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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda
contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do
Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

51 Caso o objeto da contratação seja serviço técnico profissional
especializado, será inexigível a licitação, desde que a empresa
contratada possua notória especialização e o objeto seja
singular.

52 Sendo uma autarquia, a SUFRAMA não é obrigada a realizar
prévio procedimento de licitação para contratar o serviço.

53 Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle
do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o
Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

54 Uma vez realizada licitação para a contratação dos serviços,
ainda que ocorra alguma ilegalidade durante o procedimento
licitatório, a administração não será obrigada a anular o
contrato se a decisão não acarretar lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros.

55 Encerrada a sessão de julgamento e habilitação das empresas
licitantes, a administração estará obrigada a realizar a
contratação, sob pena de indenização à empresa classificada
em primeiro lugar. 

Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão,
derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um
particular. O acidente resultou em danos a ambos os veículos e
lesões graves no motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

56 Em caso de o servidor ser condenado administrativamente em
decorrência do acidente, o ato de aplicação de penalidade a
esse servidor será caracterizado pelo atributo da
autoexecutoriedade.

57 Provado que o motorista da SUFRAMA não agiu com dolo ou
culpa, a superintendência não estará obrigada a indenizar todos
os danos sofridos pelo condutor do veículo particular.

58 O motorista da SUFRAMA poderá ser responsabilizado
administrativamente pelo acidente, ainda que tenha sido
absolvido por falta de provas em eventual ação penal
instaurada para apurar a responsabilidade pelas lesões causadas
ao motorista particular.

Com relação aos sujeitos que exercem a atividade administrativa,
julgue os itens abaixo.

59 Empresa pública e sociedade de economia mista são entidades
da administração indireta com personalidade jurídica de direito
privado.

60 Desconcentração administrativa é a distribuição de
competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica.

Considerando que uma empresa tenha solicitado à SUFRAMA a
concessão de benefícios fiscais previstos em lei para as empresas da
ZFM que observassem o processo produtivo básico previsto em
regulamento, julgue os itens abaixo.

61 O princípio da inércia impede que a autoridade responsável
pelo julgamento do pedido realize, por conta própria,
diligência não solicitada pela empresa, ainda que necessária
para a comprovação do direito.

62 O eventual indeferimento do referido pedido, assim como os
demais atos que neguem direitos à empresa, deverá ser
necessariamente motivado.

63 Em caso de indeferimento do pedido da empresa, caberá
recurso administrativo, que será dirigido à autoridade que
proferiu a decisão. Se não a reconsiderar no prazo de cinco
dias, a autoridade o encaminhará à autoridade superior.

A legislação concede à administração poderes extraordinários,
necessários para que o Estado alcance os seus fins. Em relação aos
poderes da administração pública, julgue os itens seguintes. 

64 Em decorrência do poder de polícia, a administração pode
condicionar ou restringir os direitos de terceiros, em prol do
interesse da coletividade.

65 Poder regulamentar é o poder que a administração possui de
editar leis, medidas provisórias, decretos e demais atos
normativos para disciplinar a atividade dos particulares.

66 A remoção de ofício de um servidor, como forma de puni-lo
por faltas funcionais, configura abuso de poder.

67 O poder hierárquico confere aos agentes superiores o poder
para avocar e delegar competências.

Considerando que, no interesse da administração, um servidor
efetivo da SUFRAMA tenha sido removido de ofício para outra
localidade, julgue os itens a seguir, considerando que CF
corresponde à Constituição Federal de 1988.

68 Com a remoção, o cargo que o servidor ocupava anteriormente
será considerado vago.

69 Ao servidor removido deverá ser concedido o prazo de, no
mínimo, dez e, no máximo, trinta dias para entrar em exercício
na outra localidade para onde foi removido.

70 Cabem à administração as despesas de transporte do servidor
e de sua família para a nova localidade de exercício, incluídos
os gastos com passagem, bagagem e bens pessoais.

Acerca da classificação das constituições e dos princípios
fundamentais, julgue os itens a seguir, considerando que a CF
corresponde à Constituição Federal de 1988.

71 O Poder Executivo federal é exercido pelo presidente da
República e tem como um de seus fundamentos a soberania.

72 A CF propugna, de forma específica, a integração econômica,
política, social e cultural do Brasil com os povos da América
Latina.

73 Quanto à estabilidade, a CF pode ser classificada como rígida,
já que o processo de alteração das normas constitucionais é
mais dificultoso que o procedimento ordinário de criação das
leis. As constituições flexíveis, por outro lado, podem ser
modificadas por meio dos mesmos procedimentos de
elaboração das demais leis, o que afeta seu caráter de
superioridade hierárquica no ordenamento jurídico.

De acordo com as normas constitucionais, julgue o item a seguir
a respeito da organização político-administrativa.

74 Compete à União e aos estados assegurar a defesa nacional.
Entretanto, cabe exclusivamente à União manter relações com
Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais, situações nas quais representa a República
Federativa do Brasil.
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Julgue os itens a seguir no que se refere aos direitos e garantias
fundamentais, à organização político-administrativa do Estado
brasileiro e à administração pública.

75 Considere que um servidor da SUFRAMA tenha sido eleito
deputado federal pelo estado do Acre. Nessa hipótese,
enquanto estiver no exercício do mandato eletivo, o servidor
deverá ficar afastado de seu cargo, sendo-lhe facultado optar
pela remuneração deste último.

76 Considere que Emanuel, servidor da SUFRAMA, tenha sido
aprovado em concurso público para analista administrativo em
outra autarquia federal e passe a acumular os dois cargos,
ambos com jornada semanal de 40 horas. Nessa situação, uma
vez que as duas autarquias compõem a administração indireta,
não há violação do dispositivo constitucional que veda a
acumulação de cargos no serviço público.

77 Caso José, servidor público, responda a processo
administrativo disciplinar, deverá ser assegurado a ele o
contraditório e a ampla defesa, conforme garantia expressa
da CF.

78 Considere que tenha sido aberta licitação para a compra de
cadeiras e mesas destinadas a mobiliar uma autarquia do estado
do Amazonas e que uma lei estadual exija que os móveis a
serem adquiridos tenham sido fabricados na ZFM. Nessa
situação, é correto afirmar que, de acordo com a jurisprudência
do STF, a lei estadual viola a CF, já que esta proíbe que os
entes federativos criem distinções entre brasileiros ou
preferências entre si.

79 Se uma lei estadual regular aspectos específicos sobre o
comércio de bebidas entre dois estados da Federação, essa lei
estadual estará invadindo a competência privativa da União de
legislar sobre a matéria, ainda que tenha havido autorização
mediante lei complementar.

Com base nas normas constitucionais relativas ao Poder Executivo,
à administração pública e aos direitos e garantias fundamentais,
julgue os seguintes itens.

80 Poderá a administração pública indeferir recurso
administrativo de cidadão que não tenha comprovado o
devido preparo.

81 A CF admite que tratados internacionais de direitos humanos,
desde que aprovados por quórum especial no Congresso
Nacional, sejam incorporados com a mesma hierarquia das
emendas constitucionais, o que se coaduna com o princípio da
prevalência dos direitos humanos que rege a República
Federativa do Brasil em suas relações internacionais.

82 A competência conferida ao presidente da República para
expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei
vincula-se ao princípio da legalidade que rege a atuação da
administração pública.

Considerando as abordagens da administração, julgue os itens
subsequentes.

83 O modelo burocrático de organização, em que predominam as
rotinas e procedimentos estabelecidos nos cargos, constitui
referencial de gestão em que as pessoas fazem o que lhes é
imposto e não o que preferem.

84 A premissa da administração científica de que a melhoria da
eficiência do trabalhador provoca a melhoria em toda a
organização baseou-se no modelo de eficiência industrial
apresentado por Taylor, que foi, por sua vez, influenciado
cientificamente pelo modelo termodinâmico de eficiência de
uma máquina térmica proposto por Carnot.

85 Ao incorporar, nos modelos de gestão, a noção de sistemas
para entender a organização como um conjunto formado por
partes interagentes e ao adotar modelos matemáticos a fim de
solucionar problemas gerenciais de maneira otimizada, a
organização vale-se das contribuições da abordagem sistêmica
da administração.

Acerca das funções e do processo da administração, julgue os itens
que se seguem.

86 No planejamento das organizações, a definição de políticas e
procedimentos de gestão representa o pilar de sustentação do
desdobramento dos objetivos organizacionais em objetivos
departamentais e individuais de desempenho.

87 Definir a missão da organização, designar as pessoas, dividir
o trabalho e definir e controlar o desempenho são funções da
administração relacionadas, respectivamente, ao planejamento,
à organização, à direção e ao controle.

Considerando aspectos do comportamento organizacional e da
gestão de pessoas, julgue os próximos itens.

88 A gestão de pessoas nas organizações burocráticas busca a
manutenção do equilíbrio entre objetivos pessoais e objetivos
organizacionais, uma vez que é pautada na reciprocidade entre
a adaptação da pessoa ao trabalho e vice-versa.

89 Feedbacks a respeito do desempenho profissional ao longo do
tempo, ainda que as metas sejam extremamente difíceis e
desafiadoras, elevam a motivação para o trabalho.

90 Nas situações em que um problema identificado não estiver
claramente definido e não exigir solução de qualidade, estando,
contudo, disponíveis as informações necessárias para a
decisão, deve-se adotar um estilo de liderança voltado ao grupo
para que a decisão seja compartilhada.

91 Em casos de tomada de decisão de baixo poder de conflito com
os subordinados, o líder, embora consulte seus liderados,
poderá tomar a decisão sozinho.

Acerca da gestão da qualidade e de processos, julgue os itens a
seguir.

92 Mesmo em situações complexas, a probabilidade de os
resultados alcançados apresentarem maior valor agregado é
maior nos casos em que a organização adota os círculos de
qualidade e torna o trabalho mais desafiador para as pessoas.

93 A modelagem de processos cumpre seu objetivo quando a
organização percebe claramente a estrutura de seus processos,
seus pontos fortes e fracos e as oportunidades de melhoria.

94 O controle de qualidade feito a partir de parcela
estatisticamente significativa de produtos ou serviços
considerados perfeitos ou com erro zero ocorre mediante uso
da amostragem para aceitação e do controle de processo nas
organizações.

Julgue os itens a seguir, com base na CF, nos Decretos-Lei
n.os 288/1967 e 356/1968 e no Decreto n.º 61.244/1967.

95 A existência da Zona Franca de Manaus é assegurada
constitucionalmente pelo prazo de cinquenta anos, contados a
partir da data da promulgação da CF.

96 Considere que determinado produto de perfumaria tenha sido
importado para a ZFM a fim de ser exportado a uma zona de
fronteira do estado do Acre. Nessa situação, esse produto
estará isento do IPI.

97 A saída de mercadoria produzida na ZFM, sem autorização
legal expedida pelas autoridades competentes, configura
contrabando.

98 Considere que o superintendente da ZFM seja suspeito de
envolvimento em práticas criminosas. Nessa situação
hipotética, para que ele possa ser destituído da função, será
necessária a instauração de processo administrativo disciplinar
específico.
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Com base na Lei Complementar n.º 134/2010 e nos
Decretos n.os 7.138/2010 e 7.139/2010, julgue os itens
subsequentes.

99 O ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome não integra o Conselho de Administração da
SUFRAMA, mas pode ser convocado pelo presidente desse
Conselho para participar de suas reuniões.

100 Ainda que compita à Coordenação-Geral de Promoção
Comercial o planejamento e a organização da Feira
Internacional da Amazônia, será a Coordenação-Geral de
Representação Institucional a responsável por assistir a
SUFRAMA no estabelecimento de missões comerciais no
exterior que tenham por objetivo a divulgação do referido
evento.

101 A auditoria interna é responsável por emitir parecer prévio
acerca da prestação de contas anual da SUFRAMA. Ao exercer
essa e outras de suas competências legais, a auditoria interna
se vincula administrativamente ao Conselho de Administração
da SUFRAMA.

102 O prefeito de Rio Branco, ao tomar parte do Conselho de
Administração da SUFRAMA, exerce serviço público de
natureza relevante, pelo qual não se enseja qualquer tipo de
remuneração adicional. 

Julgue os itens a seguir, com base nas Leis n.os 8.387/1991 e
9.960/2000.

103 Empresa pública que importa mercadoria na ZFM está isenta
da taxa de serviços administrativos da SUFRAMA.

104 Considere que determinada empresa tenha produzido
equipamentos eletrônicos na ZFM destinados à
comercialização no estado de São Paulo. Nessa situação, todas
essas mercadorias estarão isentas do IPI.

Com base na Resolução CAS n.º 203/2012, no
Decreto n.º 783/1993 e na Portaria Interministerial n.º 170/2010,
julgue os itens subsecutivos.

105 Em relação à classificação, no que se refere ao porte,
dos projetos técnico-econômicos, a Resolução CAS n.º
203/2012 faz distinção entre os projetos plenos e os
simplificados. Estes últimos caracterizam-se por terem um
limite máximo de necessidade anual de importação de insumos,
o qual é descrito no referido texto normativo.

106 Uma vez expedido pela SUFRAMA o laudo de produção —
documento que atesta o atendimento, pela empresa requerente,
das etapas estabelecidas no Processo Produtivo Básico —, seu
cancelamento só poderá ser promovido por meio da via
judicial.

107 Empresa titular de projeto industrial na ZFM está obrigada a
apresentar à SUFRAMA, anualmente, laudo técnico relativo ao
seu sistema de qualidade, o qual poderá ser emitido apenas por
entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).

108 O Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos
Produtivos Básicos (GT-PPB) tem a finalidade de examinar a
fixação ou alteração dos processos produtivos básicos,
podendo agir, somente, a partir de provocação da SUFRAMA.

109 Considere que a empresa X possua projeto industrial na ZFM.
Nessa situação, X terá direito não à redução, mas à isenção do
IPI quanto a seus bens de capital destinados à implantação do
referido projeto.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de estoques.

110 Com relação à avaliação de estoques pelo método último a
entrar, primeiro a sair (UEPS), o aumento do custo de uma
peça implica redução do lucro, o que, consequentemente, reduz
o imposto de renda a ser pago. Esse efeito não é observado no
método primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) nem no preço
médio.

111 A curva ABC favorece a ordenação dos materiais conforme
os valores de investimento no estoque: os itens da classe
A representam grande porcentagem de materiais estocados; os
da classe B, uma média porcentagem; e os da classe C, uma
pequena porcentagem.

112 Para demonstrar o comportamento de um item no estoque
por meio do gráfico dente de serra, não deve haver alterações
de consumo do item durante determinado intervalo de tempo
nem falhas administrativas na área de compras e, tampouco,
atrasos do fornecedor na entrega; além disso, nenhuma entrega
do fornecedor deve ser rejeitada pelo controle de qualidade.
Por esses motivos, as premissas do referido tipo de gráfico
podem ser consideradas não realísticas.

No que se refere à atividade de compra, julgue o item subsecutivo.

113 Em um pedido de compra, deve constar preço, prazo, reajustes,
e demais condições gerais. Assim, basta que o comprador
esteja ciente de todas as cláusulas e requisitos, dos
procedimentos que regem o recebimento das peças ou
produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que
o pedido possa ser considerado legalmente válido.

A respeito da administração de materiais, julgue o próximo item.

114 A inicialização de pedido de compras, o transporte dos itens
comprados até o local designado pelo comprador e a
manutenção dos estoques são as principais funções da
administração de materiais. Essas funções objetivam satisfazer
as necessidades de uma linha de operação, de empresa privada
ou de órgão público, de acordo com a demanda dos clientes
e(ou) dos usuários.

Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos e da legislação
específica, julgue os itens que se seguem.

115 A teoria das três idades é o principal conceito utilizado na
tarefa de diminuição dos volumes documentais, sendo essa
tarefa um desafio nas organizações.

116 Razões administrativas e funcionais motivam, originariamente,
a manutenção e conservação dos arquivos da SUFRAMA.

117 O arquivo da SUFRAMA constitui-se de todos os documentos
utilizados para o desenvolvimento das atividades do órgão, o
que inclui os documentos dos setores de trabalho, os livros e
periódicos da biblioteca e as bases de dados não institucionais.

Julgue os itens a seguir, a respeito da gestão de documentos.

118 A definição do método de ordenação a ser adotado em um
conjunto documental se dá de acordo com o suporte
documental.

119 A tramitação dos documentos é realizada pelo setor de
protocolo, ao passo que a distribuição, isto é, a passagem dos
documentos de um setor para outro, é de responsabilidade dos
setores de trabalho.

120 A destinação final dos documentos de arquivo em uma tabela
de temporalidade pode indicar a eliminação física do
documento ou, para documentos com valor secundário, sua
guarda permanente.
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