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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito das principais abordagens da administração e suas
funções, julgue os itens a seguir.

Julgue os itens subsequentes, relativos à motivação e liderança, e ao
controle.

41

De acordo com a teoria da contingência, organizações flexíveis
e adaptáveis funcionam de forma mais eficiente e efetiva nos
dias de hoje.

52

No âmbito das organizações, a comunicação é afetada por
ruídos que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida
de forma imprevisível e são passíveis de redução por meio da
redundância.

42

Organização é a função administrativa fundamentada no uso da
influência na execução das tarefas essenciais da empresa como
um todo.

53

Em relação ao estilo de direção, a descentralização das
decisões e a delegação de tarefas caracterizam o estilo de
direção preconizado pela administração científica de Taylor.

43

O planejamento é uma função administrativa que deve ser
desenvolvida de forma paralela às funções de organização,
direção e controle.

54

O controle da ação organizacional objetiva exclusivamente a
correção de falhas ou erros existentes.

55

Balanço social, com ênfase nos temas de ética e
responsabilidade social, é um tipo de controle de nível
operacional das organizações.

No que se refere ao planejamento estratégico, à administração por
objetivos e ao processo decisório, julgue os itens seguintes.
44

O planejamento estratégico enfatiza o longo prazo, é voltado
para as relações da organização com seu meio ambiente e
envolve toda a organização.

45

No âmbito do planejamento estratégico, a visão é um conceito
que define o papel que a organização assume na sociedade.

46

Decisões táticas ou administrativas são relacionadas às tarefas,
aos funcionários e às atividades cotidianas de operação de uma
organização.

47

49

50

51

56

No âmbito da gestão de pessoas, os funcionários de uma
organização são vistos como talentos fornecedores de
competências fundamentais para o sucesso da organização em
questão.

57

O recrutamento de pessoas é um processo de estímulo e
resposta: comunica e dissemina oportunidades de emprego ao
mesmo tempo em que atrai candidatos para o processo
seletivo.

58

A técnica dos incidentes críticos é uma forma de seleção de
pessoas em que desempenhos excelentes e(ou) péssimos são
sistematicamente analisados, permitindo a identificação de
aspectos desejáveis ou indesejáveis, que são usados como base
de comparação na busca por futuros candidatos.

59

Uma das vantagens do recrutamento interno é o incentivo ao
desenvolvimento pessoal dos funcionários atuais de uma
organização.

60

A capacitação de pessoas no âmbito das organizações envolve,
entre outros, temas complexos como a preparação de
lideranças e a educação corporativa continuada.

No âmbito da administração por objetivos, a eficácia ganha
relevância em detrimento da eficiência.

Acerca da estrutura organizacional, dos tipos de
departamentalização, da organização informal e da cultura
organizacional, julgue os próximos itens.
48

Em relação à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

Uma análise focalizada na estrutura organizacional
preocupa-se com a rede interna de relações entre as partes que
compõem a organização como um todo, bem como com a
definição de princípios universais para o bom funcionamento
da organização em questão.
Entre as vantagens da departamentalização por projetos em
uma organização incluem-se o foco na integração de esforços
e o fato de que esse tipo de departamentalização constitui uma
solução inteligente para produtos complexos.
Atitudes e comportamentos, no âmbito da organização
informal, relacionam-se com percepções favoráveis ou não às
práticas administrativas sempre no sentido de estabelecer
padrões de colaboração espontânea à organização formal.
Valores compartilhados compõem um nível da cultura
organizacional: são aqueles valores relevantes e importantes
para os membros de uma organização que definem as razões
pelas quais elas fazem o que fazem.

No que concerne à gestão de projetos e gestão de processos, julgue
os itens a seguir.
61

Conforme o guia PMBOK, o grupo de processos de
monitoramento e controle se baseia em atividades de
coordenação de pessoas e recursos, gestão das expectativas das
partes interessadas, e integração e execução das atividades.

62

Segundo o guia PMBOK, ciclos de vida preditivos de projeto
são também conhecidos como ciclos de vida adaptativos.

63

De acordo com o guia PMBOK, o plano de gerenciamento de
projetos determina como um projeto será implantado,
monitorado, controlado, e finalizado, de forma a promover a
coordenação e integração dos diversos planos auxiliares, em
um único plano abrangente.

64

Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre
variam conforme os custos relacionados com as diferentes
atividades que ocorrem durante o processo.
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A respeito de licitações e contratos administrativos, julgue os itens
seguintes.
65

Conforme a Lei n.º 8.666/1993, considera-se compra toda
operação de transferência de domínio de bens a terceiros.

66

É dispensada a licitação, segundo a Lei n.º 8.666/1993, se
houver comprometimento da segurança nacional naqueles
casos estabelecidos por lei aprovada pelo Congresso Nacional
no início no ano legislativo.

67

68

69

70

É facultado o uso de licitação na modalidade de pregão,
conforme a Lei n.º 10.520/2002, para a contratação de obras
realizadas pela administração direta, desde que o valor seja
inferior a cem salários mínimos.
Segundo o Decreto n.º 7.892/2013, a licitação para registro de
preços, precedida de ampla pesquisa de mercado, será
realizada nas modalidades de concorrência, do tipo menor
preço, ou pregão.
À luz da Lei n.º 12.462/2011, é aplicável o regime
diferenciado de contratações públicas (RDC) para licitações e
contratos necessários à realização de ações no âmbito da
segurança pública.
De acordo com o Decreto n.º 6.170/2007, é estimulada a
celebração de convênios e contratos de repasse com entidades
privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes
membros do Ministério Público, já que assim é garantida a
legalidade do convênio ou contrato de repasse em questão.

Julgue os itens seguintes, relativos a classificação de materiais e
gestão de estoques.
71

A classificação de um de material hospitalar como permanente
é considerado um atributo de flexibilidade em razão das
características desse material.

72

Estoques de vacinas de um ambulatório devem ser
classificados por perecibilidade devido às alterações
físico-químicas que esses produtos podem sofrer.

73

74

75

76

Com relação a compras, julgue os itens que se seguem.
77

A compra de medicamentos para fornecimento em todo o país
de maneira centralizada será sempre mais vantajosa devido à
possibilidade de se negociarem maiores quantidades de
materiais e à facilidade de distribuição.

78

A realização de uma compra sob o critério de menor preço
pode restringir a negociação com fornecedores quanto ao prazo
de entrega e à forma de pagamento.

79

Para obter mais vantagens na concretização de uma compra de
instrumentos hospitalares, é adequado que o comprador
exponha as condições das negociações já realizadas com outros
fornecedores desses produtos.

80

Fornecedores de produtos farmacêuticos que forem
consultados de maneira constante em razão da qualidade dos
produtos vendidos serão considerados fornecedores habituais.

81

Para situações emergenciais, é suficiente a manutenção do
registro cadastral do principal fornecedor de cada produto
hospitalar, independentemente da quantidade de fornecedores
existentes.

Julgue os próximos itens, relativos a compras no setor público.
82

Em um edital de licitação, é dispensada a especificação da
necessidade de assistência técnica na descrição de um
equipamento eletrônico que requeira manutenção periódica,
porque, nesse caso, prevalecerá a garantia da empresa
fornecedora.

83

É necessária a descrição detalhada de um equipamento
hospitalar a ser adquirido por meio de pregão eletrônico, a qual
deve conter, inclusive, a forma de acondicionamento do
produto no momento da entrega.

84

Para pregões eletrônicos, é obrigatório que o prazo de validade
das propostas esteja fixado em edital.

85

Para que um edital de licitação seja impugnado devido ao
descumprimento de normas e condições por parte da
administração pública, é necessário que o interessado na
impugnação comprove a sua participação no procedimento
como licitante.

86

Ao se licitar a aquisição de um equipamento hospitalar, o edital
de abertura da licitação deverá conter explicação das
características de desempenho desse equipamento.

Considerando o critério de importância operacional, os
medicamentos analgésicos, que são considerados de alta
criticidade em uma unidade de pronto atendimento, devem ser
classificados — na classificação XYZ — como material de
classe X.

Com relação a aspectos pertinentes ao recebimento e à
armazenagem de materiais, julgue os itens a seguir.
87

Se, do ponto de vista quantitativo, 50% dos estoques de um
almoxarifado forem produtos descartáveis, e estes
representarem 5% do valor em estoque no depósito, então, pelo
método da curva ABC, esses estoques deverão ser classificados
na classe C em função do valor da demanda.

A verificação das informações constantes na nota fiscal,
também considerada como recebimento provisório, faz parte
da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem.

88

A verificação das especificações técnicas de medicamentos
entregues em um hospital caracteriza-se como etapa de
conferência quantitativa de materiais.

89

Manter estoques de medicamentos em ambientes com
temperatura adequada à conservação é um dos objetivos da
armazenagem.

90

A guarda de materiais hospitalares com tendência à volatização
requer uma estrutura de armazenagem simples.

91

O tempo em que um produto será mantido em armazenagem e
as embalagens utilizadas são fundamentais para a definição do
leiaute de armazenagem.

A manutenção do estoque de medicamentos importados é
considerada uma vantagem quando, por questões negociais,
ocorre a interrupção de um contrato de fornecimento
internacional.
As perdas com a desvalorização de materiais permanentes
mantidos em estoque são consideradas custos de depreciação
na gestão de um estoque.
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Julgue os itens seguintes, relacionados à distribuição de materiais.
92

As condições da infraestrutura da malha de transportes são
irrelevantes na escolha da modalidade de transporte, pois os
custos são determinantes.

93

É recomendável a adoção de transportes intermodais, sempre
que os custos forem menos onerosos para a empresa e não
houver redução significativa do prazo de validade de produtos
perecíveis.

94

Na definição da estrutura de distribuição interna de materiais,
a formação de cargas coletivas com diferenciados produtos
favorece a organização do sistema de armazenagem.

95

Melhoria na circulação das mercadorias dentro do ambiente e
maior disponibilidade dos produtos em cada região são
condições almejadas na definição das estruturas para a
distribuição de materiais.

Com referência à gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.
96

Coleções de livros de medicina e saúde tombadas pelo
patrimônio cultural poderão ser transferidas pelo Brasil a outro
país latino-americano por tempo indeterminado, para fins de
intercâmbio cultural.

97

A contagem dos estoques físicos de medicamentos de um
ambulatório em razão da mudança do gestor da unidade é
considerada

um

inventário

de

transferência

de

responsabilidade.
98

A venda de um bem imóvel pertencente a uma unidade da
administração pública para outro órgão público dependerá de
autorização legislativa, de avaliação prévia do seu valor e de
licitação na modalidade concorrência.

99

Móveis que eventualmente sejam furtados de um hospital
deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os
seus números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos
móveis que forem adquiridos no mesmo padrão.

100

Equipamentos de um ambulatório que venham a ser
contaminados por materiais tóxicos poderão ser baixados do
patrimônio mediante termo de inutilização desses bens.

Espaço livre

