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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da evolução da administração pública no Brasil e das
abordagens da administração, desde a abordagem clássica até a
contingencial, julgue os itens a seguir.
51

52

53

54

55

O Decreto-lei n.º 200/1967, na tentativa de modernizar
a gestão pública no Brasil, estabeleceu como princípios
fundamentais o planejamento, a organização, o treinamento
e a direção.
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi criado
na transição entre o governo de Collor e o de Itamar Franco,
com a finalidade de aumentar a governança do Poder
Executivo.
O princípio da divisão do trabalho, estabelecido pela escola
clássica, consiste na criação de uma unidade de comando
e uma unidade de direção para cada equipe de trabalho.
No formato clássico, organização orientada para processo deve
estruturar, temporariamente, um grupo de pessoas e recursos
para executar determinada tarefa.

No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue os
itens subsequentes.
62

63

64
65

Julgue os seguintes itens, relativos a estratégias de gestão de
pessoas e gestão do desempenho.
66

67

No contexto das relações de trabalho, uma das contribuições da
escola das relações humanas é a constatação do efeito positivo
decorrente do investimento da administração no desempenho
humano.

68

A respeito de aspectos inerentes ao planejamento, julgue os
próximos itens.

69

56

Segundo a análise SWOT de um órgão público, a identificação
de servidores altamente qualificados em seu quadro de pessoal
consiste em uma estratégia para influenciar positivamente
o alcance de resultados.

57

A tradução e a interpretação das estratégias de um órgão
público realizadas em âmbito departamental caracterizam
procedimentos de planejamento tático.

58

Na metodologia BSC, os objetivos estratégicos relativos ao
capital da informação, ao capital organizacional e ao capital
humano são descritos na perspectiva interna da organização.

59

Na administração por objetivos, convém estabelecerem-se
objetivos verificáveis e mensuráveis nos níveis estratégico,
tático e operacional, com o propósito de controlar e motivar as
pessoas a alcançarem resultados.

Nos ambientes organizacionais, a comunicação é realizada de
maneira padronizada e, por isso, a abordagem para alcançar
determinado objetivo será sempre uniforme.
A orientação estratégica para resultados é uma característica
de controle que visa proporcionar confiabilidade,
boa comunicação e participação dos envolvidos.
Inventário mensal do volume de materiais ou de produtos em
estoque é característico de controle do tipo operacional.
O impacto das ações do líder sobre os indivíduos e o
compromisso permanente e duradouro com a mudança pessoal
devem ser considerados para a sustentabilidade da liderança
e para a motivação das pessoas.

70

As transferências de pessoal dentro da organização,
as promoções e os planos de carreira são modalidades de
recrutamento interno.
A verificação de requisitos físicos e mentais,
das responsabilidades envolvidas no desempenho do trabalho
e das condições de trabalho é realizada na fase de análise de
cargos.
O foco das universidades corporativas no que se refere
à capacitação de pessoas é aprimorar a educação formal
visando preparar profissionais especializados para ocuparem
cargos ou funções.
As vantagens de se adotar o modelo de gestão do desempenho
nas organizações incluem a adequada alocação de recursos
humanos e financeiros e o fortalecimento do vínculo entre
recompensas e resultados.
O impacto do fator humano nos resultados organizacionais
fez emergir a prática organizacional da gestão estratégica
de pessoas.

No que concerne a gestão da qualidade, modelo de excelência
gerencial e modelo de gestão pública, julgue os itens que se
seguem.
71

72

73

60

Acordos de cooperação técnica entre organizações para
compartilhar conhecimentos e experiências que favoreçam
a geração de vantagem competitiva são considerados alianças
estratégicas.

74

61

A declaração exercer o controle externo da gestão dos recursos
públicos estaduais em benefício da sociedade expressa a missão de
determinado órgão público e traduz seu projeto futuro,
explicitando aonde ele pretende chegar.

75

As cartas de controle, instituídas na gestão da qualidade,
destacam-se entre as principais contribuições de Juran e são
utilizadas para mostrar a variação de um processo em
determinado período.
O diagrama de Ishikawa tem a finalidade de listar todas as
atividades de um processo e apresentar uma sequência lógica
do que é realizado em cada uma das etapas.
Os princípios do método Deming incluem a instituição de
programa sólido de educação e autotreinamento, a instituição
de treinamento no serviço e a instituição de liderança.
Promover a competitividade e a sustentabilidade e estimular
o aprendizado organizacional são benefícios do modelo
de excelência em gestão adotado pela Fundação Nacional
de Qualidade que podem ser aplicados a qualquer tipo
de organização.
De acordo com o modelo de excelência em gestão pública,
a avaliação da gestão de uma organização dá destaque ao seu
desempenho em relação ao mercado e visa identificar
oportunidades de aprimoramento dos processos considerados
excelentes.
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Acerca de gestão de projetos, julgue os itens seguintes.

Julgue os itens que se seguem, acerca de receita pública.

76

88

77

O ciclo de vida de um projeto fica completamente determinado
pelas três fases seguintes: a iniciação, que abrange
processos de identificação das necessidades e formatação
de soluções de forma estruturada; o planejamento, que se
constitui de processos de refinamento do objetivo, definição da
linha de ação e detalhamento das ações; e a execução, que
compreende processos de coordenação de pessoas e recursos
necessários.
O objetivo principal do gerenciamento de projetos é garantir
a sua execução de acordo com o prazo definido, os custos
estimados e as especificações estabelecidas.

No que concerne à gestão de processos nas organizações, julgue
os itens subsequentes.
78

79

80

No mapeamento de processos, uma das ferramentas mais
utilizadas é o fluxograma, que possibilita uma visão geral,
demonstra a forma de relacionamento dos elementos, mostra as
entradas e as saídas e favorece a comparação do processo
gráfico com o processo real.
A certificação de determinado processo, consoante a norma
ISO 9000:2000, confere a uma empresa grande credibilidade
junto à sociedade, visto que, além de assegurar padrões,
a norma valida a qualidade do aludido processo.

82

83

90

No que diz respeito às despesas públicas, julgue os itens
subsecutivos.
91

92

93

Como é uma autarquia do tipo especial, a Agência de
Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará
(ARCON–PA), criada por lei para fiscalizar e regular
a prestação dos serviços públicos concedidos, não possui
autonomia financeira nem administrativa.
São três os requisitos para que um ato administrativo seja dito
perfeito: competência, finalidade e objeto.
As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei,
possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou
pluripessoais.

Com relação ao orçamento público, julgue os itens a seguir.
84

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) pode conter
dispositivos que instituam, suprimam, reduzam ou ampliem
alíquotas de tributos.

85

As fases do processo orçamentário incluem previsões, fixação
de valores, determinação de limites e processo legislativo.

86

As despesas caracterizadas como restos a pagar são
extraorçamentárias na inscrição e orçamentárias no pagamento.

87

De acordo com o princípio da exclusividade, autorizações
para aberturas de créditos suplementares e contratações
de operações de crédito, apesar de constituírem dispositivos
estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas, podem
constar da lei orçamentária anual (LOA).

O empenho, primeiro estágio da despesa pública, consiste em
reserva de dotação orçamentária para um fim específico e deve
ser assinado pelo ordenador da despesa.
De acordo com a classificação financeira por categoria
econômica, as despesas públicas podem ser de três tipos:
despesas correntes, despesas de capital e despesas da dívida
pública.
Créditos especiais são aqueles destinados a despesas urgentes
e imprevistas, como nos casos de calamidade pública.

Com relação à licitação pública, julgue os itens seguintes.
94

Na gestão de processos, a menor divisão do trabalho é a tarefa.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.
81

89

Os créditos a receber da dívida ativa, que são classificados no
ativo, representam uma fonte potencial de fluxo de caixa.
Quando o Estado atua como empresário no âmbito comercial,
industrial ou de prestação de serviços, as receitas originárias
são classificadas como empresariais; quando são provenientes
de renda gerada pelo patrimônio do próprio Estado, as receitas
são classificadas como patrimoniais.
O pagamento da anuidade do Conselho Regional de Medicina
é exemplo de contribuição de intervenção no domínio
econômico.

95

96

Declarado o vencedor da licitação, na modalidade pregão
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, sendo-lhe concedido
o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso.
Concurso é a modalidade de licitação indicada para a escolha
de trabalho técnico ou científico, mediante a instituição aos
vencedores de prêmios em dinheiro, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de trinta dias.
Está sujeita à nulidade a celebração de contrato com
a administração pública que desrespeite a ordem de
classificação das propostas ou que inclua terceiros estranhos ao
procedimento licitatório.

No que se refere às licitações públicas, julgue os próximos itens.
97

Para a concessão de auxílio a município atingido por
calamidade pública reconhecida pelo governo federal, os
órgãos e as entidades da administração pública federal, direta
e indireta, poderão dispensar a consulta prévia ao cadastro
informativo de créditos não quitados do setor público federal
(CADIN).
98 Caso uma entidade municipal paraense deseje realizar
convênio com órgão do mesmo estado, ela deve propor
plano de trabalho, que deverá conter, no mínimo, o plano
de aplicação dos recursos financeiros e o cronograma
de desembolso.
99 No pregão, os membros da equipe de apoio deverão ser, em
sua maioria, servidores que ocupem cargo efetivo ou emprego
na administração e que pertençam, preferencialmente,
ao quadro permanente do órgão ou entidade responsável
pelo evento.
100 Se a obra de reforma de uma escola pública for orçada
inicialmente em R$ 150.000, o contrato poderá ser aditado, por
acréscimo de serviços já existentes contratualmente em até
R$ 90.000, desde que não haja fato anterior que repercuta no
seu equilíbrio econômico-financeiro.
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Acerca da programação e execução orçamentária e financeira,
julgue os itens subsecutivos.

O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento
da despesa, e não o atendimento às necessidades da sociedade
ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento.

116

102

De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência
do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro.

Um objetivo do acompanhamento da execução orçamentária
é monitorar o processo de cumprimento das metas de superávit
primário.

117

103

O processo orçamentário é concluído com a aprovação das
diversas leis orçamentárias que, em seu decorrer, foram
elaboradas.

Considerando-se a definição dos termos crédito e recurso
no contexto da técnica orçamentária, é correto afirmar que
a execução financeira trata da utilização dos créditos
consignados na LOA.

118

104

Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da
administração pública, o orçamento público é um conceito
estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua
criação.

Descentralização financeira corresponde ao repasse, em caráter
emergencial, de recursos da União para os estados, o Distrito
Federal e os municípios.

105

Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas
pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva
e estabilizadora.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens
a seguir.
106

107

As classificações orçamentárias da receita recebem
denominações semelhantes às da despesa, para facilitar
o entendimento da origem e a definição do destino dos
recursos.
Despesas públicas não computadas na lei de orçamento anual
ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio
dos denominados créditos adicionais.

108

Entre as finalidades do sistema de planejamento e de
orçamento federal inclui-se a formulação do planejamento
estratégico nacional.

109

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes
orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela
coordenação do processo orçamentário — realiza atividades
relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo
governo federal.

110

No processo orçamentário, depois de o Congresso Nacional
apreciar o projeto de lei orçamentária, cabe ao presidente da
República aprová-lo ou vetá-lo integralmente. Nesse processo,
vetos parciais não são cabíveis.

A respeito do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes
orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue
os itens que se seguem.
111

O PPA estabelece não só as despesas de capital, mas também
outras despesas delas decorrentes.

112

Alterações na legislação tributária deverão estar dispostas
na LDO.

113

A LOA é composta integralmente por dois orçamentos: o fiscal
e o da seguridade social.

114

As políticas das agências financeiras oficiais de fomento
deverão ser estabelecidas na LDO.

115

Com duração de quatro anos, a vigência do PPA coincidirá
com os quatro anos do mandato do presidente da República
eleito.

Para reformar, em 2009, um estádio de futebol situado
em Belém – PA, o governo estadual contratou uma empresa que
estimou o orçamento para a execução das obras em R$ 18 milhões.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
119

Caso os recursos para a execução da reforma tivessem
ultrapassado o orçamento inicial previsto na LOA, poderiam
ter sido abertos créditos suplementares para a conclusão
da obra.

120

Se tivessem sido necessários mais R$ 2 milhões para
a execução da reforma, a abertura de créditos adicionais
dependeria de indicação prévia da fonte de recursos para
suportar essa despesa.

Espaço livre

