
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 11 

 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que a alternativa correta é a letra 

“A” justificando que “ organização e planejamento rumam para o mesmo fim”.  

Para rechaçar as razões do recorrente, há de se concluir, que a alternativa correta está 

contida na letra “C” da questão 11 do gabarito oficial do concurso, senão vejamos:  

Conforme Sobral e Peci (2008, p.165) organizar é a função administrativa que  DISTRIBUI 

TAREFAS E  RECURSOS PELOS MEMBROS DA EMPRESA, QUE DETERMINA QUEM 

TEM AUTORIDADE SOBRE QUEM, E, QUANDO E ONDE SE DEVEM TOMAR. DECISÕES. 

A organização é a etapa do processo de administração QUE AGRUPA E ESTRUTURA OS 

RECURSOS ORGANIZACIONAIS E ESTABELECE OS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

E COORDENAÇÃO ENTRE SEUS MEMBROS DE FORMA A PERMITIREM QUE SE 

ALCANCEM OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS DE FORMA EFICIENTE. 

 Em outras palavras, organizar  é o processo de dividir, integrar e coordenar as atividades e 

os recursos organizacionais de forma  alcançar as metas definidas. O RESULTADO FINAL DO 

PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO É O DESENHO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.  

(Sobral e Peci, 2008, p.166)  

Já o planejamento é a função da ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO  E PELA CONCEPÇÃO DOS PLANOS 

QUE INTEGRAM E COORDENAM SUAS ATIVIDADES.  O PLANEJAMENTO TEM A 

DUPLA FUNÇÃO  DE ATRIBUIÇÃO DE DEFINIR O QUE DEVE SER FEITO – OBJETIVOS 

– E COMO DEVE SER FEITO – PLANOS. 

Isto posto, o parecer é no sentido de do recurso ser  conhecido pela sua tempestividade, mas 

desprovido   fundamentação  que justifique a declaração de nulidade da questão de nº11 ou que 

altere o gabarito. 

Em face da argumentação apresentada, a comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial.      
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 12 

 

Segundo Daft (2005) a definição formal de stress é  “resposta fisiológica e emocional de um 

indivíduo aos estimulo que nele requerem demandas físicas ou psicológicas e que criam incerteza e 

a falta de controle pessoal quando resultados importantes estão em jogo”. Esses estímulos são 

chamados estressores (...) 

O autor confirma que a maioria das pessoas tem uma ideia geral de como um trabalho é 

estressante, difícil, desconfortável, exaustivo e até aterrorizante. 

Adiante afirma que, 

 Demandas físicas: são estressores associados com o ambiente no qual o indivíduo trabalha,tais 

como: tipo ambiente pobremente projetado,  má iluminação, pouca privacidade, perigos de 

segurança, pisos lisos e ar poluído. 

Demanda de Papéis: são desafios associados com um papel ou seja, conflito de comportamentos 

esperados de uma pessoa por causa de sua posição no grupo, ou ambigüidade de papel, o que 

significa que não tem certeza sobre quais comportamentos são esperados delas. 

As demandas interpessoais: são estressores associados com relacionamentos na organização em 

muitos casos os relacionamentos interpessoais conseguem aliviar o stress, eles também podem ser 

fonte de stress quando o grupo coloca pressão em um indivíduo ou quando há conflitos. O conflito 

interpessoal ocorre quando dois ou mais indivíduos percebem que suas atitudes ou metas estão em 

conflito. 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 13 

 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que o gabarito correto é a letra “A” 

e  não a letra “B” conforme indica o gabarito oficial, solicita ao final a alteração do gabarito.  

  O Regime Jurídico Único cita textualmente no  capítulo V – Do Processo Administrativo 

Disciplinar , in verbis 

[...] 

Art. 145. Da sindicância poderá resultar:  

I - arquivamento do processo;  

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;  

III - instauração de processo disciplinar.  

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.  

(grifo nosso) 

Ora o item “B” explicita claramente o enunciado correto por ser completo e fazer menção 

semelhante  ao art. 145 da Lei que trata do Regime Jurídico Único, embora o item “A” sugira 

suspensão de 60 dias, nota-se que está incorreta. Uma vez que, a aplicação de penalidade de 

advertência ou suspensão é  de até 30 (trinta) dias. Cabe esclarecer que aos recorrentes, que   o  

prazo para CONCLUSÃO de uma sindicância é de 30 dias, PODENDO SER PRORROGADO por 

MAIS 30 dias, a critério de autoridade  superior.   

A partir da conclusão da sindicância no prazo de até 30 dias, a DECISÂO poderá ser de 

arquivamento do processo OU aplicação de advertência OU suspensão (até 30 dias) OU 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar.   

Face ao exposto, o item “A” não atende  ao enunciado da questão 013, entretanto o item “B” 

atende plenamente ao enunciado da questão,  em virtude do item II, art. 145 do RJU. 

 



Em outro recurso acerca da questão, os recorrentes alegam que  o item “D” é o correto, neste 

caso percebe-se claramente um equívoco por parte dos recorrentes, haja vista,   O Regime Jurídico 

Único citar textualmente no  capítulo V – DAS PENALIDADES , in verbis 

[...] 

Art. 127. São penalidades disciplinares:  

I - advertência;  

II - suspensão;  

III - demissão;  

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  

V - destituição de cargo em comissão;  

VI - destituição de função comissionada.  

Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e 

de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, 

não podendo exceder de 90 (noventa) dias.  

Face ao exposto, o item “D”, não atende ao enunciado da questão por tratar do assunto DAS 

PENALIDADES e não DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COMO PEDE O 

ENUNCIADO DA QUESTÃO. 

Em outro recurso, o recorrente se insurge quanto a deficiência na elaboração dos enunciados 

das questões de número, 14, 15, 16 e 17 e mostra sua irresignação com relação ao conteúdo do 

Edital nº23/2014, bem como, o mesmo não conter previsão sobre matérias consignadas no Regime 

Jurídico Único.  O desconhecimento de que o Edital nº 23/2014 revela, que no item 6 

(Conhecimentos  Específicos) quando trata das  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais não faz alusão as normas 

jurídicas que dispõem o RJU, por si,  desmorona o seu argumento de que o edital não reza a 

cobrança das normas contidas no seu conteúdo pois  para se ter NOÇÔES da matéria  há de ser 

consultada a única Lei que trata do assunto, qual seja, a lei 8112/90 que dispõe  sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais, 

logo conclui-se que  não tem como se ter conhecimento de NOÇÕES SOBRE O REGIME 

JURÍDICO  SEM  TER CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA LEI 8.112/90.   

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Em outro recurso o recorrente fundamentou seu inconformismo alegando que  a questão é 

confusa e incoerente por não existir mais o REGIME  JURÍDICO ÚNICO, levando o candidato ao 

erro, “ já que não se sabia qual seria a norma aplicável, a anterior ou a atual, pois o RJU  existiu até 

o advento da Emenda Constitucional n. 19 de 04/06/1998, e que a partir de então o regime não é 



mais um só, não é único. além do que  não ficou claro no enunciado se o Regime era o Federal, 

Estadual ou Municipal”.  

Ora, na análise do recurso apresentado há de se considerar que a Lei 8.122 de 11 de 

dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais é a ÚNICA lei que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º cita textualmente, esta Lei institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas federais. 

Não atentou o recorrente que emendas, alterações e vetos na lei que regulamenta o Regime 

Jurídico Único não significa que foi CRIADO UM NOVO REGIME mas tão somente 

REVISADO.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por declarar 

sua total improcedência. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 14 

 

     O candidato  fundamentou suas razões recursais alegando que a questão não está 

contemplada no edital, solicita ao final a anulação da questão,  o recorrente se insurge quanto a 

deficiência na elaboração dos enunciados das questões de número, 14, 15, 16 e 17 e mostra sua 

irresignação com relação ao conteúdo do Edital nº23/2014, bem como, o mesmo não conter 

previsão sobre matérias consignadas no Regime Jurídico Único.  

 O desconhecimento de que o Edital nº 23/2014 revela, que no item 6 (Conhecimentos  

Específicos) quando trata das  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias, e das fundações públicas federais não faz alusão as normas jurídicas que 

dispõem o RJU, por si,  desmorona o seu argumento de que o edital não reza a cobrança das normas 

contidas no seu conteúdo pois  para se ter NOÇÔES da matéria  há de ser consultada a única Lei 

que trata do assunto, qual seja, a lei 8112/90 que dispõe  sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais, logo conclui-se que  não 

tem como se ter conhecimento de NOÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO  SEM  TER 

CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA LEI 8.112/90.   

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Em outro recurso o recorrente  fundamentou seu inconformismo alegando que  a questão é 

confusa e incoerente por não existir mais o REGIME  JURÍDICO ÚNICO, levando o candidato ao 

erro, “ já que não se sabia qual seria a norma aplicável, a anterior ou a atual, pois o RJU  existiu até 

o advento da Emenda Constitucional n. 19 de 04/06/1998, e que a partir de então o regime não é 

mais um só, não é único. além do que  não ficou claro no enunciado se o Regime era o Federal, 

Estadual ou Municipal”.  

Ora, na análise do recurso apresentado há de se considerar que a Lei 8.122 de 11 de 

dezembro de 1990 que  dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 



autarquias e das fundações públicas federais é a ÚNICA lei que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º cita textualmente, esta Lei institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas federais. 

Não atentou o recorrente que emendas, alterações e vetos na lei que regulamenta o Regime 

Jurídico Único não significa que foi CRIADO UM NOVO REGIME mas tão somente REVISADO.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

 

 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 15 

 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que a questão não está 

contemplada no edital, solicita ao final a anulação da questão,  o recorrente se insurge quanto a 

deficiência na elaboração dos enunciados das questões de número, 14, 15, 16 e 17 e mostra sua 

irresignação com relação ao conteúdo do Edital nº23/2014, bem como, o mesmo não conter 

previsão sobre matérias consignadas no Regime Jurídico Único.   

O desconhecimento de que o Edital nº 23/2014 revela, que no item 6 (Conhecimentos  

Específicos) quando trata das  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias, e das fundações públicas federais não faz alusão as normas jurídicas que 

dispõem o RJU, por si,  desmorona o seu argumento de que o edital não reza a cobrança das normas 

contidas no seu conteúdo pois  para se ter NOÇÔES da matéria  há de ser consultada a única Lei 

que trata do assunto, qual seja, a lei 8112/90 que dispõe  sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais, logo conclui-se que  não 

tem como se ter conhecimento de NOÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO  SEM  TER 

CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA LEI 8.112/90.   

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Em outro recurso o recorrente fundamentou seu inconformismo alegando que  a questão é 

confusa e incoerente por não existir mais o REGIME  JURÍDICO ÚNICO, levando o candidato ao 

erro, “ já que não se sabia qual seria a norma aplicável, a anterior ou a atual, pois o RJU  existiu até 

o advento da Emenda Constitucional n. 19 de 04/06/1998, e que a partir de então o regime não é 

mais um só, não é único. além do que  não ficou claro no enunciado se o Regime era o Federal, 

Estadual ou Municipal”.  

Ora, na análise do recurso apresentado há de se considerar que a Lei 8.122 de 11 de 

dezembro de 1990 que  dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 



autarquias e das fundações públicas federais é a ÚNICA lei que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º cita textualmente, esta Lei institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas federais. 

Não atentou o recorrente que emendas, alterações e vetos na lei que regulamenta o Regime 

Jurídico Único não significa que foi CRIADO UM NOVO REGIME mas tão somente REVISADO.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por declarar 

sua total improcedência. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Outros dois recorrentes alegam que de acordo com a Constituição  Federal, art. 194,  a 

assistência à saúde é ramo da Seguridade Social e não um benefício conforme a Lei 8.112/90.  

 Considerando que para análise deste recurso há de se fundamentar exclusivamente no Edital 

nº23/2014, o qual consta no item 6-  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais; 

Considerando que a Lei 8.122 de 11 de dezembro de 1990 que  dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é a 

única lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º diz 

textualmente, esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais; 

Considerando que  o Regime Jurídico Único,  Lei 8.122 de 11 de dezembro de 1990, Título 

VI – Da Seguridade Social do Servidor, preconiza no seu art. 185, in verbis: 

[...] 

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:  

I - quanto ao servidor:  

a) aposentadoria;  

b) auxílio-natalidade;  

c) salário-família;  

d) licença para tratamento de saúde;  

e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;  

f) licença por acidente em serviço;  

g) assistência à saúde;  



h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;  

II - quanto ao dependente: (grifo nosso) 

a) pensão vitalícia e temporária;  

b) auxílio-funeral;  

c) auxílio-reclusão;  

d) assistência à saúde.  

   O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão  indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 16 

 

     O candidato  fundamentou suas razões recursais alegando que a questão não está 

contemplada no edital, solicita ao final a anulação da questão,  o recorrente se insurge quanto a 

deficiência na elaboração dos enunciados das questões de número, 14, 15, 16 e 17 e mostra sua 

irresignação com relação ao conteúdo do Edital nº23/2014, bem como, o mesmo não conter 

previsão sobre matérias consignadas no Regime Jurídico Único.   

O desconhecimento de que o Edital nº 23/2014 revela, que no item 6 (Conhecimentos  

Específicos) quando trata das  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias, e das fundações públicas federais não faz alusão as normas jurídicas que 

dispõem o RJU, por si,  desmorona o seu argumento de que o edital não reza a cobrança das normas 

contidas no seu conteúdo pois  para se ter NOÇÔES da matéria  há de ser consultada a única Lei 

que trata do assunto, qual seja, a lei 8112/90 que dispõe  sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais, logo conclui-se que  não 

tem como se ter conhecimento de NOÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO  SEM  TER 

CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA LEI 8.112/90.   

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Em outro recurso o recorrente fundamentou seu inconformismo alegando que  a questão é 

confusa e incoerente por não existir mais o REGIME  JURÍDICO ÚNICO, levando o candidato ao 

erro, “ já que não se sabia qual seria a norma aplicável, a anterior ou a atual, pois o RJU  existiu até 

o advento da Emenda Constitucional n. 19 de 04/06/1998, e que a partir de então o regime não é 

mais um só, não é único. além do que  não ficou claro no enunciado se o Regime era o Federal, 

Estadual ou Municipal”.  

Ora, na análise do recurso apresentado há de se considerar que a Lei 8.122 de 11 de 

dezembro de 1990 que  dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 



autarquias e das fundações públicas federais é a ÚNICA lei que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º cita textualmente, esta Lei institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas federais. 

Não atentou o recorrente que emendas, alterações e vetos na lei que regulamenta o Regime 

Jurídico Único não significa que foi CRIADO UM NOVO REGIME mas tão somente REVISADO.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Outros recorrentes, alegam que o item “E” apresentado como correto pelo gabarito oficial 

apresenta restrição,  ou,  estão expressos de forma vaga,  fundamentando seu recurso com a 

alegativa de que “não são todos os afastamentos para prática esportiva que são considerados como 

de efetivo exercício”;  ou ainda, apresenta como opção correta as letras “A”, “B” e “C”  

A questão de nº 016, afirma no seu enunciado  que   de acordo com o Regime jurídico Único 

são considerados como de efetivo exercício, os afastamentos  em virtude de  doença profissional, 

capacitação CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, participação em competição esportiva 

CONFORME DISPOSTO EM LEI ESPECÍFICA , alternativa correta, letra “E”, de acordo  com o 

gabarito oficial.  

Ora, o item “E” da questão 16, explicita claramente o enunciado correto do gabarito oficial,  

quando cita textualmente  que o afastamento por  capacitação e participação em competição 

esportiva  serão de efetivo exercício conforme disposto EM REGULAMENTO ESPECÍFICO, por 

si, o desconhecimento de que a expressão CONFORME REGULAMENTO ESPECÍFICO   impõe 

condições à concessão do afastamento, este desconhecimento desmorona o argumento de que o 

afastamento por capacitação e participação em competição esportiva conforme regulamento 

específico é amplo e irrestrito.  

Considerando que consta no Regime Jurídico Único, in verbis: 

[...] 

Art. 102. ALÉM DAS AUSÊNCIAS AO SERVIÇO PREVISTAS NO ART. 97, SÃO 

CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO OS AFASTAMENTOS EM 

VIRTUDE DE:  

 



[...] 

 

E) PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME DISPUSER O REGULAMENTO; (REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº 9.527, DE 10.12.97) 

[...] 

 X - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO DESPORTIVA NACIONAL OU 

CONVOCAÇÃO PARA INTEGRAR REPRESENTAÇÃO DESPORTIVA NACIONAL, NO 

PAÍS OU NO EXTERIOR, CONFORME DISPOSTO EM LEI ESPECÍFICA;  

Há de se concluir que a restrição apontada pelo recorrente encontra-se  facilmente na leitura 

da legislação específica indicada na expressão CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA .  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por declarar 

sua total improcedência. 

Já Outros recorrentes alegam que além da letra “E” apontada como correta pelo gabarito 

oficial, estão corretas as letras  “A”, “B” e “C”,  ou ainda, que a letra “E” apontada pelo  gabarito 

oficial é vago, em virtude de capacitação ser considerado licença conforme inciso V do art. 81.  

     Ora, os  recorrente não atentaram para o exposto no artigo 97, item I , III, letra b e art. 102, 

item VIII – licença, letra b quando justificam  em seu recurso que a letra  “A”, “B” e “C”,  estão 

corretos e que a alternativa correta é “vaga”.   

      Considerando que consta no Regime Jurídico Único, in verbis: 

[...] 

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:  

I - por 1 (UM) DIA, PARA DOAÇÃO DE SANGUE;  

II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;  

III - POR 8 (OITO) DIAS CONSECUTIVOS EM RAZÃO DE :  

a) casamento;  

b) FALECIMENTO do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 

MENOR SOB GUARDA OU TUTELA E IRMÃOS.  

[...] 

Art. 102. ALÉM DAS AUSÊNCIAS AO SERVIÇO PREVISTAS NO ART. 97, SÃO 

CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO OS AFASTAMENTOS EM 

VIRTUDE DE:  

[...] 

VIII - LICENÇA: 

a) à gestante, à adotante e à paternidade;  

B) PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, ATÉ 2 (DOIS) ANOS; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art102viiie
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[...] 

E) PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME DISPUSER O REGULAMENTO; (REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº 9.527, DE 10.12.97) 

Ora, pelo exposto conclui-se que a assertiva dos recorrentes não corresponde ao que consta 

no ordenamento jurídico em questão.  

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência 

Por fim alega a recorrente em suas razões recursais que a alternativa “E” considerada correta 

pelo gabarito oficial é capciosa em sua compreensão  em virtude da grafia expressa na alternativa 

correta ser ESPORTE e não DESPORTO como cita o art. 102 do RJU, in verbis:    

 X - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO DESPORTIVA NACIONAL OU 

CONVOCAÇÃO PARA INTEGRAR REPRESENTAÇÃO DESPORTIVA NACIONAL, NO 

PAÍS OU NO EXTERIOR, CONFORME DISPOSTO EM LEI ESPECÍFICA;  

Conforme o dicionário on line, Caldas Aulete  o termo  desporto significa  divertimento, 

recreação e,  esporte  significa recreação competitiva, desporto, desporte 

Segundo o dicionário on line Aurélio Buarque de Holanda, o termo  desporto  é o mesmo 

que esporte. 

 Não se pode olvidar que um concurso público é um ato administrativo e como tal suas 

questões para serem anuladas precisam conter requisitos que impossibilite o candidato a respondê-

las, trazendo-lhe prejuízos inequívocos.   

 No caso concreto foi utilizado termos sinônimos, como a própria recorrente reconhece , 

quando cita  textualmente, “se você olhar no dicionário verá que desporto aparece como sinônimo 

de esporte. Alega a recorrente que apesar de o dicionário demonstrar que os termos são sinônimos 

na prática isto não acontece e por este motivo a questão torna-se capciosa .  O fato da recorrente nas 

suas razões recursais justificativa com base no senso comum  desmorona os seus argumentos.   

Isto posto, o recurso interposto é meramente protelatório em sua totalidade e por esta razão 

deve-se conhecê-lo, porque intempestivo, mas negar-lhe provimento por carecer de fundamentação 

que justifique a declaração de nulidade da questão ou alteração do gabarito oficial. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 17 

 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que a questão não está 

contemplada no edital, solicita ao final a anulação da questão,  o recorrente se insurge quanto a 

deficiência na elaboração dos enunciados das questões de número, 14, 15, 16 e 17 e mostra sua 

irresignação com relação ao conteúdo do Edital nº23/2014, bem como, o mesmo não conter 

previsão sobre matérias consignadas no Regime Jurídico Único.   

O desconhecimento de que o Edital nº 23/2014 revela, que no item 6 (Conhecimentos  

Específicos) quando trata das  Noções sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias, e das fundações públicas federais não faz alusão as normas jurídicas que 

dispõem o RJU, por si,  desmorona o seu argumento de que o edital não reza a cobrança das normas 

contidas no seu conteúdo pois  para se ter NOÇÔES da matéria  há de ser consultada a única Lei 

que trata do assunto, qual seja, a lei 8112/90 que dispõe  sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, e das fundações públicas federais, logo conclui-se que  não 

tem como se ter conhecimento de NOÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO  SEM  TER 

CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA LEI 8.112/90.   

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Em outro recurso o recorrente alega em suas razões recursais que o Edital nº23/2014 NÃO 

CONTEMPLA QUALQUER TÓPICO SOBRE LICITAÇÕES e que NÃO SE PODE ADMITIR 

QUE O TÓPICO REFERENTE AO REGIME JURÍDICO ÚNICO SEJA USADO POR 

EXTENSÃO PARA A COBRANÇA DE CONTEÚDOS RELATIVOS À LICITAÇÃO, 

SOLICITA AO FINAL ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE nº 17,18 e 19. 

O total desconhecimento que o Edital nº 23/2014 declara, que no  item  5. Noções de 

Administração de Materiais e Logística: conceitos. Noções fundamentais de compras;  

LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: conceito; finalidade; princípios; modalidades; cadastro de 



fornecedores; noções básicas de almoxarifado e recebimento de materiais, faz expressa referencia  a 

matéria pertinente a LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO,  por si,  desmorona o argumento do 

recorrente, de que o edital não reza a cobrança das normas referentes à LICITAÇÃO NO SERVIÇO 

PÚBLICO.    

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

Em outro recurso o recorrente  fundamentou seu inconformismo alegando que  a questão é 

confusa e incoerente por não existir mais o REGIME  JURÍDICO ÚNICO, levando o candidato ao 

erro, “ já que não se sabia qual seria a norma aplicável, a anterior ou a atual, pois o RJU  existiu até 

o advento da Emenda Constitucional n. 19 de 04/06/1998, e que a partir de então o regime não é 

mais um só, não é único. além do que  não ficou claro no enunciado se o Regime era o Federal, 

Estadual ou Municipal”.  

Ora, na análise do recurso apresentado há de se considerar que a Lei 8.122 de 11 de 

dezembro de 1990 que  dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais é a ÚNICA lei que trata do regime jurídico dos 

servidores públicos federais, que no seu   Art. 1º cita textualmente, esta Lei institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e 

das fundações públicas federais. 

Não atentou o recorrente que emendas, alterações e vetos na lei que regulamenta o Regime 

Jurídico Único não significa que foi CRIADO UM NOVO REGIME mas tão somente REVISADO.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, MS para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

Em outro recurso a recorrente fundamenta as suas razões recursais no entendimento de que a 

questão  de nº 17 que diz respeito aos tipos de penalidade  é capciosa e de difícil compreensão em 

virtude da alternativa “D” afirmar que de acordo com o Regime Jurídico Único é considerada 

penalidade proceder de forma desidiosa. 



 

O Regime Jurídico Único declara que é proibido ao servidor público a conduta desidiosa, 

cita textualmente, in verbis: 

[...] 

Capítulo II – DAS PROIBIÇÕES  

Art. 117- Ao servidor é proibido (vide Medida Provisória nº2.225-45, de 4.9.2001)  

[...] 

 Inciso XV – proceder de forma desidiosa; 

Declara ainda, de forma textual,  in verbis::  

[...] 

 no capítulo V – Das PENALIDADES 

 

Art. 127 - são penalidades disciplinares: 

I – advertência; 

II – suspensão; 

III – demissão; 

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V – destituição de cargo em comissão; 

VI – destituição de função comissionada. 

 

[...] 

Art. 132 -  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  

I - crime contra a administração pública;  

II - abandono de cargo;  

III - inassiduidade habitual;  

IV - improbidade administrativa;  

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  

VI - insubordinação grave em serviço;  

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 

outrem;  

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  

XI - corrupção;  

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  



XIII - TRANSGRESSÃO DOS INCISOS IX A XVI DO ART. 117.  

 

Ora, face ao exposto,  constata-se que a recorrente  não atentou para o fato de que  a 

APLICAÇÃO DA PENALIDADE vai depender da natureza e  da gravidade da infração cometida, 

inclusive da conduta desidiosa conforme declara o art. 132, inciso XIII.   

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, MS para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

 

 

 

  Em face da argumentação apresentada, a comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 18 

 

A recorrente alega em suas razões recursais que o Edital nº23/2014 NÃO CONTEMPLA 

QUALQUER TÓPICO SOBRE LICITAÇÕES e que NÃO SE PODE ADMITIR QUE O TÓPICO 

REFERENTE AO REGIME JURÍDICO ÚNICO SEJA USADO POR EXTENSÃO PARA A 

COBRANÇA DE CONTEÚDOS RELATIVOS À LICITAÇÃO, SOLICITA AO FINAL 

ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE nº 17,18 e 19. 

O total desconhecimento que o Edital nº 23/2014 declara, que no item 5. Noções de 

Administração de Materiais e Logística: conceitos. Noções fundamentais de compras; LICITAÇÃO 

NO SERVIÇO PÚBLICO: conceito; finalidade; princípios; modalidades; cadastro de fornecedores; 

noções básicas de almoxarifado e recebimento de materiais, faz expressa referencia  a matéria 

pertinente a LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO,  por si,  desmorona o argumento do 

recorrente, de que o edital não reza a cobrança das normas referentes à LICITAÇÃO NO SERVIÇO 

PÚBLICO.    

Procedendo desta forma, o candidato já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

Em outro recurso o recorrente fundamentou suas razões recursais em virtude da  questão de 

nº018  abordar tópico que não se encontra previsto no programa do concurso, quais sejam, LICITA 

CONCEITO, FINALIDADE, PRINCÍPIOS E MODALIDADES. Alega ainda a recorrente, que a   

referida questão “faz parte do capítulo I- DISPOSIÇÕES GERAIS, SEÇÃO IV  da Lei 8.666/93, 

TÓPICO INDEPENDENTE DOS CITADOS NO EDITAL.      

A questão de nº018 diz respeito aos trabalhos pertinentes aos serviços técnicos profissionais 

especializados  conforme às normas de licitação no Serviço Público Federal,  nem no seu 

enunciado, bem como  nos seus quesitos, trata da Lei 8.666/93.   

 



Ademais, apenas por respeito ao amplo direito de defesa do recorrente, admitindo-se, ainda 

que se assim fosse, o recurso não poderia prosperar, pois no Edital  de nº23/2014, quando dispõe, 

no tópico  5. Noções de Administração de Materiais e Logística, menciona de forma expressa  o 

tópico LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: CONCEITO; FINALIDADE; PRINCÍPIOS; 

MODALIDADES,  ora   este tópico estaria como realmente está abrangendo também os serviços 

técnicos profissionais especializados. Tal assertiva encontra amparo na lógica jurídica, ao se 

conhecer o que seja licitações no serviço público, conceitos, finalidade e princípios e 

modalidade, forçosamente haveria de se ter conhecimento do que as normas de licitação no serviço 

público considera SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS  para a 

instituição do processo de natureza administrativa.  

De plano, o recurso há de ser conhecido, mas desprovido, por ter fundamentação alicerçada 

em um enunciado limitado e divorciado do que realmente consta na questão de nº018 e seus 

respectivos quesitos. 

  Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, MS para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

 Em outros dois recursos  as recorrentes alegam em suas razões recursais que o gabarito 

correto é a letra “A” ou letra “D” e não a letra “E” como indica o gabarito oficial.  

Segundo as Normas de Licitação no Serviço Público, Lei nº8.666/93 Art. 13, in verbis: 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO OU GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 

Ora, o item “E” da questão 18, explicita claramente  o enunciado correto por fazer menção expressa 

ao dispositivo legal  argumentado, Lei  nº 8.666/93.  

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 19 

 

A recorrente alega em suas razões recursais que o Edital nº23/2014 NÃO CONTEMPLA 

QUALQUER TÓPICO SOBRE  LICITAÇÕES e que NÃO SE PODE ADMITIR QUE O TÓPICO 

REFERENTE AO REGIME JURÍDICO ÚNICO SEJA USADO POR EXTENSÃO PARA A 

COBRANÇA DE CONTEÚDOS RELATIVOS À LICITAÇÃO, SOLICITA AO FINAL 

ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE nº 17,18 e 19. 

O total desconhecimento que o Edital nº 23/2014 declara, que no  item  5. Noções de 

Administração de Materiais e Logística: conceitos. Noções fundamentais de compras;  

LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: conceito; finalidade; princípios; modalidades; cadastro de 

fornecedores; noções básicas de almoxarifado e recebimento de materiais, faz expressa referencia  a 

matéria pertinente a LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO,  por si,  desmorona o argumento do 

recorrente, de que o edital não reza a cobrança das normas referentes à LICITAÇÃO NO SERVIÇO 

PÚBLICO.    

Procedendo desta forma, o candidato já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas  para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

Por outra vertente, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 



O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que o gabarito correto é a letra 

“E” e  não a letra “D” conforme indica o gabarito oficial. Alega ainda o recorrente, que a expressão 

DENTRE OUTROS, sugere a demonstração de conhecimento sobre os princípios implícitos da 

licitação, qual seja, a padronização  

A expressão dentre outros refere-se rigorosamente e como está no enunciado aos princípios 

que o procedimento administrativo de licitação.  O princípio da padronização está contido na seção 

V – COMPRAS e não aos princípios básicos do procedimento administrativo de licitação.  

Em outra vertente, o recorrente alega que o enunciado da questão nº19 não deixa expresso se 

os princípios exigidos são os  declarados nas Constituição Federal de 1988 ou da Lei 8.666/93, 

deixando o candidato o entendimento que todos os princípios aplicados à administração são válidos. 

Ora, é bem verdade que quaisquer outros princípios públicos se subordinam a Carta Magna, 

entretanto, no caso concreto de licitação o julgamento e os procedimentos tem princípios 

específicos e restritos ao assunto claramente sugerido, conforme explicitado no item “D” da questão 

de nº019. 

Outro candidato tenta desqualificar o item apontado  como correto atendo-se  ampliação dos 

princípios pela expressão “e dos que lhes são correlatos”, em conformidade com a redação dada 

pela Lei nº 12.349/2010.  

Ora, ao usar no enunciado a expressão DENTRE OUTROS  restringe-se  o campo de 

possibilidades,  ou seja, NO MEIO DOS 9 PRINCÍPIOS  mencionados foram escolhidos como 

corretos os 3 princípios declarados na letra “D”, estabelecidos no art. 3º da Lei nº8666/93, in verbis   

Art. 3
o
  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, MS para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 20 

 

O candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento extremamente genérico, 

expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 questões, 

de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, MS para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que a questão de nº020 tem duas 

alternativas corretas, além da  letra “A” indicada no gabarito oficial, tem também  a letra “D” . 

Ora, a letra “D” da referida questão declara que para habilitação nas licitações exigir-se-á 

dos interessados, EXCLUSIVAMENTE, documentação relativa a: habilitação jurídica, qualificação 

técnica e, qualificação econômico- financeira (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal) 

Considerando que a Lei nº8.666/93 que estabelece as  normas gerais sobre Licitação no Serviço 

Público, cujo art. 27, preconiza o que se segue, in verbis:  

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 

documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;     (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 

2011)   (Vigência) 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal. (Incluído 

pela Lei nº 9.854, de 1999) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm#art1


Diante do exposto, há de se concluir que a fundamentação contida no recurso interposto contra 

o quesito se queda pela clareza e precisão do seu enunciado e da alternativa constante do gabarito 

oficial. 

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

Outro candidato  alega em suas razões recursais que a questão de nº020 aborda tópico que não 

se encontra previsto no programa do concurso, pois a questão trata do direito constitucional.  

 A questão de nº20 diz respeito às  normas pertinentes  a  licitação no Serviço Público Federal, 

nem no seu enunciado  bem como  nos seus quesitos  trata da CF/88   

Ademais, apenas por respeito ao amplo direito de defesa do recorrente, admitindo-se, ainda que 

se assim fosse, o recurso não poderia prosperar, pois no Edital   de nº23/2014, quando dispõe, no 

tópico  5. Noções de Administração de Materiais e Logística, menciona de forma expressa  o tópico 

LICITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO,  ora   este tópico estaria como realmente está 

abrangendo  também a constituição Federal, que no seu art. 37, inciso XXI, instituiu as normas para 

licitações e contratos da Administração Pública.  Tal assertiva encontra amparo na lógica jurídica, 

ao se conhecer o que seja licitações no serviço público forçosamente haveria de se ter 

conhecimento da  abrangência da CF que no seu art. 22, XXVII cita textualmente, in verbis: 

 “compete privativamente à união legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 

sociedade de economia mista, do art. 173,& 1º, III”.   

De plano, o recurso há de ser conhecido, mas desprovido, por ter fundamentação alicerçada 

em um enunciado limitado e divorciado do que realmente consta na questão de nº018 e seus 

respectivos quesitos. 

  

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 21 

 

O candidato fundamentou suas razões recursais alegando que a questão de nº 021 tem mais 

de uma alternativa correta, além da letra “C” indicada pelo gabarito oficial, também a letra “D” 

fundamentando que descrição segundo o dicionário Aurélio significa “ação ou resultado de 

descrever”, descrevendo assim o que o profissional  arquivista faz.   

 O enunciado da questão recorrida indaga sobre  gestão de documentos, considerando que o 

Art. 3º da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados, cita textualmente, in verbis: 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes á sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

Neste caso, se conclui que a única alternativa absolutamente correta da questão de nº 21 é a 

consignada no seu quesito “C” de acordo com a transcrição retro efetivada.    

O parecer é no sentido de se conhecer o recurso interposto, mas negar-lhe provimento por 

declarar sua total improcedência. 

  Em outro recurso, o candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente 

genérico, expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 

questões, de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 22 

 

Atendo-se estritamente ao que reza o art. 8º da lei 8.159/91, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, in verbis :  

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 

permanentes. 

§ 1º - consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas freqüentes. 

§ 3º  - consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, 

probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 

Pelo explícito, anulam – se as argumentações dos requerentes com referencia a letra “E” como 

correta. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 23 

 

O candidato limitou-se a interpor recurso com fundamento  extremamente genérico, 

expressando seu inconformismo com a expressão “conferencia da mesma” em todas às 40 questões, 

de nº010 até a de nº050, o que impede a sua análise de forma específica.  

Procedendo desta forma, o recorrente já revela que recorreu por simplesmente recorrer, e 

considerando a carência de fundamentação aceitável, só resta concluir que o recurso é meramente 

protelatório e o parecer é no sentido de o mesmo ser reconhecido, por ser tempestivo, mas para 

negar-lhe provimento e julgá-lo de todo improcedente. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 24 

 

Conforme explicita Sobral e Peci (2008) a estrutura matricial apresenta- se como um modelo 

híbrido que procura conjugar as vantagens da estrutura funcional com o melhor da estrutura 

divisional [....] a estrutura matricial agrega os especialista em cada área funcional permitindo extrair 

o máximo da divisão do trabalho.  

Adiante, o autor enfatiza que tal modelo é usado geralmente para lidar com projeto ou 

negócios que precisam de equipes multidisciplinares temporárias, que possam estar 

simultaneamente envolvidas em outros projetos.  

Ora, lidar com equipes é lidar com conflitos. Para Schermerhorn e outros (1999)  o ideal é 

que qualquer organização funcione como um sistema cooperativo em que vários grupos estejam 

dispostos a se ajudar e que possam fazer conforme o necessário. Continuando, afirma que no mundo 

real, todavia, pode haver competição  e problemas intergrupais por vários motivos e em muitas 

formas.  

Corroborando com o citado autor, Mota e Vasconcelos (2006) que estrutura que promovem 

INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM conduzem seus participantes a uma competição positiva.  

Por outro lado Daft (2005) “esclarece que a estrutura matricial envolve a participação dos 

funcionários em reuniões de equipes e na realização das metas divisionais. Assim, desafia e motiva 

os funcionários” 

Para Sobral e Peci (2008) a estrutura matricial apresenta vantagens e desvantagens. Como 

vantagem permite maior flexibilidade e adaptabilidade da organização ao ambiente mutável; facilita 

a cooperação interdisciplinar entre departamentos; reduz a dispersão de recursos e ”PROMOVE O 

CONFLITO CONSTRUTIVO ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO”.  

Apesar das diferentes visões dos autores acerca das vantagens da estrutura matricial é 

inegável que este modelo dinâmico permite inovações, adaptações e alterações diversas que 



ocorrem quando os membros das equipes dispõem de espaço para expressar suas diferentes 

opiniões, visões e idéias. Nem sempre a unanimidade conduz a mudanças e resultados eficazes.  

Os autores que discutem este modelo concordam entre si que, numa visão democrática onde 

a confiança é estabelecida, soluções diferenciadas surgem, e as ideias convergem para aquelas que 

podem responder consistentemente  aos objetivos propostos. 

Diante das argumentações apresentadas não há como se a pegar  a nenhuma outra alternativa 

que a de letra “D” apresentada como correta pelo gabarito oficial. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 25 

 

Os Reclamantes discorrem sobre a   questão de número 25, e nas suas razões recursais 

explicitam como controversa a escolha da letra “A” identificada pelo gabarito oficial como correta, 

com relação a elaboração do Calendário  Acadêmico da UFC identificado no planejamento  

estratégico, como sendo tático, de curto prazo, específico e temporário. Em outra vertente,  os 

recorrentes  atacam ao longo de suas razões  o responsável pela elaboração da prova, acusando de 

copiar e colar questões da prova da UFC, Edital nº77/2014, referente ao mesmo tema, alegando 

inclusive falta de responsabilidade. 

Há de se apresentar na análise do recurso apresentado, dentre outras as seguintes considerações 

acerca do tema: 

  

1. Caravantes e outros (2005) cita que o planejamento ocorre nos três principais níveis da 

organização, cúpula, intermediário e na base, evidentemente em dimensões diferentes. No 

nível superior a gerencia está preocupada com o planejamento estratégico, aquele que tem 

impacto significativo na organização como um todo e uma visão temporal mais dilatada. Os 

níveis intermediários e operacional estão basicamente voltados para os planos estratégicos. 

Seu objetivo é alcançar o nível mais eficiente e eficaz no uso de recursos organizacionais 

para implementar o plano estratégico; 

  

2. Oliveira (1998) destaca que o planejamento estratégico é um processo gerencial que 

possibilita  ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa com vistas a obter 

um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. Geralmente é  de 

responsabilidade da alta administração  e diz respeito a seleção dos cursos de ação a serem 

seguidos. Por sua vez, o planejamento tático tem por objetivo otimizar determinada área de 



resultado e não a empresa como um todo. Trabalha com decomposição dos objetivos 

estratégicos e políticas estabelecidas no planejamento estratégico; 

 

3. Para Sobral e Peci (2008), um planejamento pode ser classificado quanto a sua abrangência, 

horizonte temporal, grau de  especificidade, e permanência. Quanto a abrangência   podem 

ser estratégico, tático e operacional. Quanto horizonte temporal  podem ser de longo, médio 

e curto prazos .Os planos estratégicos são de longo prazo, definidos por três ou mais anos, 

os planos táticos GERALMENTE tem um horizonte temporal de um ano e os operacionais 

de curto prazo, dependendo da atividade .A DIMENSÃO TEMPORAL DE UM PLANO 

DEPENDE DO GRAU DE MUDANÇA AMBIENTAL. Quanto a permanência,  podem ser 

permanentes ou temporários. Os planos permanentes são usados em situações pré definidas 

e se referem a tarefas desempenhadas rotineiramente em uma organização.(procedimentos, 

normas e rotinas) Os planos temporários extinguem-se quando os objetivos que os sustenta 

são realizados(um CRONOGRAMA , projeto ou orçamento); 

 

4. Caravantes e outros (2005) cita que o planejamento estratégico decide pelas finalidades e 

políticas, objetivos da organização, recursos a ser usados para atingi-los, e a estratégia que 

orientará a obtenção, o uso e a disposição desses recursos. Já o PLANEJAMENTO TÁTICO 

é o processo de detalhamento dos meios necessários à implementação das METAS das 

unidades funcionais, DENTRO DE UM PRAZO DETERMINADO E MAIS REDUZIDO 

QUE O DO PLANEJAMENTO ESTRATÈGICO; 

 

5. As metas podem ser entendidas como objetivos intermediários que balizam o caminho até o 

objetivo ser atingido. Segundo Dale McConkey apud Caravantes e outros (2005)  “A 

progressão para o alcance de um objetivo pode ser feita por etapas, durante um período de 

tempo, podendo ser as medidas específicas necessárias para atingi-lo estabelecidas, 

realisticamente, de ano para ano. Cada um dos objetivos da organização pode ser 

identificado a muitas metas específicas – aplicadas inicialmente, aos departamentos, 

divisões, assim como aos escalões mais elevados e intermediários – distribuídos depois a 

determinados gerentes, como partes importantes de sua missão”. Neste contexto, o autor 

declara como característica formal   e essencial para o atingimento das metas, dentre outros, 

o PRAZO CURTO – explica o autor que “curto ou longo são conceitos relativos, . 

entretanto, o melhor parâmetro são previstos para um ano, possivelmente teremos metas 

mensais, trimestrais ou semestrais. 



  Em face do exposto, há que se considerar   um discurso recorrente entre diversos autores, 

colocando o planejamento tático como de curto prazo. Entretanto, há que se verificar mais 

acuradamente o que  de fato a questão apresenta e o que Russel Ackoff um dos grandes pilares do 

Planejamento Estratégico  ensejam sobre a questão do planejamento tático e de sua temporalidade. 

Para  Russel Ackoff, (1983), Planejamento Estratégico é para longo prazo. 

Planejamento tático é para prazo mais curto. Como porém LONGO PRAZO E CURTO 

PRAZO SÃO RELATIVOS, TATICO E ESTRATÉGICO também o são. 

Continua o autor: Planejamento tático se restringe  a escolher os meios pelos quais se tentará atingir 

objetivos especificados. Planejamento tático se orienta para os meios e os estratégicos para os fins.  

Corroborando com Russel Ackoff, (1983), Caravantes e outros (2005), tece as seguintes 

considerações: 

1. Os conceitos de planejamento estratégicos, planejamento tático e implementação e controle 

entre outros, tem como características: LONGICIDADE, RACIONALIDADE, 

SEQUENCIA E INTEGRAÇÃO; 

2. No nível estratégico é comum os executivos trabalharem com um horizonte temporal 

alongado, de três ou mais anos. JÁ A GERÊNCIA INTERMEDIÁRIA PLANEJA PARA 

OS PRÓXIMOS MESES, E ALGUMAS VEZES, ATÉ PARA DOIS ANOS. Enquanto que 

no planejamento operacional, os planos operacionais são o produto final, lida com as 

operações do dia a dia, SEMPRE numa perspectiva temporal INFERIOR a um ano; 

  

Ora, há de se concluir que um calendário acadêmico cumpre o que foi estabelecido para   as 

atividades acadêmicas a nível de ensino pesquisa e extensão. Neste caso, como uma atividade 

gerencial ele é construído como um planejamento de datas oficiais  e eventos acadêmicos,tais como, 

provas, solenidades, festividades, e feriados para UM PRAZO DETERMINADO. Assim, ao 

terminar o semestre letivo ele se extingue. 

O planejamento estratégico da universidade segue a gestão da reitoria, para um mandato de 

quatro anos. O calendário é feito considerando dois semestres letivos, aproximadamente um ano, 

cumprindo os 220 dias letivos. 

Pelas razões expostas, considera- se no caso concreto, o planejamento como  tático, 

temporário e de curto prazo. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 26  

 

De acordo com o programa constante no Edital nº 023/2014, no tópico que trata dos 

conhecimentos específicos para Assistente em Administração, tem-se o item 9, cujo conteúdo está 

voltado aos conhecimentos básicos em Administração Financeira: fundamentos e técnicas, 

orçamento e controle de custos. Desta forma, observa-se claramente que o subtema “orçamento” 

constitui parte do conteúdo relacionado ao item 9 – Administração Financeira. Ademais, as 

questões que tratam de orçamento foram desenvolvidas de modo a contextualizar esse conteúdo no 

ambiente das organizações pública, tendo em vista tratar-se de um concurso para provimento de 

vagas em organizações públicas.  

Desta forma, é perfeitamente compreensível que as temáticas apresentadas nos programa do 

Edital n° 023/2014 relacionem-se ao orçamento público ou a custos aplicados ao setor público, não 

havendo, portanto qualquer fuga dos temas estabelecidos pelo Edital, que não amarrou os temas 

orçamento ou custos aos conceitos empregados nas organizações privadas. 

 O edital foi amplo ao tratar nos direcionamentos e, desta forma, o tema orçamento público 

está perfeitamente dentro da matriz de estudo presente no Edital. Temas como instrumentos de 

planejamento e orçamentação na área pública guarda mais sintonia com os conhecimentos básicos 

exigidos para o cargo do que o tema orçamento ambientado no contexto empresarial.  

Portanto, os conteúdos explorados nas questões 026, 027 e 028 não estão em desacordo com 

aqueles apresentados no Edital nº 023/2014. Sobre o conteúdo abordado na questão 026, esta teve 

por objetivo testar o conhecimento dos candidatos acerca das diferenças de conceitos entre PPA, -

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual -  LOA, e não indagar sobre a 

veracidade do PPA como pela orçamentária genuína. Ademais, não se pode excluir do Plano 

Plurianual - PPA a função de instrumento orçamentário, uma vez que ele é a base para as ações 

governamentais.   



O Art. 165 (SEÇÃO II, DOS ORÇAMENTOS) da Constituição Federal Brasileira, afirma 

que o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada; a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento; e, por sua vez, a lei orçamentária anual compreenderá: I - o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento de investimento das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 

voto; III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 

mantidos pelo Poder Público.  

Diante do exposto, observa-se que cada instrumento de planejamento e orçamento apresente 

peculiaridades próprias, cabendo ao PPA o estabelecimento das as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal, não sendo estas funções da LDO (metas e prioridades da 

administração pública federal, para o exercício financeiro subsequente) ou LOA. Portanto, o 

Instrumento destinado a estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública dos 

entes federados continua sendo aquele apresentado no item E – Plano Plurianual. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 
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Questão 27 

 

De acordo com o programa constante no Edital nº 023/2014, no tópico que trata dos 

conhecimentos específicos para Assistente em Administração, tem-se o item 9, cujo conteúdo está 

voltado aos conhecimentos básicos em Administração Financeira: fundamentos e técnicas, 

orçamento e controle de custos. Desta forma, observa-se claramente que o subtema “orçamento” 

constitui parte do conteúdo relacionado ao item 9 – Administração Financeira. Ademais, as 

questões que tratam de orçamento foram desenvolvidas de moto a contextualizar esse conteúdo no 

ambiente das organizações pública, tendo em vista tratar-se de um concurso para provimento de 

vagas em organizações públicas.  

Desta forma, é perfeitamente compreensível que as temáticas apresentadas nos programa do 

Edital n° 023/2014 relacionem-se ao orçamento público ou a custos aplicados ao setor público, não 

havendo, portanto qualquer fuga dos temas estabelecidos pelo Edital, que não amarrou os temas 

orçamento ou custos aos conceitos empregados nas organizações privadas. O edital foi amplo ao 

tratar nos direcionamentos e, desta forma, o tema orçamento público está perfeitamente 

dentro da matriz de estudo presente no Edital.  

Temas como instrumentos de planejamento e orçamentação na área pública guarda mais 

sintonia com os conhecimentos básicos exigidos para o cargo do que o tema orçamento ambientado 

no contexto empresarial. Portanto, os conteúdos explorados nas questões 026, 027 e 028 não estão 

em desacordo com aqueles apresentados no Edital nº 023/2014.  Sobre o conteúdo abordado na 

questão 027, ressalta-se que é característica do PPA, e na da LDO ou LOA, de acordo com a 

Constituição Federal, estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública dos entes 

federados, tendo sua vigência quadrienal, que por sua vez não corresponde ao mandato do chefe do 

executivo, tendo em vista que, de acordo com ADCT - Art. 35, a vigência do Plano Plurianual 

inicia-se no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e termina no primeiro ano do 

mandatário subsequente. 

Desta forma, apesar de sua duração ser de quatro anos, sua vigência não coincide com a do 

mandato presidencial. Portanto, permanece a alternativa C como correta.  

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 28 

 

De acordo com o programa constante no Edital nº 023/2014, no tópico que trata dos 

conhecimentos específicos para Assistente em Administração, tem-se o item 9, cujo conteúdo está 

voltado aos conhecimentos básicos em Administração Financeira: fundamentos e técnicas, 

orçamento e controle de custos. Desta forma, observa-se claramente que o subtema “orçamento” 

constitui parte do conteúdo relacionado ao item 9 – Administração Financeira. Ademais, as 

questões que tratam de orçamento foram desenvolvidas de moto a contextualizar esse conteúdo no 

ambiente das organizações pública, tendo em vista tratar-se de um concurso para provimento de 

vagas em organizações públicas.  

Desta forma, é perfeitamente compreensível que as temáticas apresentadas nos programa do 

Edital n° 023/2014 relacionem-se ao orçamento público ou a custos aplicados ao setor público, não 

havendo, portanto qualquer fuga dos temas estabelecidos pelo Edital, que não amarrou os temas 

orçamento ou custos aos conceitos empregados nas organizações privadas. O edital foi amplo ao 

tratar nos direcionamentos e, desta forma, o tema orçamento público está perfeitamente dentro da 

matriz de estudo presente no Edital.  

Temas como instrumentos de planejamento e orçamentação na área pública guarda mais 

sintonia com os conhecimentos básicos exigidos para o cargo do que o tema orçamento ambientado 

no contexto empresarial. Portanto, os conteúdos explorados nas questões 026, 027 e 028 não estão 

em desacordo com aqueles apresentados no Edital nº 023/2014.  Sobre o conteúdo da questão 028, 

De acordo com Silva (2012) A execução constitui a concretização anual dos objetivos e metas 

determinados para o setor público, no processo de planejamento integrado, e implica a mobilização 

de recursos humanos, materiais e financeiros. Desta forma, a alternativa correta continua sendo o 

item D. (SILVA, V. L. A nova contabilidade aplicada ao setor público. São Paulo:  Atlas, 2012.). 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 29 

 

Conforme preconiza Gil (2007), a gestão de pessoas é função gerencial que visa à 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 

organizacionais quanto individuais. 

Segundo o mesmo autor, a gestão de pessoas procura substituir a Administração de Recursos 

Humanos que, “ainda mais, é a mais comum entre todas as expressões utilizadas nos tempos atuais 

para designar os modos de lidar com as pessoas via organizações”. 

Adiante enfatiza que, com base nos processos gerenciais (...), este termo reflete uma nova 

concepção acerca das pessoas e das organizações. 

Como gestor o termo refere-se a diversos papéis que o líder assume tais como 

comunicador, analista motivador, líder, negociador, gestor da qualidade, coach. 

Por outro lado, DAFT (2005) menciona que a função de um gerente é complexa e tem 

muitas dimensões, requerendo uma variedade de habilidades tais como: habilidades conceituais, 

humanas, técnicas para desempenhar as quatro funções administrativas de planejamento, 

organização, liderança e controle. 

Segundo Gil, o gestor de pessoas ocupa cargos em unidades de administração de recursos 

humanos e dele se requer atitudes e práticas diferenciadas às que vinham sendo desenvolvidas no 

passado recente. Compete-lhe desenvolver processos de suprimento, aplicação, desenvolvimento, 

manutenção e monitoração das pessoas. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 30 

 

Conforme preconiza o princípio administrativo da PUBLICIDADE, um Edital para concurso 

é uma forma de anúncio público. 

Conforme cita Aurélio no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, o conceito de anúncio 

significa “noticia ou aviso pelo qual se dá qualquer coisa ao conhecimento público”. 

Segundo Gil( 2007), o anúncio é uma forma de “despertar o interesse do leitor”, mostrar 

vantagens do cargo, inspirar confiança (...). 

Geralmente os anúncios são  publicados  em jornais locais de grande circulação. 

Este configura-se motivo prioritário porquanto deve atingir grande quantidade de pessoas 

interessadas, conforme as especificações requeridas para o(s) cargo(s). 

 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 31 

 

De acordo com o programa constante no Edital nº 023/2014, no tópico que trata dos 

conhecimentos específicos para Assistente em Administração, tem-se o item 9, cujo conteúdo está 

voltado aos conhecimentos básicos em Administração Financeira: fundamentos e técnicas, 

orçamento e controle de custos. Desta forma, observa-se claramente que o subtema “orçamento” 

constitui parte do conteúdo relacionado ao item 9 – Administração Financeira. Ademais, as 

questões que tratam de orçamento foram desenvolvidas de moto a contextualizar esse conteúdo no 

ambiente das organizações pública, tendo em vista tratar-se de um concurso para provimento de 

vagas em organizações públicas.  

Desta forma, é perfeitamente compreensível que as temáticas apresentadas nos programa do 

Edital n° 023/2014 relacionem-se ao orçamento público ou a custos aplicados ao setor público, não 

havendo, portanto qualquer fuga dos temas estabelecidos pelo Edital, que não amarrou os temas 

orçamento ou custos aos conceitos empregados nas organizações privadas.  

O edital foi amplo ao tratar dos direcionamentos e, desta forma, o tema orçamento público 

está perfeitamente dentro da matriz de estudo presente no Edital. Temas como instrumentos de 

planejamento e orçamentação na área pública guarda mais sintonia com os conhecimentos básicos 

exigidos para o cargo do que o tema orçamento ambientado no contexto empresarial. Portanto, os 

conteúdos explorados nas questões 026, 027 e 028 e 31 não estão em desacordo com aqueles 

apresentados no Edital nº 023/2014. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 32 

 

Gil (2007), enfatiza que, na análise curricular é conveniente” considerar os motivos alegados 

para a mudança de emprego”. Sabe-se que, modernamente, candidatos buscam novos desafios, por 

melhores oportunidades de carreira e salários e muitas vezes a mudança é opção pessoal e de foro 

íntimo.  

Cada cargo apresenta um perfil desejado do ocupante, e pelas posições ocupadas 

anteriormente, pode-se analisar juntamente com os  desafios enfrentados,o tempo de permanência e 

grau de complexidade dos cargos ocupados  e as habilidades requeridas para a sua ocupação. 

O autor reforça seus argumentos orientando que é conveniente tirar o máximo proveito do 

currículo” lendo nas entrelinhas”, destacando que esta habilidade se adquire  com a prática. 

Conforme cita Lacombe (2005), o currículo serve como forma de checar se o candidato 

tem possibilidade de ser aproveitado (...) “outro ponto que se observa é a estabilidade do 

candidato. Uma pessoa que fica pouco tempo em cada emprego tem menos chances de ser admitido. 

Deve-se, também, procura inferir o potencial do candidato” (...). 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 33 

 

O enunciado da questão enfatiza que o processo de avaliar é tarefa complexa. 

Segundo Aurélio, no Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, avaliar significa 

determinar “o valor, ajuizar, apreciar o merecimento”. 

 Ora, o candidato é selecionado para desempenhar um papel organizacional, para ocupar um 

cargo. Logo, o seu desempenho passa a ser significativo na medida em que ele pode atender aos 

objetivos da organização. 

 Para Chiavenato (1999) , (...) “Avaliar desempenho é julgar a excelência e as qualidades de 

uma pessoa e sobretudo a sua contribuição para o negócio da organização.” 

Ainda para o autor, “ a melhor maneira de conceituar seleção é representá-la como uma comparação 

entre duas variáveis: de um lado, os requisitos do cargo a ser preenchido e, do outro, o perfil 

das características dos candidatos que se apresentam para disputá-lo.”Em seguida o autor 

afirma que (...) a comparação permite verificar quem possui as qualificações desejadas e é aceito 

(aprovado) e que não as possui (rejeitado) em relação ao cargo com que estão sendo comparados os 

candidatos. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 34 

 

Conforme cita Lacombe (2005), “as empresas devem agir como facilitadoras e apoiadoras 

do desenvolvimento de cada um, bem como tomar a iniciativa em casos que sejam do seu interesse. 

No entanto, enfatiza que a responsabilidade pelo desenvolvimento de cada pessoa é dela 

própria, cabendo a cada empregado zelar pelo seu autodesenvolvimento. 

Por outro lado Chiavenato (1999), ressalta que os novos tempos exigem novas organizações 

e uma nova postura das pessoas. No novo contexto, um modelo orgânico prevalece para as 

organizações, onde as tarefas são mais complexas e diferenciadas, as equipes são multifuncionais, 

as pessoas exercem maior autocontrole, os órgãos são flexíveis, enfim (...) “um modelo dinâmico e 

inovador na busca de flexibilidade e adaptação ao mundo exterior”. 

Corroborando com tais afirmações, Araújo (2006), alega que os processos de Treinamento  e 

de Desenvolvimento tem várias finalidades, dentre elas, adequar a pessoa à cultura da empresa; 

mudar atitudes; adquirir novos comportamentos e novos conhecimentos. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 35 

 

Como esclarece Gil (2007), o diagnóstico de necessidades de Treinamento e 

Desenvolvimento “é um processo para identificar carências de indivíduos ou grupos para a 

execução das tarefas necessárias para o alcance dos objetivos da organização. 

 É concebido como pesquisa que se desenvolve em 3 níveis, a saber: 

a) Análise organizacional: consiste na identificação dos níveis de eficiência e eficácia da 

organização a fim de determinar as formas de treinamento que poderão contribuir para a sua 

elevação. 

b) Análise das tarefas: consiste na identificação das atividades que compõem as tarefas bem 

como dos requisitos pessoais necessários para o seu desempenho eficaz. 

c) Análise dos recursos humanos: consiste na identificação junto aos empregados, dos níveis 

de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para a execução das tarefas que 

executam. 

O Diagnóstico de Necessidades de Treinamento –DNT, costuma ser desenvolvido com base 

em projeto elaborado pelo órgão de treinamento. Os gestores e empregados são apenas 

fornecedores de informação. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 36 

 

A terminologia de treinamento refere-se a recursos didáticos, pedagógicos e instrucionais 

utilizados no treinamento.  

Segundo Gil (2007), são recursos AUXILIARES e quando bem utilizados, favorecem a 

compreensão e a retenção de conhecimentos. 

Podem ser classificados em visuais, auditivos e audiovisuais: 

VISUAIS: quadro negro e giz, flanelógrafo, cartazes, mapas, fotografias, objetos. 

AUDITIVOS: rádios, discos. 

AUDIOVISUAIS: cinema, TV, programas gráficos e sonoros de computador ,projetores. 

Ainda segundo o autor citado, o treinamento pode ser desenvolvido de maneira bastante 

simples (quadro negro e giz) ou desenvolvido por sistemas avançados  de áudio e 

videoconferência (EaD). 

Ressalte-se que o uso de tecnologias deve ser adequado ao contexto, aos conteúdos, ao 

foco do treinamento e aos recursos disponíveis pela instituição. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 37 

 

Conforme propõe Lee in:Penteado(2001), existem cinco pontos indispensáveis ao sucesso da 

comunicação humana: 

- Familiaridade com o assunto 

-Aprender a reconhecer  pontos fracos, defeitos e deficiências das comunicações dos outros 

-Começar a fazer exatamente a mesma coisa com as suas próprias comunicações 

-Desenvolver habilidades no sentido de aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação  

-Aprender a aperfeiçoar a sua comunicação com os outros. 

 

Adiante, Penteado afirma que: 

1 –“ A comunicação humana depende da  experiência  em comum do transmissor e do 

receptor. 

2 – A comunicação humana depende da significação em comum dos símbolos   entre transmissor e 

receptor 

3 – A comunicação humana depende da atenção à mensagem”.  

 

Exemplos claros a respeito das afirmações citadas são apresentados pelo autor que diz: 

Como transmitir a um selvagem a ideia de avião sem que jamais tenha visto um? Em seguida, 

quanto ao uso da palavra como símbolo articulado que representa alguma coisa. Neste aspecto 

exemplifica: se eu disser - traga um jornal do papai a uma criança de quatro anos, ela só trará, se 

souber o que quer dizer JORNAL. Concluindo o raciocínio, gestos são compreensíveis quando 

esses sinais têm significação igual para quem transmite e para quem recebe. Complementa 

afirmando que a ATENÇÂO é o primeiro passo para o entendimento. 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 38 

 

A comunicabilidade pode ser compreendida  como ato comunicativo otimizado no qual a 

mensagem é transferida. Supõe-se  que nele não há ruídos supressivos.  

Neste processo, pode-se falar de comunicabilidade de discurso, quando há emprego e uso 

da voz. A pronunciabilidade é a finalidade da comunicação ORAL otimizada para a comunicação.. 

No fenômeno da emissão da voz distingue-se 3 elementos: tom, timbre e intensidade. 

Para Penteado (2001),  

“Tom, altura ou frequência - é o número  de vibrações da voz por segundo.” Se classifica 

em tenor, barítono e baixo.  

 Timbre - é a qualidade do som, que permite distinguir uma voz da outra. Voz bem 

timbrada, limpa e harmoniosa, voz branca, monótona e cansativa e voz rouca – sob a insígnia da 

dissonância. 

   Intensidade ou volume - é a força com que o som é produzido; depende da potência, da 

exposição do ar contido no peito. ( Não se deve falar nem muito alto nem muito baixo). 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 39 

 

Conforme explicita o Dicionário Brasileiro de Tecnologia Arquivistica (Rio de Janeiro, 

2005) a Tabela de Temporalidade “ é um instrumento de destinação de documentos aprovado por 

autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, 

o recolhimento, o descarte ou a eliminação de documentos”(Ciclo Vital). 

Tal conceito por si só consolida o item C como resposta correta do Gabarito oficial relativa a 

questão 39 da prova de conhecimentos específicos para o cargo de Assistente em Administração. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 40 

 

Segundo Valentini (2009), no que diz respeito a organização e administração de arquivos, 

existem ações fundamentais para uma boa administração de arquivos, destacando-se  dentre elas: 

 

“Apoio da cúpula organizacional (administração superior): este requisito está ligado ao 

chamado “recurso institucional”, ou seja, tudo aquilo que pode facilitar ou dificultar a vida do 

profissional  dentro da organização. Com o apoio das chefias, consegue-se atingir os objetivos com 

mais tranquilidade, superando um menor número de obstáculos. O trabalho fluirá de forma bem 

consistente. 

 

Métodos e sistemas de arquivamento eficazes: para a rápida recuperação da informação. 

 

Espaço físico consistente: evita-se o “acúmulo documental”, e, consequentemente, preserva-se os 

documentos armazenados nesses espaços. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 41 

 

Para embasar a questão é importante destacar o que preconizam autores que se debruçam 

sobre o tema. 

Schermerhorn (1999), explicita que “tarefas diferentes constituem demandas  complexas  e 

diferentes para o grupo. Para dominar a complexidade, os membros distribuem seus esforços por 

meio de cooperação para que os resultados desejados sejam atingidos. Este movimento  representa 

uma sinergia que significa “ soma das energias individuais”. 

Por outro lado, Daft (2005), afirma que nos grupos existe sinergia quando as partes 

organizacionais interagem para produzir um efeito de conjunto , maior que a soma das partes”. 

Adiante o autor enfatiza que quando bem administrada, a sinergia pode criar valor adicional aos 

recursos existentes. 

Para Robbins (1998), grupos geram informação e conhecimento mais completo .(...) Afirma 

o autor que a evidência indica que um grupo quase sempre se desempenhará melhor até mais  que o 

melhor indivíduo. Assim, grupos geram decisões de maior qualidade. 

Interessante destacar ainda o argumento de Harvey in: Moscovici (l994), advertindo que, 

quando os membros de um grupo concordam , particularmente como individuo, quanto a natureza 

de um problema organizacional e também quanto a soluções, ocorre uma maior coesão entre os 

membros do grupo. Cohen (2003), confirma que, se há um objetivo abrangente, apoiado pelas 

pessoas, a coesão entre os membros aumenta. As evidências concorrem para uma maior 

contribuição coletiva, em tarefas de grande força na organização. 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 42 

 

Pesquisadores  consideram que as questões comportamentais são muito importantes nas 

organizações, pois são os seres humanos que tomam as decisões e conduzem os destinos das 

mesmas.  

Cada indivíduo organizacional conserva em si traços psicofísicos que determinam o seu 

ajustamento ao ambiente, resultado de traços hereditários, do meio ou da situação. No primeiro 

caso, e a título de exemplo pode-se evidenciar traços como timidez, medo ou angústia. No segundo 

caso o ambiente está permeado pela cultura, os valores e as ideologias (ética, competição, 

independência) e no terceiro caso, algumas situações se destacam como mais relevantes em 

detrimento de outras, como por exemplo, uma entrevista de emprego ou um passeio num parque. 

Para Daft (2005), novos estudos sobre personalidade foram obtidos por meio de pesquisas 

na área de inteligência emocional como no caso da empatia. Este termo inclui-se como um 

componente comportamental significando “ser capaz de se colocar no lugar de uma outra pessoa, de 

reconhecer o que os outros estão sentido, sem eles precisarem lhes dizer” naquele  particular. Ao 

usar a voz, por qualquer razão, o indivíduo coloca um determinado TOM de voz que poderá 

denunciar  situações de cansaço, insegurança , medo , alegrias , satisfação, etc. A postura corporal 

ou a expressão corporal constituem-se noutros denunciadores tomando-se como exemplo:. ombros 

caídos,desanimo ou  olhar ausente. Pierre Weil (1977) corrobora com esses estudos enfatizando que 

os resultados das pesquisas orientam as organizações no sentido de tornar os funcionários mais 

felizes e produtivos. 

Saliente-se que a empatia classifica-se como ATITUDE, que significa a predisposição do 

indivíduo perante objetos, pessoas eventos ou situações (SOBRAL e PECI, 2008). São avaliações 

favoráveis ou desfavoráveis diante dos seguintes componentes: 

a) cognitivo – crenças, opiniões e informações; 

b) afetivo – emoções e sentimentos; 

c) comportamental – relativo à intenção comportamental 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 43 

 

Dentre os autores que tratam sobre o tema Personalidade, na presente questão aborda-se 

Schermerhorn (1998)  que  ressalta como traços importantes da personalidade: 

 a) Extroversibilidade – sociabilidade, assertividade; 

b) Consensenciosidade – respeitabilidade, confiabilidade; 

c) Estabilidade emocional – segurança, despreocupação; 

d) Abertura à Experiências – mente aberta, criatividade 

e) Agradabilidade – boa índole, cooperatividade, curiosidade 

Dentro desta classificação estão contidas a sociabilidade, a segurança e a independência 

(abertura às experiências) explicitadas na questão. Complementando o conceito, Daft(2005) indica 

que os conhecimentos, as  habilidades e  as atitudes tem grande impacto sobre os processos e 

eficácia das equipes. 

Modernamente, equipes consideradas de alto desempenho desenvolvem fortes valores de 

núcleo ou foco comum. Mas além dos objetivos comuns, essas equipes assumem responsabilidades 

por seus trabalhos, tomam decisões, monitoram o seu próprio desempenho e alteram seu 

comportamento de trabalho como necessário para resolver problemas, satisfazer metas e adaptar-se 

às condições de mudanças. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 44  

 

Um recorrente alega de forma genérica em todas as  questões, de 01 a 50 : “ conferência  da 

mesma” , sem fundamentar suas  razões de recorrência ou sugerir outras respostas. 

Noutro recurso o reclamante explicita “preciso do RESULTADO DA MINHA PROVA, 

PARA CONFERIR O GABARITO” não apresentando postulações de nulidade. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 45 

 

Nos estudos sobre distribuição do trabalho, as organizações são vistas como um arranjo de 

áreas e unidades organizacionais que decorre da necessidade de realizar uma missão e alcançar 

objetivos. 

Aos  profissionais vinculados a qualquer organização, cabe a realização de TAREFAS. 

Para Oliveira(2004), o termo significa “agrupamento de operações interligadas mediante 

determinada ordem sequencial, levando-se em consideração a subdivisão do trabalho entre 

funcionários alocados em uma unidade organizacional”. 

Ainda para o autor, a listagem de tarefas individuais consiste em descrever todas as tarefas 

que o empregado executa, indicando o tempo que as mesmas levam para serem executadas e o 

volume total do trabalho executado. 

 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 46 

 

Para MOSCOVICI (2008), o processo de interação humana está presente em toda 

organização e é o que mais influi no rumo das atividades e nos seus resultados. 

Para a autora, (...) “os seres humanos não funcionam à feição de máquinas isoladas dispostas lado a 

lado. 

 A interação entre eles afeta o funcionamento de cada um e de todos, alterando assim o que poderia 

constituir o desempenho previsto ou esperado, individual ou coletivo”. 

Adiante, acerca da dinâmica de grupo Moscovici enfatiza (... idéias, conhecimentos, 

opiniões, ações, expressões comportamentais, crenças, sentimentos, atitudes, valores e filosofia de 

vida, cada membro do grupo constitui  insumo no processo de interação global. 

“A influência recíproca do repertorio individual é inseparável: ninguém fica IMUNE 

AO INTERCÃMBIO COM AS OUTRAS PESSOAS NO GRUPO”. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 47 

 

Dentro dos estudos de distribuição do trabalho, as organizações são vistas como um arranjo 

de áreas e unidades organizacionais que decorre da necessidade de realizar sua missão e alcançar 

objetivos. 

Aos profissionais vinculados a qualquer organização, cabe a realização de TAREFAS.  

Na questão em tela o conceito de tarefa não se confunde com programa, objetivos legais da 

produção, volume de uma unidade organizacional ou partes de um objetivo. 

Destaque-se inicialmente o conceito de Programa, por Oliveira (1998), dentro do 

Planejamento Estratégico: ”Programas são conceituados como conjunto de projetos homogêneos, 

quanto ao seu objetivo maior”. 

Por outro lado, para Oliveira (2004), o termo TAREFA significa “agrupamento de 

operações interligadas mediante determinada ordem sequencial, levando-se em consideração a 

subdivisão do trabalho entre os funcionários alocados a uma unidade organizacional”.  

Ainda para o autor, a listagem de tarefas individuais consiste em descrever todas as tarefas 

que o ocupado executa, indicando o tempo que as mesmas levam para serem executadas e o 

volume total do trabalho executado. 

Para Oliveira (2004), em outra obra ele define OPERAÇAO como “parte indivisível da 

execução de  uma tarefa, podendo ser esta executada manualmente por instrumentos, ferramentas, 

etc”. Portanto, são significados claramente  DISTINTOS. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 48 

 

Para Schermerhorn (1999) a comunicação é um processo complexo, onde  pode ocorrer 

ruídos no envio de mensagem.  

Para o autor “ruído” é qualquer distúrbio dentro do processo de comunicação que 

interrompe e interfere na transmissão das mensagens. 

Alguns exemplos são citados em sua obra  como, distração física, erros de semântica, diferenças 

culturais, ausência de feedback e efeitos de status. 

Para Chiavenato (1999), as barreiras de comunicação são restrições ou limitações que 

ocorrem dentro ou entre as etapas do processo de comunicação, fazendo com que nem todo sinal 

emitido pela fonte percorra livremente o processo, de modo a chegar incólume ao seu destino. São 

fontes de ruídos: interpretações e preconceitos pessoais; pressa ou urgência; desinteresse; outros 

interesses prioritários; emoção ou conflito; superficialidade e motivação. 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

RESPOSTA DOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo Assistente em 

Administração efetuou a análise do recurso administrativo e emitiu seu parecer nos termos a seguir. 

 

Questão 49  

 

 Para Schernerhorn (1999), no processo de comunicação OUVIR BEM representa vantagem 

importante para todos aqueles em cujos cargos se envolvem grande parte do tempo com outras 

pessoas. 

No enunciado da questão 49, Janete representa o lado “ouvinte”, quando recebe mensagens 

dos diversos públicos que se dirigem a recepção do hospital com suas inúmeras demandas. 

No seu posto de trabalho (recepção), a servidora  tem como  orientação ajudar as pessoas, e 

encaminhá-las conforme o caso. 

Para Penteado (2001), geralmente prefere-se falar do que ouvir, pois falando transmite-se 

apenas ideias pessoais  enquanto ouvindo, abre-se a mente  ao pensamento dos outros. 

 Para Chiavenato (1999), o processo de comunicação humana é contingencial pelo fato de 

que cada pessoa é um microsistema diferenciado dos demais, pela sua constituição genética e pelo 

seu histórico psicológico, portanto, a atenção na escuta deve ser considerada como de extrema 

importância para quem se posiciona em atendimentos de qualquer natureza. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 
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Questão 50 

 

Os reclamantes em suas razões recursais alegam outras alternativas  como corretas relativas  

a questão  50, que não a apresentada no gabarito oficial . 

Entretanto, cabe ressaltar o que definem Sobral e Peci (2008), como VANTAGENS DO 

RECRUTAMENTO INTERNO: “desenvolver o espirito de competição saudável entre os 

membros organizacionais; um processo mais rápido e econômico e evitar riscos de inadequação 

cultural de trabalhadores EXTERNOS à organização”.  

Claramente pode-se observar como vantagem, a existência de um vínculo com a Instituição 

pois,pessoas  anteriormente selecionadas e admitidas já  passaram por um processo seletivo e, de 

alguma forma, conhecem a sua cultura organizacional,(normas valores, deveres responsabilidades) , 

diferente de candidatos externos que se propõem a um processo de recrutamento  e seleção. 

Cabe ressaltar que os autores apresentam como vantagens do recrutamento EXTERNO: 

“aumentar a visibilidade da organização projetando uma imagem de renovação” e(...) permite 

renovar o quadro de competência da organização. Logo alternativas  em desacordo com o que 

pede o enunciado da questão. 

Ressalte-se ainda que o objetivo do recrutamento seja interno ou externo é convocar, chamar 

os  candidatos mais aptos  e não encorajar complacência  para obter vantagens como promoção 

.por tempo de serviço .O tema promoção  é objeto de programas de encarreiramento. 

 

 

 

Em face da argumentação apresentada, a Comissão indefere o recurso e ratifica o gabarito oficial. 

 

 



 


