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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à evolução da administração, julgue os itens a seguir.
51

Conforme a teoria clássica da administração, o ato de
administrar compreende prever ou planejar, organizar,
comandar, coordenar e controlar, e as funções básicas das
organizações são as seguintes: técnicas, comerciais,
financeiras, de segurança, contábeis e administrativas.

52

A teoria das relações humanas foi pioneira ao considerar, na
administração das organizações, a importância da integração
social dos empregados, a importância do conteúdo do cargo
para os trabalhadores e a atenção a formas de recompensas não
materiais.

53

A organização racional do trabalho, uma importante
contribuição da teoria ou escola da administração científica
à melhoria da produtividade das organizações, teve como base
os estudos de tempos e movimentos, o estudo da fadiga
humana, a divisão do trabalho, a especialização do operário
e o desenho de cargos e salários.

A respeito da evolução da administração pública no Brasil, julgue
os itens subsequentes.
54

Os princípios da administração pública gerencial, surgida no
fim do século XX, incluem o combate ao nepotismo e à
corrupção, por meio do controle rígido dos processos
organizacionais e dos procedimentos operacionais, modo mais
seguro de combatê-los.

55

A criação das primeiras carreiras administrativas na
administração pública e a busca pela adoção do concurso como
forma de acesso ao serviço público são características
do modelo de administração burocrática, implantado na década
de 30 do século passado.

56

Com o fim da ditadura militar, em 1985, e a retomada da
democratização do Brasil, houve um significativo avanço na
modernização da administração pública.

Julgue os próximos itens, relativos a BSC (balanced scorecard),
a administração por objetivos e a características e tipos de controle.
60

O BSC é um instrumento integrado à estratégia organizacional
embasado em indicadores referentes às perspectivas financeira,
do cliente, dos processos internos e da aprendizagem
e crescimento.

61

Situação hipotética: Em determinada organização,
os objetivos são definidos pela gerência e os gerentes orientam
seus subordinados oferecendo-lhes os recursos necessários à
execução das tarefas. Periodicamente, gerentes e subordinados
avaliam os resultados e, em seguida, reavaliam os objetivos,
os meios e os recursos necessários para seu alcance. Assertiva:
Essa organização adota a administração por objetivos como
forma de gestão.

62

O controle do tipo feedback baseia-se nas seguintes quatro
etapas: estabelecimento de padrões de desempenho;
mensuração do desempenho; comparação do desempenho com
os padrões estabelecidos; e elaboração da informação acerca
dos desvios ou da distância entre o desempenho medido e os
padrões estabelecidos.

63

Situação hipotética: Após o planejamento, determinada
organização elaborou e divulgou políticas e normas de
funcionamento das ações organizacionais como forma
de balizar a atuação de seus funcionários. Assertiva: Nessa
situação, a organização implantou o controle do tipo
preliminar.

Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue os itens
seguintes.
64

Conforme a teoria da hierarquia das necessidades,
os indivíduos se motivam para alcançar a sua realização
pessoal imediatamente após suas necessidades sociais, como
amizade, relacionamentos e trabalho em equipe, terem sido
satisfeitas.

65

Excesso de mensagens, linguagem inadequada utilizada pelo
emissor, desatenção e falta de preparo do receptor são
exemplos de ruídos e interferências na comunicação,
que podem comprometer a interpretação adequada de uma
mensagem pelo seu receptor.

66

O líder que apresenta o poder de referência é aquele que
influencia uma equipe pelo respeito por seus conhecimentos,
além de apresentar habilidades relacionadas às atividades
desempenhadas pela sua equipe.

Acerca do processo administrativo, julgue os itens que se seguem.
57

58

59

Situação hipotética: Durante o ciclo de planejamento,
determinada organização, levando em consideração sua área de
atuação e as necessidades de seus stakeholders, definiu o seu
propósito, em um texto único. Assertiva: Nesse caso,
a atividade descrita consiste no estabelecimento da visão da
organização.
A análise SWOT é uma importante ferramenta de apoio ao
diagnóstico organizacional, que permite a uma organização
identificar pontos fracos para o alcance dos seus objetivos,
como, por exemplo, detectar a impossibilidade de acesso
a matérias-primas disponíveis no mercado e necessárias
à realização de seu negócio.
Um tribunal de contas que se encontre em processo de
planejamento deverá elaborar um diagnóstico das suas
condições de trabalho e das perspectivas de mudanças na
sociedade, determinar os objetivos a serem alcançados e as
ações a serem adotadas para alcançá-los, além de definir
e distribuir as responsabilidades pela execução das ações.

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os
itens a seguir.
67

As autarquias e as empresas públicas integram a administração
indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao
regime jurídico, pois a criação de ambas depende de
autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime
público como ao regime privado.

68

Agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de
Energia Elétrica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, embora possuam características especiais
conferidas pelas leis que as criaram, são consideradas
autarquias.
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Com relação aos atos administrativos e suas classificações, julgue
os itens seguintes.

A respeito de comportamento profissional, atitudes no serviço,

69

próximos itens.

70

71

Motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem
elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de
validade da sua prática, de modo que a ausência de qualquer
um desses elementos implica a nulidade do ato praticado.
A requisição administrativa caracteriza-se por ser ato
administrativo autoexecutório, independente de autorização
judicial e de natureza transitória, podendo abranger, além de
bens móveis e imóveis, serviços prestados por particulares. Seu
pressuposto é o perigo público iminente.
Atos administrativos de gestão são atos praticados pela
administração pública como se fosse pessoa privada, o que
afasta a supremacia que lhe é peculiar em relação aos
administrados. Atos administrativos de império, por sua vez,
são aqueles praticados de ofício pelos agentes públicos e
impostos de maneira coercitiva aos administrados, os quais
estão obrigados a obedecer-lhes.

No que se refere ao orçamento público e à atuação do Estado,
julgue os itens subsequentes.
72

73

74

75

Os restos a pagar processados terão validade até o dia trinta e
um de dezembro do exercício subsequente, quando serão
automaticamente cancelados.

organização do trabalho e prioridade em serviço, julgue os

81

o servidor deverá manter-se neutro em relação às afirmações
feitas pelo fiscalizado.
82

A classificação funcional da despesa orçamentária tem como
finalidade principal evidenciar as unidades administrativas
responsáveis pela sua execução.

A publicidade de qualquer ato administrativo constitui
requisito de eficácia e moralidade, pois a omissão de
informação resulta em comprometimento ético contra o bem
comum.

83

É facultado aos servidores do Tribunal de Contas do Estado
do Pará receber prêmio, comissão ou doação para o
cumprimento da sua missão, desde que o ato seja público e
transparente.

No que se refere aos processos de recrutamento e de seleção
de pessoas, julgue os itens subsequentes.
84

Do ponto de vista de aplicação, as organizações devem
recorrer ao recrutamento externo, uma vez que o mercado de

A autorização para a abertura de créditos suplementares e a
contratação de crédito, ainda que por antecipação de receitas,
não pode ser realizada por meio da lei orçamentária anual.
O elemento básico de expressão de um orçamento é a conta,
a qual é, ao mesmo tempo, um instrumento de análise e de
síntese.

Durante os trabalhos de fiscalização a cargo do tribunal,

recursos humanos dispõe de candidatos mais capacitados para
atuarem nas empresas.
85

A introdução de novos profissionais nas organizações
é entendida como uma desvantagem do processo de
recrutamento externo, uma vez que novos contratados tendem
a desestabilizar culturas organizacionais consolidadas.

86

Entre as técnicas de seleção de pessoal inclui-se a aplicação de

No que concerne às licitações públicas, julgue os itens
subsecutivos.

testes psicométricos, os quais constituem uma medida objetiva

76

às aptidões das pessoas.

77

78

79

80

No pregão, uma vez declarado o licitante vencedor, qualquer
pessoa, ainda que não tenha participado da licitação, tem
o direito de manifestar motivadamente a intenção de recorrer
por motivo de nulidade procedimental.
As compras feitas pela administração pública não poderão ser
efetuadas sem a adequada caracterização de seu objeto e a
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.
É defeso celebrar convênios e contratos de repasse entre
órgãos e entidades da administração pública federal, hipótese
em que deverá ser observada a realização do instrumento de
execução descentralizada.
Excluindo-se os prestadores de serviços, que estão submetidos
aos respectivos códigos de ética dos seus órgãos de origem, o
Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Pará é aplicável aos ocupantes dos cargos efetivos
e em comissão e aos servidores temporários.
A celebração de contratos de prestação de serviços com as
organizações sociais — qualificadas no âmbito das respectivas
esferas de governo — para o desenvolvimento de atividades
contempladas no contrato de gestão constitui hipótese de
inexigibilidade de licitação.

e padronizada de amostra de comportamento no que se refere

87

Os objetivos do processo de recrutamento incluem atrair
candidatos qualificados para uma organização.

Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de pessoas.
88

Nas organizações, ações de treinamento, desenvolvimento
e educação devem estar em contínua mudança, a fim de
atender às demandas de diferentes contextos e modelos
de administração.

89

Descrição de cargos consiste no detalhamento dos
conhecimentos, das habilidades, das capacidades para
o desempenho de conteúdo e das responsabilidades exigidas
para a atuação profissional em um determinado cargo.

90

A nova abordagem acerca de gestão de pessoas superou
o conceito de pessoas como simples recursos organizacionais,
de modo que os colaboradores passaram a ser concebidos
como

seres

dotados

de

inteligência,

personalidade,

competências, aspirações e percepções singulares.
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A geração de valor corresponde a um fundamento da gestão
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A respeito do orçamento público, instrumento de gestão de maior
relevância da administração pública, julgue os itens a seguir.
101

O princípio da universalidade do orçamento, consagrado nas
constituições brasileiras, estabelece que o montante da despesa
autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser
superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período.

102

A técnica orçamentária na qual a estrutura do orçamento dá
ênfase aos aspectos contábeis de gestão é a do orçamento
tradicional.

103

O processo orçamentário envolve a fase de elaboração das leis
orçamentárias e a fase de execução orçamentária.

104

A lei orçamentária anual, entre outros aspectos, exprime,
em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos para
determinado exercício.

105

O ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de quatro
fases, ou etapas, que devem ser cumpridas como parte do
processo orçamentário: elaboração, aprovação, execução
e acompanhamento.

pública contemporânea que visa alcançar resultados
consistentes e duradouros para assegurar o aumento de valor
tangível e intangível a todas as partes interessadas.
92

No processo de garantia da qualidade total, é necessário que
a auditoria dos sistemas de qualidade englobe, além do
processo produtivo da própria organização, os seus
fornecedores de materiais.

93

A implementação de um departamento de qualidade tem como
objetivo básico a ênfase na correção de defeitos.

94

O Modelo de Excelência em Gestão® (MEG) é considerado
um modelo de referência e aprendizado no qual existe
prescrição para a implementação de práticas de gestão.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito da gestão de projetos e da
gestão de processos.
95

O orçamento público constitui um poderoso instrumento de controle
dos recursos financeiros gerados pela sociedade. A respeito desse
tema, julgue os itens que se seguem, com base na doutrina e nas
disposições legais sobre orçamento e finanças públicas.
106

No âmbito do estado do Pará, a Secretaria de Estado
de Fazenda é o órgão central do sistema de orçamento
e planejamento estadual.

107

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Executivo
a competência para a elaboração da proposta orçamentária e ao
Poder Legislativo a competência para a sua aprovação.

Os processos primários de uma organização, quando
agrupados, tendem a traduzir a cadeia de valor da entidade.

96

Para aprovar ou não o início da execução de um projeto,
o gerente deve realizar uma análise do valor agregado
(EVA – earned value analysis), a fim de demonstrar às partes
interessadas o retorno financeiro que o projeto pode trazer para

O Poder Executivo, ao elaborar o orçamento geral do
estado do Pará (OGE/PA) para o exercício de 2016, propôs:
C

a organização.
97

A declaração e a exclusão do escopo objetivam alinhar as
expectativas das partes interessadas no projeto.

98

C

Um dos impactos positivos da aplicação de práticas
e de tecnologias de apoio ao gerenciamento de processos
de negócio nas organizações é a agilidade na disponibilização

99

de novos serviços e produtos para os clientes.

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens,
relativos a orçamento público.

O mapeamento de processos, realizado pela camada de

108

Caso necessite alterar o planejamento inicial para a construção
da ferrovia durante o exercício de 2016, por meio da adição ou
supressão da dotação orçamentária de R$ 500 milhões
inicialmente consignada na LOA, o governo deverá
encaminhar projeto de lei de créditos adicionais à assembleia
legislativa.

109

O programa de incentivo ao primeiro emprego poderá ser
incluído no OGE/PA, mesmo que não conste do PPA estadual.

negócio das organizações, resulta em um modelo executável
pronto para ser utilizado pelo time de automação.
100

dotação orçamentária, consignada na LOA, no valor de
R$ 500 milhões para custear a construção da chamada
ferrovia da soja, para ligar os estados do Pará e Mato
Grosso;
instituição do programa paraense de incentivo ao primeiro
emprego, um programa assistencial continuado de
incentivo ao primeiro emprego para jovens com idade
entre 18 e 20 anos, ao custo de R$ 500 por jovem.

A adoção de um programa de gestão da qualidade e a obtenção
de uma certificação ISO 9000 são fatores que motivam
as iniciativas de gerenciamento de processos de negócio.
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Na execução de seu orçamento do exercício 2015,
determinado município paraense realizou as seguintes operações:
C

C

no mês de agosto de 2015, foi aberto um crédito adicional,
para a utilização de recursos por excesso de arrecadação,
no valor de R$ 70 mil, destinado à aquisição de terreno
para a construção de um ginásio de esportes, para o qual
não havia dotação orçamentária específica;
no mês de setembro de 2015, foi aberto outro crédito
adicional, no valor de R$ 100 mil, destinado a reforço de
dotação orçamentária já existente, relativa à construção de
um hospital municipal, também para a utilização de
recursos por excesso de arrecadação.

A previsão da receita, as receitas arrecadadas e as despesas
empenhadas no exercício de 2015 são as mostradas no quadro a
seguir.
receitas arrecadadas em 2015

R$ 700 mil

despesas empenhadas em 2015

R$ 500 mil

previsão da receita para 2015

R$ 500 mil

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens
subsecutivos.
110

Depreende-se das informações apresentadas que o excesso de
arrecadação foi de R$ 170 mil.

111

O crédito adicional relativo à aquisição do terreno para
a construção do ginásio de esportes, nos termos da legislação
vigente, classifica-se na modalidade de crédito extraordinário.

112

Nos termos da legislação vigente, o crédito adicional relativo
à construção do hospital municipal classifica-se na modalidade
de crédito suplementar.

A respeito do processo de orçamentação, julgue os itens
subsequentes.
113

Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas no
exercício. Seu impacto orçamentário ocorre no exercício
corrente e o financeiro, no exercício posterior.

114

A programação qualitativa do orçamento público é a
organização do gasto público por meio da identificação dos
programas com a classificação funcional e econômica da
despesa.

115

As despesas decorrentes de sentença judicial são classificadas
como operações especiais, por não gerarem produtos.

A respeito do controle, do acompanhamento da execução
orçamentária e da avaliação do planejamento governamental, julgue
os seguintes itens.
116

Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Pará coordenar
o processo de avaliação anual dos programas do Poder
Executivo estadual.

117

A fase final do processo orçamentário é a prestação de contas.
Nessa fase são elaborados balanços, demonstrativos contábeis
e compilados vários indicadores. De acordo com a legislação
pertinente, há dois tipos de controle: o das receitas e o das
despesas.

118

No âmbito federal, o titular do controle externo é o Tribunal de
Contas da União; no âmbito estadual, é o tribunal de contas do
estado.

A respeito da descentralização orçamentária e financeira, julgue
os itens a seguir.
119

A descentralização de créditos interna é denominada provisão
e a externa, cota. Ambas caracterizam-se pela cessão de crédito
orçamentário entre unidades orçamentárias ou unidades
gestoras.

120

A movimentação de recursos financeiros entre as diversas
unidades orçamentárias e administrativas compreende cota,
repasse e despesa.

Espaço livre

