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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, 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 da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA P
2
 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos

administrativos, julgue os itens a seguir.

51 Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao

verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente

de trabalho, revogue tal ato, para não prejudicar administrados,

que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação

desse ato.

52 Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do

ato administrativo vincula-se aos motivos que o determinaram,

sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver

dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou

autorizou a sua realização.

53 A revogação de atos pela administração pública por motivos de

conveniência e oportunidade não possui limitação de natureza

material, mas somente de natureza temporal, como, por

exemplo, o prazo quinquenal previsto na Lei n.º 9.784/1999,

que regula o processo administrativo no âmbito do serviço

público federal.

Julgue os itens seguintes, relativos aos atos administrativos.

54 É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo.

55 Ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a

autoridade delegante transfere a titularidade para sua prática.

56 Eventuais recursos contra decisão emanada em processo

administrativo devem ser dirigidos à autoridade que a tiver

proferido, que tem poder para realizar juízo de retratação e

reconsiderar a decisão.

57 Decretos não são considerados atos administrativos.

A respeito de licitações, julgue os itens que se seguem.

58 O prazo de validade das propostas no pregão será de sessenta

dias, se outro não estiver fixado no edital pertinente.

59 Será dispensável a licitação caso haja inviabilidade de

competição.

60 É inexigível a licitação em caso de guerra ou de grave

perturbação da ordem.

61 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de

licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo a

administração pública, caso a impugnação seja protocolada no

prazo da lei, julgá-la e respondê-la em até três dias úteis.

62 Dado o princípio da adjudicação compulsória, a administração

não pode, concluída a licitação, atribuir o objeto desse

procedimento a outrem que não o vencedor.

À luz do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,

julgue os itens subsequentes.

63 Os ingressos extraorçamentários, tais como os oriundos de

depósitos em caução, têm caráter temporário e representam

passivos exigíveis do Estado, sendo sua restituição

independente de autorização legislativa.

64 A operação de crédito, que é um exemplo de receita

orçamentária não efetiva, constitui fato contábil permutativo,

não afetando a situação patrimonial líquida do Estado quando

do reconhecimento contábil do crédito.

65 O registro do ingresso financeiro resultante da venda à vista de

um imóvel de propriedade da União deve ser tratado

contabilmente como receita corrente, enquanto o ingresso

financeiro decorrente do aluguel a terceiros de imóvel de

propriedade da União deve ser tratado como receita de capital.

66 Os ingressos financeiros decorrentes de amortizações de

empréstimos ou financiamentos concedidos pelo ente público

por meio de títulos e contratos representam receitas de capital,

mas os juros recebidos relacionados a esses empréstimos ou

financiamentos são tratados como receitas correntes.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal. 

67 A modificação de base de cálculo que provocar redução

discriminada de tributo será considerada renúncia de receita.

Esta, se não estiver acompanhada de medidas de compensação

que provoquem o aumento de receita, não poderá ser utilizada

por um ente federativo como instrumento de concessão nem de

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

68 As obrigações financeiras representadas por letras do Banco

Central do Brasil não integram o montante da dívida pública

mobiliária da União, devendo, portanto, ser desconsideradas

no cálculo do montante da dívida pública consolidada do

referido ente federativo.

69 O projeto de lei orçamentária anual deve contemplar reserva de

contingência destinada a honrar passivos contingentes, bem

como outros riscos e eventos fiscais não previstos pelo ente

federativo. O montante dessa reserva deve ser definido com

base na receita corrente líquida do referido ente.
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Julgue os itens que se seguem, acerca dos estágios da despesa

orçamentária.

70 A apuração da quantia exata a ser paga em relação às despesas

incorridas por um ente federativo ocorre na fase de pagamento,

sendo vedada a adoção de regime de adiantamento com vistas

a honrar o pagamento dessas despesas.

71 Realiza-se por meio de empenho global a reserva de dotação

orçamentária de compromissos decorrentes de despesas

contratuais com pagamento sujeito a parcelamento.

No que diz respeito à Guia de Recolhimento da União (GRU),

julgue o item subsequente.

72 A GRU é o documento destinado ao recolhimento de receitas

à Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco

Central do Brasil, e o agente financeiro centralizador dessa

arrecadação é o Banco do Brasil S.A., que, por sua vez, recebe

tarifas pela prestação desse serviço à União.

Um serviço de manutenção de imóveis foi prestado a um

ente da Federação no mês de outubro de 2014. Em 31/12/2014,

apesar de já ter passado pelas fases de empenho e liquidação, o

valor do serviço ainda não havia sido pago ao prestador do serviço. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

73 Os passivos decorrentes da despesa do ente da Federação

compõem sua dívida flutuante, cuja prescrição ocorrerá em

cinco anos.

74 Trata-se, nesse caso, de uma despesa não processada e cujo

valor deve ser inscrito em restos a pagar.

Julgue o item seguinte, relativo ao Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

75 O CPR (Contas a Pagar e a Receber), um subsistema do SIAFI,

permite a geração automática de ordens bancárias e de

documentos de recolhimento de tributos e contribuições que,

em conjunto com outros documentos, servirão para montar o

fluxo financeiro de cada unidade gestora.

Quanto à natureza, à competência e à jurisdição do TCU, julgue os

itens a seguir.

76 A jurisdição do TCU engloba todo o território nacional e

abrange qualquer pessoa responsável por haveres públicos,

inclusive seus sucessores, de forma ilimitada.

77 O TCU é órgão vinculado e subordinado ao Poder Legislativo.

78 Com o objetivo de viabilizar a ação fiscalizadora do TCU e

impedir ingerências políticas no tribunal, foi-lhe atribuída

autonomia na gestão de seu pessoal, o que inclui autonomia

para criação, transformação e extinção de cargos e funções de

seu quadro de pessoal.

A respeito da forma de organização e funcionamento do TCU,

julgue os itens subsecutivos.

79 A reeleição do presidente do TCU é permitida apenas por um

período.

80 A escolha dos quatro ministros que compõem cada uma das

duas câmaras do TCU é realizada por votação majoritária entre

seus pares.

81 Na ausência do presidente do TCU, a presidência do tribunal

poderá ser exercida pelo ministro mais antigo em exercício no

cargo.

Relativamente aos instrumentos utilizados nos processos de

fiscalização desenvolvidos pelo TCU, julgue os próximos itens. 

82 A verificação do cumprimento, pelos entes fiscalizados, das

deliberações do TCU é realizada por meio de monitoramento.

83 Para avaliar se a execução de uma fiscalização será viável, o

TCU realiza levantamentos.

84 A inspeção é o instrumento de fiscalização destinado a avaliar

aspectos relativos à economicidade, efetividade e eficácia dos

atos praticados no exercício das atividades governamentais.

Julgue os itens que seguem, referentes às deliberações do TCU e

aos recursos previstos em lei.

85 A interposição de recurso, independentemente de este ser

conhecido pelo relator designado, gera preclusão consumativa.

86 Por maioria absoluta de seus membros, o TCU poderá

determinar que o responsável por infração considerada grave

seja inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou

função de confiança no âmbito da administração pública

federal.

87 É requisito obrigatório a audiência do Ministério Público em

todos os recursos interpostos contra decisões do TCU.
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Em relação aos conceitos gerais e à importância da administração,

julgue os itens a seguir.

88 Atualmente, a abordagem da administração é

predominantemente comportamental, com as pessoas

representando o foco de conhecimento, informação, decisão,

ação e avaliação das atividades da empresa.

89 A eficiência dos processos produtivos, o combate ao

desperdício, a administração como processos e a eficiência do

modo burocrático de organização são ideias preconizadas pela

escola neoclássica da administração.

Considerando as diversas escolas e teorias da administração, julgue

os itens que se seguem.

90 A teoria geral de sistemas baseia-se no princípio de que, nas

empresas, nada é absoluto, tudo é relativo, dependendo de

variáveis que geralmente são incontroláveis, por estarem em

seu ambiente externo, especialmente na prospecção de cenários

e mercados.

91 A teoria da burocracia, proposta por Max Weber, sustentada

pelo tripé racionalidade, impessoalidade e profissionalismo,

tem como principais objetivos a eficiência, a eficácia e a

efetividade dos processos organizacionais.

Julgue os próximos itens, a respeito das funções administrativas de

planejamento, organização, direção e controle.

92 O desempenho de qualquer papel gerencial, seja na alta

administração, seja nas gerências intermediária e operacional,

depende de habilidades conceituais, humanas e técnicas,

sendo as habilidades técnicas as mais requeridas daqueles

que ocupam cargos de alto nível hierárquico.

93 Por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se

sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los

adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se

responsabilidades às pessoas e estabelecendo-se mecanismos

de comunicação e coordenação.

Tendo em vista que a mudança, a inovação e a cultura são variáveis

importantes para o desenvolvimento organizacional, julgue os

seguintes itens.

94 O modelo social, por preconizar o conhecimento como recurso

primário, apresenta ao universo organizacional a complexidade

das relações econômicas, políticas, sociais, tecnológicas,

culturais e dos valores pessoais de cada indivíduo. 

95 A era da informação é corresponsável por mudanças na gestão

de pessoas e apresenta o conceito de competência com base em

três pilares fundamentais — conhecimento, habilidade e

atitude —, os quais servem de embasamento para a alocação de

recursos e a tomada de decisão.

96 A cultura define a missão da organização e seu papel em

relação ao meio ambiente, projetando uma imagem para os

clientes, fornecedores e outras partes interessadas, mas também

podendo criar disfunções que prejudiquem a capacidade de

resolver problemas de convivência interna e adaptação externa.

Acerca das tendências na gestão de pessoas e na gestão de

desempenho, julgue os itens subsequentes.

97 Os indivíduos com elevada autoeficácia prescindem da

participação em programas de treinamento e desenvolvimento.

98 Os testes de simulação de desempenho vêm se tornando cada

vez mais populares, por demandarem pouquíssima elaboração

para serem aplicados e por focarem diversos requisitos além

daqueles relacionados ao trabalho.

99 A capacidade de influenciar o comportamento dos indivíduos

é a ideia central que sustenta um programa de avaliação de

desempenho.

100 Pesquisas revelam que, no que se refere aos conflitos entre a

vida profissional e a vida pessoal, mais importante que as

pressões de tempo, é a interferência psicológica de aspectos

profissionais na vida pessoal, que afeta os resultados

organizacionais e o clima organizacional.


