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de

provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
O problema da justiça refere-se à correspondência, ou1

não, entre a norma e os valores supremos ou finais que

inspiram determinado ordenamento jurídico. Não importa

comentar se existe um ideal de bem comum, idêntico para4

todos os tempos e para todos os lugares. Todo ordenamento

jurídico persegue certos fins e esses representam os valores

a cuja realização o legislador, mais ou menos7

conscientemente e adequadamente, dirige sua própria

atividade. Quando se considera que há valores absolutos,

objetivamente evidentes, a pergunta acerca de se uma10

norma é justa ou injusta equivale a perguntar se esta é apta

ou não a realizar aqueles valores. No caso de não se

acreditar em valores absolutos, o problema da justiça ou da13

injustiça de uma norma tem um sentido: equivale a perguntar

se essa norma é apta ou não a realizar os valores históricos

que inspiram esse ordenamento jurídico, concreta e16

historicamente determinado.
Norberto Bobbio. Teoría general del derecho. Bogotá/CO:

Temis S.A., 1999, p. 20-2 (tradução livre, com adaptações).

De acordo com as ideias do texto Teoría general del derecho,

1 o problema da justiça é estudado a partir da análise entre o

mundo ideal e o mundo real, entre o dever-ser, que

representa a norma justa, e o não dever-ser, que

corresponde à norma injusta.
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2 a questão de se definir se uma norma jurídica é justa ou

injusta é um problema deontológico do direito, ou seja,

remete a um juízo de valor.

3 estudar o problema da justiça ou da injustiça de uma norma

jurídica pressupõe o exame de sua aptidão para o ideal do

bem comum.

Julgue os itens subsequentes, relativos às estruturas

linguísticas do texto Teoría general del derecho.

4 Na linha 16, caso se substituísse o vocábulo “concreta” por

concreto, não haveria prejuízo para a correção gramatical

e para os sentidos originais do texto, já que esse novo termo

concordaria com a expressão “ordenamento jurídico”.

5 Sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência

do texto, o primeiro período poderia ser assim reescrito:

A questão da justiça concerne a correspondência ou não

entre a norma e valores absolutos, ou finais, inspiradores de

dado ordenamento jurídico.

6 Na concatenação das ideias do texto, ocorre uma

sequenciação textual conjugada entre a oração iniciada com

“Quando” (R.9) e a oração começada por “No caso de” (R.12).

7 Na estrutura textual, o vocábulo “esta” (R.11) e a expressão

“aqueles valores” (R.12) fazem referência, respectivamente,

ao termo “norma” (R.11) e à expressão “valores

absolutos” (R.9).
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O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito1

ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o termo
justiça como conformidade da conduta a uma norma é
empregado para julgar o comportamento da pessoa humana4

diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural
ou de direito positivo. Já o termo justiça como eficiência de
uma norma (ou de um sistema de normas), no sentido de se7

possibilitar as relações entre os homens, é empregado para
julgar a própria norma que regula o comportamento humano.

Carlos Henrique Bezerra Leite et al. A validade e a eficácia das normas jurídicas.

(Coord. Renan Lotufo). Barueri/SP: Manole, 2005, p. 7 (com adaptações).

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto
A validade e a eficácia das normas jurídicas, julgue os itens
a seguir.

8 Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos
originais do texto, a estrutura “Desse modo (...) diante de
uma norma” (R. 2 a 5) poderia ser assim reescrita: Assim
sendo, emprega-se o termo justiça para julgar o
comportamento do ser humano em consonância à norma de
conduta.

9 Em “seja esta moral, seja de direito natural” (R.5), é
obrigatório o emprego da vírgula para indicar a relação de
alternância entre os elementos de orações de mesmo nível
sintático.

10 Conclui-se do texto que existem dois significados principais
do termo justiça, que se complementam, mas que,
diretamente, não se equivalem.

11 No primeiro período do texto, a partícula “se” é empregada
para realçar o que está sendo afirmado nesse período.
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Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a1

justiça é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a
harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da Carta
Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de justiça4

social. Assim, o primeiro inciso do artigo terceiro da
Constituição estabelece que a construção de uma sociedade
que seja justa é um objetivo fundamental da República7

Federativa do Brasil. Ao circunscrever a justiça no espaço da
sociedade, o texto constitucional estabelece, em síntese, que
a promoção da justiça na sociedade é um fim do Estado10

brasileiro. 

Sérgio Luiz Junkes. A justiça social como norma

constitucional. Resenha eleitoral – Nova série, v. 12, n.o 1,
jan.-jun./2005. Internet: <www.tre-sc.jus.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto
A justiça social como norma constitucional, julgue os
seguintes itens.

12 À semelhança do que ocorre com a expressão “em síntese”
(R.9), o trecho “que seja justa” (R.7) constitui uma expressão
explicativa, razão por que também poderia ser isolado por
um par de vírgulas, sem que isso acarretasse prejuízo para
a correção gramatical e para os sentidos do texto.

13 Compreende-se do texto, em síntese, que a justiça social
equipara-se, como valor da sociedade, à harmonia social e
à liberdade.

14 Deduz-se do texto, sob o ponto de vista semântico, que a
promoção da justiça social constitui meta da República
Federativa do Brasil.

15 Na linha 2, sem prejuízo para a correção gramatical, a
expressão “tal qual” poderia ser flexionada no plural, para
concordar com “valores supremos”.
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COMUNICADO GDG N.º 2, DE 30 DE JANEIRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que determina

o art. 1.º da Resolução CNJ n.º 22, de 5 de junho de 2010,

divulga a frota de veículos do Tribunal, conforme a planilha

anexa.

José Joaquim Xavier

No tocante a aspectos gerais das correspondências oficiais
e com fundamento no Manual de Redação da Presidência
da República, julgue os próximos itens, relativos ao
fragmento de comunicação oficial hipotética anteriormente
apresentado — COMUNICADO GDG N.º 2. 

16 A comunicação oficial hipotética em questão não atende à
concisão, uma das qualidades essenciais da redação oficial.

17 O vocábulo “anexa” foi empregado de acordo com o padrão
culto formal da língua portuguesa.

18 O vocativo adequado, na elaboração de expediente oficial
dirigido ao emitente da comunicação em apreço, seria
“Digníssimo Senhor”, seguido do nome do cargo
correspondente.
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PORTARIA STJ/GDG N.º 205, DE 6 DE MARÇO DE 2015.

Prorroga o prazo estabelecido na Portaria STJ

GDG n.º 1.247, de 9 de dezembro de 2014.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo

item 17.2, X, b, do Manual de Organização do Superior

Tribunal de Justiça,

RESOLVE:

Art. 1.º Prorroga, até 6 de abril de 2015, o prazo estabelecido no

art. 3.º da Portaria STJ GDG n.º 1.247, de 9 de dezembro de

2014.

Art. 2.º Esta portaria entra em vigor nesta data de sua

publicação.

José Joaquim Xavier
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Acerca de aspectos gerais das correspondências oficiais
e com fundamento no Manual de Redação da Presidência
da República, julgue os próximos itens, relativos ao documento
oficial hipotético anteriormente apresentado — PORTARIA
STJ/GDG N.º 205.

19 Caso o artigo primeiro do documento em apreço constituísse

um caput seguido de um único parágrafo, este deveria ser
identificado por extenso e seu texto deveria iniciar-se com
letra maiúscula e encerrar-se com ponto final.

20 Em uma portaria, denomina-se epígrafe o trecho do texto

que sintetiza seu conteúdo, de modo a permitir o
conhecimento imediato da matéria, como na hipótese em
questão: “Prorroga o prazo (...) dezembro de 2014”.

Julgue os itens seguintes, relativos ao sistema operacional
Windows 7.0 e ao Microsoft Excel 2013.

21 O recurso Validação de Dados, do Excel 2013, permite que

se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser
inseridos números com exatamente doze caracteres. Esse
recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência
de acessos: guia Dados; grupo Ferramentas de Dados;
caixa de diálogo Validação de Dados.

22 No Windows 7, uma das opções de configuração que pode

ser definida para a Lixeira é fazer que um arquivo apagado
por um usuário seja imediatamente excluído do sistema,
eliminando-se, dessa forma, o envio desse arquivo à Lixeira.
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Com relação a conceitos básicos de redes de computadores e
ao programa de navegação Mozilla Firefox, julgue os próximos
itens.

23 Os complementos são aplicativos que permitem ao usuário
personalizar o Firefox com estilos ou recursos extras. As
extensões são um tipo de complemento encontradas na
última versão desse navegador e possibilitam, entre outros
recursos, a integração do Firefox com alguns sítios da
Internet.

24 A topologia física de uma rede representa a forma como os
computadores estão nela interligados, levando em
consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto
a essa topologia, as redes são classificadas em
homogêneas e heterogêneas.

Com relação a conceitos de organização e de gerenciamento
de arquivos e programas e a procedimentos de segurança da
informação, julgue os itens seguintes.

25 Atualmente, um dos procedimentos de segurança mais
adotados pelos sítios é chamado de captcha. As captchas
mais conhecidas são as imagens distorcidas de um código
alfanumérico. Esse mecanismo é considerado bastante
seguro, mas não impede totalmente que alguns programas
automatizados preencham formulários na Web como se
fossem uma pessoa realizando, por exemplo, um cadastro
em um sítio de compras.

26 No Windows 7, a execução do recurso Limpeza de Disco,
desde que configurado, além de acarretar o apagamento
dos arquivos temporários e arquivos considerados
desnecessários pelo sistema, também apagará os arquivos
contidos na Lixeira.
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Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias

fundamentais da República Federativa do Brasil.

27 A dimensão substancial da liberdade de expressão guarda

relação íntima com o pluralismo político na medida em que

abarca, antes, a formação da própria opinião como

pressuposto para sua posterior manifestação.

28 A superveniência de nova Constituição não afetará o direito

adquirido na ordem constitucional anterior.

29 Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma

isonomia material em detrimento de uma isonomia formal

por meio do incremento de oportunidades para

determinados segmentos.

Julgue os itens subsecutivos, acerca da República Federativa

do Brasil.

30 A Constituição é instituto multifuncional que engloba entre

seus objetivos a limitação do poder e a conformação e

legitimação da ordem política.

31 As Constituições dirigentes privilegiam as liberdades

individuais, impondo ao Estado um dever de abstenção e um

papel secundário na concretização dos valores

fundamentais.

32 Segundo o pensamento ideológico político-liberal surgido a

partir do século XIX, toda Constituição deve consagrar

direitos fundamentais e a separação de poderes.
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Julgue os itens seguintes de acordo com o Regimento Interno
do STJ (RI/STJ).

33 Os habeas corpus e o agravo regimental são postos em
mesa para julgamento pelas turmas, independentemente de
publicação em pauta.

34 Ainda que ocorra durante as férias no STJ, a publicação de
decisão liminar em mandado de segurança produzirá os
efeitos de intimação.

35 É da Segunda Seção do STJ a competência para processar
e julgar feitos que versem sobre registros públicos, ainda
quando o Estado participar da demanda, competência essa
que, embora seja relativa, será prorrogada se a causa
impeditiva da prorrogação não for suscitada a tempo e modo
pelas partes.

Acerca das substituições eventuais no âmbito do STJ, julgue os
itens subsequentes à luz do RI/STJ.

36 Em caso de medidas urgentes, o relator, se estiver
impedido, será substituído pelo revisor, quando houver.

37 Na ausência do presidente de turma, presidirá a sessão o
vice-presidente da respectiva turma.

38 Ausentes o presidente e o vice-presidente do tribunal,
presidirá a sessão do plenário o ministro mais idoso.

No que concerne ao Plano de Logística Sustentável do Poder
Judiciário (PLS-PJ), julgue o item a seguir.

39 O PLS-PJ é um instrumento vinculado ao planejamento
estratégico do Poder Judiciário, com objetivos, metas e
prazos que permitem o monitoramento e a avaliação das
práticas de sustentabilidade.
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Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das
licitações e contratações da administração pública, julgue os
itens que se seguem.

40 A Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública, que é composta por um grupo de
apoio técnico que presta serviço público remunerado à
administração pública federal, tem dois representantes do
TCU.

41 Cabe à administração pública federal, visando promover o
desenvolvimento nacional sustentável, observar, nas
contratações realizadas, o menor impacto sobre recursos
naturais e utilizar inovações que reduzam a pressão sobre
esses recursos.

A respeito da Política Nacional sobre Mudanças do Clima
(PNMC); da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
pela Lei n.º 12.305/2010; e da Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P), julgue os seguintes itens.

42 A A3P é um programa que congrega princípios de
sustentabilidade e tem natureza cogente, pois obriga os
órgãos e entidades públicas a promover o uso racional dos
recursos naturais e a gestão adequada dos resíduos
gerados e a adotar outras práticas de mitigação dos
impactos antrópicos sobre o meio ambiente.

43 Constituem instrumentos da PNMC, entre outros, os
mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional,
referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima.

44 O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem natureza
estritamente diagnóstica, ao caracterizar o empreendimento,
os resíduos gerados e seus respectivos passivos
ambientais. 
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Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela
matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil.
Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é
aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na
faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina
chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela
não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada
nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação
hipotética, julgue os itens a seguir, acerca das estruturas
lógicas.

45 Considerando-se como p a proposição “Mariana acha a
matemática uma área muito difícil” de valor lógico verdadeiro
e como q a proposição “Mariana tem grande apreço pela
matemática” de valor lógico falso, então o valor lógico de
p ÷ ¬q é falso.

46 Considerando-se as seguintes proposições: p: “Se Mariana
aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o
conteúdo de Química Geral”; q: “Se Mariana aprende o
conteúdo de Química Geral, então ela é aprovada em
Química Geral”; c: “Mariana foi aprovada em Química
Geral”, é correto afirmar que o argumento formado pelas
premissas p e q e pela conclusão c é um argumento válido.

47 Designando por p e q as proposições “Mariana tem tempo
suficiente para estudar” e “Mariana será aprovada nessa
disciplina”, respectivamente, então a proposição “Mariana
não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada
nesta disciplina” é equivalente a ¬p v ¬q.
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Determinada faculdade oferta, em todo semestre, três
disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação
e Tecnologia (INT); Matemática Aplicada (MAP); Economia do
Mercado Empresarial (EME). Neste semestre, dos 150 alunos
que possuíam os requisitos necessários para cursar essas
disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas
seguintes quantidades:

C 70 em INT;

C 45 em MAP;

C 60 em EME;

C 25 em INT e MAP;

C 35 em INT e EME;

C 30 em MAP e EME;

C 15 nas três disciplinas. 

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

48 Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar
a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em
nenhuma das três disciplinas.

49 A quantidade de alunos que se matricularam apenas na
disciplina MAP é inferior a 10.

50 Ao se escolher um aluno ao acaso, a probabilidade de ele
estar matriculado em apenas duas das três disciplinas será
maior que a probabilidade de ele estar matriculado apenas
em INT.
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Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, acerca dos conceitos de Estado,
governo e administração pública.

51 A Presidência da República integra a administração pública
federal direta.

52 No âmbito da administração pública, o Poder Executivo tem
a função finalística de praticar atos de governo e de
administração.

53 Em seu sentido subjetivo, a administração pública
restringe-se ao conjunto de órgãos e agentes públicos do
Poder Executivo que exercem a função administrativa.

Julgue os itens seguintes, acerca do direito administrativo e da
prática dos atos administrativos.

54 O decreto é ato administrativo que pode ser praticado tanto
pelo chefe do Poder Executivo quanto pelos presidentes dos
tribunais superiores.

55 A homologação de um certame licitatório, seguida da
adjudicação do objeto licitado ao futuro contratado, não é
classificada como um ato administrativo, por ter caráter
meramente cogente.

56 Conceitualmente, é correto considerar que o direito
administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de
direito público que disciplina as atividades administrativas
necessárias à realização dos direitos fundamentais da
coletividade.
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Tendo em vista que, no Brasil, o Estado é responsável pelos
atos praticados por seus agentes, julgue os próximos itens, a
respeito da responsabilidade civil do Estado.

57 A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados
a terceiros tem sustentação na teoria da culpa
administrativa.

58 A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais
vem sendo aceita, segundo a jurisprudência do STF, em
caso de comprovada falta objetiva na prestação judiciária.

Julgue os itens que se seguem à luz dos princípios do direito
administrativo. 

59 Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o
acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com
amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência,
sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno.

60 De acordo com o princípio da moralidade administrativa, os
agentes públicos, no exercício de suas atribuições, não
devem desvirtuar suas funções em prol de interesses
privados, ainda que legítimos.

Quanto aos atos administrativos, julgue os próximos itens.

61 Os atos administrativos que digam respeito à organização
interna do STJ dependem da chancela da seção
administrativa do Conselho Especial para que sejam
considerados válidos.

62 O objeto do ato administrativo deve guardar estrita
conformação com o que a lei determina.
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Julgue os itens subsecutivos, que tratam das características

dos contratos administrativos.

63 Nos contratos administrativos, dada a prevalência do

interesse público sobre o privado, a administração pública

ocupa posição privilegiada em relação ao particular,

gozando de algumas prerrogativas que lhe são atribuídas

por lei.

64 Contratos públicos são celebrados em caráter intuitu

personae, sendo, em regra, vedada a subcontratação.

65 No âmbito dos contratos públicos, assim como ocorre na

esfera civil, a contratação do particular poderá ser feita

verbalmente, não havendo necessidade de se formalizar a

relação por meio de contrato administrativo.

Julgue os seguintes itens, referentes a licitações, pregão e

sistema de registro de preços.

66 As entidades federais não participantes do sistema de

registro de preços poderão aderir à ata de registro de preços

de outros entes da Federação, desde que devidamente

justificada a vantagem e mediante anuência do órgão

gerenciador, cabendo ao fornecedor beneficiário da ata,

observadas as condições nela estabelecidas, aceitar ou não

a adesão.

67 A impessoalidade é princípio que norteia a administração e

está intimamente afeta às licitações públicas.
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68 Diferentemente dos demais procedimentos licitatórios, o
procedimento do pregão implica, inicialmente, a disputa de
lances para a ulterior análise dos requisitos necessários à
habilitação da empresa licitante, procedendo-se à análise
conforme a ordem de classificação.

69 Devido ao fato de o pregão ser utilizado para a contratação
de bens e serviços comuns, o critério empregado para a
escolha do vencedor poderá ser o de menor preço ou
técnica e preço.

Ainda a respeito do tema contratação pública e licitações,
julgue os itens a seguir.

70 Por não haver margem para autotutela na licitação, somente
decisão judicial com trânsito em julgado poderá validar a
decisão administrativa que anular o certame licitatório.

71 Ao final do certame, se verificar a ocorrência de violação ao
edital, o pregoeiro não poderá homologar o certame e, caso
se trate de vício insanável, terá de, obrigatoriamente,
anulá-lo.

A respeito dos serviços públicos, julgue os itens subsequentes.

72 Os serviços considerados individuais são divisíveis e de
utilização obrigatória, devendo ser remunerados por meio da
cobrança de taxa ou tarifa.

73 A concessão de serviço público formaliza-se por meio de
contrato administrativo em que a administração confere ao
particular a execução não remunerada de serviço público ou
de obra pública.
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Com referência à evolução da administração pública e à
qualidade de vida no trabalho, julgue os próximos itens.

74 O controle por resultado objetiva a diminuição da burocracia,
substituindo o controle rígido pari passu por um controle
a posteriori dos processos administrativos.

75 Tanto as organizações públicas quanto as privadas buscam
a sustentabilidade. As privadas buscam a sustentabilidade
de seus negócios e as públicas buscam o desenvolvimento
da sociedade.

76 O Programa de Qualidade no Serviço Público, criado em
1999, estava direcionado essencialmente à melhoria da
qualidade de vida do servidor público para o aumento de sua
produtividade. 

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão de pessoas.

77 Um servidor público estável pode perder seu cargo mediante
avaliação de desempenho.

78 A gestão estratégica organizacional, por incorporar o
planejamento como mecanismo de ação, diverge da gestão
estratégica de pessoas.

79 A gestão por competências refere-se ao conjunto de
mecanismos utilizados para gerir as competências dos
servidores, ao passo que a gestão de competências
refere-se à estruturação de atividades das áreas e das
equipes da organização de acordo com os tipos de
competências necessárias para realizá-las.

80 No serviço público, o provimento de cargo público é feito por
meio de recrutamento e seleção, processos categorizados
em dois tipos: comissão e efetivo.
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81 A escassez de recursos no setor público tende a conferir
importância ao papel do líder na motivação do servidor.

82 A administração de pessoal no serviço público brasileiro
passou a ser tratada como um sistema de atividades com a
aprovação da Lei n.º 8.112/1990.

Julgue os itens que se seguem, referentes a educação,
treinamento e desenvolvimento.

83 O ensino a distância, como opção de aperfeiçoamento
educacional, surgiu com o uso de equipamentos
tecnológicos, como o computador e a Internet.

84 Antes da definição de um modelo pedagógico para a criação
de um curso a distância, é essencial que se realize uma
avaliação diagnóstica dos cursos presenciais da
organização, de forma a evitarem-se discrepâncias entre os
modelos que possam desqualificar as ações educacionais.

85 A cultura de uma organização pode ser responsável pelo
baixo impacto de treinamentos dos servidores.

Acerca de técnicas e princípios relacionados com o orçamento
público, julgue os itens a seguir.

86 O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com a
autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio
da lei orçamentária anual (LOA), ressalvadas as eventuais
aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do
orçamento.

87 As descentralizações de créditos orçamentários não se
confundem com transferências e transposição de dotações
orçamentárias.
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88 Se todos os entes da Federação elaborassem e
executassem um único orçamento, essa ação seria
embasada pelo princípio orçamentário da uniformidade.

89 Ao produzir efeitos jurídicos e orçamentários em mais de um
exercício financeiro, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO)
não desrespeita o princípio orçamentário da anualidade.

90 O orçamento, instrumento de planejamento de qualquer
entidade pública, é utilizado para demonstrar o fluxo fixado
de receitas e despesas.

91 Se determinado órgão público precisar efetuar um
empréstimo que tenha sido previamente autorizado, o
produto dessa operação será incluído no orçamento tanto no
que se refere à receita quanto no que se refere à despesa.

A respeito do processo orçamentário e do sistema de
instituições públicas existente para administrá-lo, julgue os itens
seguintes.

92 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder
Executivo a prerrogativa de executar o orçamento, razão
pela qual se utiliza no país a denominação técnica
orçamento executivo.

93 Se determinado órgão integrante da estrutura administrativa
de um ministério for responsável pela elaboração, pelo
acompanhamento e pela avaliação das propostas
orçamentárias correspondentes ao seu ministério, então
este órgão integrará, na qualidade de órgão específico, o
Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.
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94 As propostas orçamentárias para os Poderes Legislativo e
Judiciário, para o Ministério Público da União e para a
Defensoria Pública da União devem ser apresentadas ao
Congresso Nacional após a apresentação da proposta do
Poder Executivo.

95 Após a análise e o ajuste das propostas orçamentárias
setoriais, deve-se realizar a avaliação das necessidades de
financiamento do governo central a partir das estimativas de
receitas.

96 Cabe à Comissão Mista de Orçamento no Congresso
Nacional aprovar em definitivo a LOA da União.

Acerca dos instrumentos de efetivação de planejamento e
orçamento no Brasil, julgue os próximos itens.

97 Entre as variáveis de conjuntura econômica que devem ser
apresentadas em conjunto com a LDO estão as metas de
inflação para o exercício a que se refira a lei.

98 No sistema integrado de planejamento e orçamento, as
reservas de contingências são um tipo de ação específico e
com numeração própria.

99 No plano plurianual, a fonte dos indicadores corresponde à
receita ou ao conjunto de receitas que deverá ser utilizado
para a realização do programa temático a que se refere
cada indicador.

100 Caso a dívida consolidada de determinado ente da
Federação ultrapasse o limite fixado para o período de
apuração, a limitação de empenho deverá ser feita de
acordo com os critérios estabelecidos na LDO.
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Julgue os itens subsequentes, relativos a conceitos e
mecanismos técnicos de gestão dos recursos orçamentários. 

101 O único crédito adicional que pode ser aberto sem a
indicação da fonte dos recursos a serem utilizados é o
crédito extraordinário.

102 Caso determinado crédito extraordinário seja autorizado
por medida provisória que, posteriormente, tenha perdido
a eficácia por não ter sido votada no prazo legal pelo
Congresso Nacional, as despesas realizadas com base no
referido crédito deverão ser canceladas.

103 Caso determinado cidadão pague uma parcela de dívida
de natureza tributária que esteja inscrita na dívida ativa da
União e cujo prazo para pagamento tenha vencido, então
a receita correspondente deverá ser classificada como
outras receitas correntes.

104 A classificação destinada a identificar as receitas de
acordo com sua inclusão no resultado fiscal do governo
divide-se em receitas de resultado primário e secundário.

105 O mecanismo de classificação funcional permite a
combinação de funções com subfunções diferentes, sendo
estas últimas subordinadas a outras funções.

Com referência a programação e execução orçamentária e
financeira, julgue os itens que se seguem.

106 Se o governo federal alterar as alíquotas do imposto sobre
produtos industrializados, de modo a reduzir o montante
global da receita tributária, não precisará promover as
medidas compensatórias previstas para o caso de
renúncia de receitas.
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107 Se determinada receita estiver vinculada a uma despesa
específica, mas a ação correspondente não for executada
até o final do exercício, os recursos deverão reverter ao
Tesouro Nacional, e a vinculação perderá sua eficácia.

108 Caso seja necessário fazer-se um destaque da
programação orçamentária de determinado órgão, deverão
ser autorizadas a modificação e a classificação
programática da despesa conforme a necessidade.

A respeito de planejamento estratégico e processos
associados, bem como de metas estratégicas e resultados
pretendidos, julgue os itens a seguir.

109 Antes das estratégias para o alcance dos objetivos, a
empresa deve definir sua missão organizacional, ou seja,
seu objetivo principal a ser perseguido: o ponto ao qual ela
deverá chegar no futuro próximo ou distante.

110 Apesar das claras diferenças entre o desenvolvimento de
estratégias voltadas para o planejamento racional e a visão
de estratégia emergente, ambas as propostas concordam
que é por meio da formulação de estratégias que a
organização interage com seu meio e que os objetivos
conectam-se às atividades gerenciais. 

111 Um exemplo de estratégia de crescimento que pode ser
usada quando a empresa possui predominância de pontos
fracos, mas encontra situações favoráveis no ambiente
externo, é a estratégia de joint venture, na qual duas
empresas se associam para fabricar um produto
esperando ganhar maior participação no mercado.
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Julgue os próximos itens, relativos a ferramentas de análise de
cenário interno e externo.

112 A matriz BCG permite a análise de portfólio a partir da
combinação das variáveis intituladas participação de
mercado e crescimento de mercado, nas quais o produto
com maior participação e maior taxa de crescimento é
chamado de produto estrela e está em fase de maturação
no ciclo de vida do produto. 

113 A matriz McKinsey-GE é utilizada para análise de portfólio
com o objetivo, entre outros, de se decidir quanto uma
unidade estratégica de negócios (UEN) deve receber de
investimentos ou quais UENs devem parar de receber
investimentos.

114 A matriz SWOT objetiva analisar o ambiente externo e o
interno. A organização que a utilizar deve primeiramente
observar seus pontos fortes e fracos para, então, identificar
as oportunidades e ameaças do mercado, visto que a
análise de ambiente externo deve ser precedida da análise
de ambiente interno. 

No que diz respeito à gestão de projetos, julgue os seguintes
itens.

115 As fases de um projeto são iniciação, planejamento,
execução, controle e finalização, sendo cada uma delas
marcada pela entrega de um ou mais produtos, exceto a
fase de planejamento, em que as ideias ainda são
abstratas e apenas discussões gerais sobre o projeto são
feitas.

116 O escritório de projetos, ou PMO (project management
office), é um centro de apoio cujo objetivo é auxiliar no
planejamento, na condução, na organização, no controle
e na finalização das atividades dos projetos.
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Julgue o item subsequente, acerca do processo racional de

solução de problemas.

117 O sucesso na tomada de decisão depende dos fatores

associados a conhecimentos teóricos e à experiência dos

tomadores de decisão; depende, ainda, da comunicação

de diretrizes e das especificações que devem ser

cumpridas, bem como da determinação de prazos, que, se

forem exíguos, podem aumentar o risco de uma decisão

abreviada. 

Com relação ao balanced scorecard (BSC) e a indicadores de

desempenho, julgue os itens subsecutivos.

118 A utilização do BSC proporciona uma visão mais

abrangente do desempenho da empresa, ao apresentar

medidas financeiras e não financeiras que devem ser

analisadas de forma combinada.

119 O BSC é uma metodologia que trabalha sob três

perspectivas empresariais, formando um tripé que, se bem

observado, resultará no equilíbrio organizacional da

empresa.

120 Os indicadores de desempenho fornecem dados para

análise de processos e implementação de melhorias e,

devido ao seu alto grau de complexidade, devem ser

analisados isoladamente, a fim de que o direcionamento

das ações seja o mais independente possível.


