CESPE | CEBRASPE – FUB – Aplicação: 2018

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

estabelecimento das diretrizes e metas que devem orientar a

Considerando que determinado ente federativo, ao elaborar a sua
proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2019, tenha
previsto dotações orçamentárias suficientes para suportar 24 meses
de despesas correntes, julgue os próximos itens, a respeito dessa
situação hipotética.

ação governamental, por meio, por exemplo, de programas

62

O referido procedimento contraria o princípio do orçamento
bruto.

63

O procedimento em questão contraria o princípio da exatidão
orçamentária.

Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração
pública federal, julgue os itens a seguir.
51

O princípio do planejamento refere-se ao estudo e

globais, setoriais e regionais.
52

O princípio da coordenação objetiva o entrosamento das
atividades da administração, a fim de evitar a duplicidade de
atuação, a dispersão de recursos e a divergência de soluções.

53

O princípio da delegação de competência objetiva assegurar
maior rapidez e objetividade às decisões, sendo a delegação de
caráter facultativo e permanente.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da
administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.
54

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não
necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem
ter patrimônio próprio.

55

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente
da administração pública direta integrado à estrutura
administrativa da União.

56

Fundações públicas federais são órgãos que possuem
personalidade jurídica de direito público e que realizam,

Ao elaborar a sua proposta de lei orçamentária anual para
o exercício de 2019, um ente federativo, com vistas a obter maior
flexibilidade na alocação de recursos durante a execução
orçamentária, subestimou a previsão de receitas e, por isso, não
incluiu na proposta receitas que espera arrecadar.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
64

O procedimento adotado
universalidade orçamentária.

65

O referido procedimento contraria o princípio da anualidade
orçamentária.

administrador público.
57

O dever de eficiência do administrador público está
intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento
necessário à legitimidade de seus atos.

59

O dever de prestar contas abrange não apenas os

após a realização da licitação, o primeiro estágio da execução
orçamentária consistirá na assinatura do contrato entre a
universidade e a empresa vencedora da licitação.

67

se, depois de decorrido o primeiro mês de execução contratual,
a empresa contratada apresentar nota fiscal de fatura cobrando
pelo pagamento dos serviços prestados, então o pagamento
dessa fatura constituirá o segundo estágio da execução
orçamentária.

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI) registra, controla e contabiliza toda a execução
orçamentária, financeira e patrimonial da União. Acerca dos
documentos utilizados nesse sistema, julgue os itens seguintes.
68

A ordem bancária permite registrar o pagamento de
compromissos e possui várias espécies e características
próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser
realizado.

69

A nota de empenho permite registrar a transferência de
recursos entre unidades gestoras, bem como a liberação de
recursos para fins de adiantamento, suprimento de fundos,
cota, repasse, sub-repasse e afins.

70

A nota de lançamento permite registrar apropriações de
despesas e receitas, bem como outras situações não vinculadas
a documentos específicos.

71

A nota de movimentação de crédito permite registrar
movimentações de créditos interna e externa e suas anulações.

administradores de órgãos e entidades públicas, mas também
os de entes paraestatais.
Julgue os itens a seguir, a respeito de princípios orçamentários.
60

Princípios orçamentários são regras constitucionais que
norteiam a elaboração da proposta orçamentária.

61

Segundo o princípio orçamentário do equilíbrio, previsto na
Constituição Federal de 1988, o orçamento de investimento
(despesas de capital) não deve ultrapassar as receitas de capital
dentro do exercício.

da

66

tempo, dever para com a comunidade — é irrenunciável pelo
58

princípio

Nessa situação hipotética,

O poder do administrador público — que constitui, ao mesmo
seu titular.

o

O decano de administração de uma universidade federal
decidiu pela necessidade da contratação de serviço continuado de
brigadista para melhorar a segurança patrimonial e dos usuários do
campus universitário.

precipuamente, a exploração de atividade econômica.
Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

contraria
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A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a
seguir.

A respeito de relações humanas, desempenho profissional e trabalho
em equipe, julgue os itens a seguir.

72

O enriquecimento de cargos com o acréscimo de tarefas que
tornem o trabalho mais significativo é um método de redesenho
de cargos.

87

A capacidade do indivíduo de analisar, compreender
e desenvolver as próprias potencialidades é característica
relativa à competência interpessoal.

73

O índice de seleção de pessoal informa a quantidade de
candidatos aprovados em relação ao total de vagas disponíveis
em uma organização.

88

74

Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de
desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de
empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática
envolvida é complexa.

Nas organizações, grupos informais que passem por processo
de divisão do trabalho, coordenação e definição de propósito
tornam-se mais formais, o que permite até mesmo a geração
de equipes funcionais dentro do contexto organizacional.

89

Em sua gestão, o líder de uma equipe deve buscar a
conformidade social, um dos fatores críticos de sucesso.

90

O fenômeno denominado paradoxo de Abilene consiste
na decisão coletiva tomada a partir de pressupostos errados
acerca das escolhas de outros membros do grupo.

75

76

No mundo contemporâneo, um dos desafios da gestão de
pessoas é o gerenciamento de mudanças reativas e proativas
nas organizações de trabalho.
Contribuindo para o sucesso organizacional, a gestão do
conhecimento e o conhecimento organizacional constituem,
ambos, abordagens prescritivas acerca da estruturação e do
gerenciamento do conhecimento em organizações.

A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística,
julgue os itens a seguir.
91

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em
organizações e a aspectos relacionados.

O ciclo crítico de atividades logísticas corresponde às
atividades de transportes, manutenção de estoques e
processamento de pedidos.

92

A atitude positiva de uma pessoa em relação ao salário que
recebe em sua organização não constitui aspecto relevante para
determinação da satisfação no trabalho.

É o custo do modal para o transporte de material que determina
a escolha do sistema de distribuição, devendo-se escolher
sempre aquele com menor custo.

93

Líder é aquele indivíduo que possui habilidade potencial para
influenciar o comportamento de outros.

A curva ABC constitui um importante ativo para a logística
empresarial, pois permite conhecer a dinâmica dos produtos
utilizados por uma organização.

94

A aprendizagem, entendida como mudança no comportamento
ou no desempenho de uma pessoa, possibilita ações de
educação corporativa nas organizações.

O suprimento direto para produção torna-se válido quando o
custo de estoque do material é relativamente baixo e, portanto,
não justifica sua armazenagem.

95

O sistema automatizado Kardex permite que a organização
tenha controle sobre os seus estoques mediante um inventário
eletrônico.

77

78
79

80

81

Depressão e alcoolismo são exemplos de acometimentos que
podem ocorrer em razão de condições precárias de saúde e
segurança no trabalho.
O etnocentrismo cultural é a crença de que a subcultura de uma
organização ou de uma pessoa é inferior às outras organizações
ou pessoas.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos
e arquivamento, julgue os itens que se seguem.
82

83

A estrutura organizacional matricial combina a competência
técnica da estrutura funcional com a ação orientada para
o resultado da organização de projeto.
Uma instituição que adote a organização por processos
privilegia a cadeia de comando, o que resulta em uma
estrutura organizacional verticalizada.

84

A ciência clássica da administração apresenta um enfoque
analítico, que possui uma orientação linear de causa e efeito.

85

No arquivo permanente de uma instituição devem ser
armazenados documentos administrativos que já não sejam
utilizados com frequência.

86

O rol de procedimentos administrativos elenca as atividades
a serem realizadas a fim de que determinado objetivo seja
alcançado.

Considerando que o objetivo do setor de compras de uma
universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na
instituição, desde a sua aquisição até a sua efetiva utilização, julgue
os próximos itens, relativos a compras e contratações públicas,
coleta de preços, gestão e controle de estoques.
96

Para a aquisição de bens, a universidade pode optar pelo leilão,
modalidade de licitação que permite acelerar o processo de
aquisição.

97

Para a compra de hortifrutigranjeiros para o restaurante dessa
universidade, realizada diretamente com base no preço do dia,
admite-se a dispensa de licitação.

98

A execução de um contrato de fornecimento de alimentos
perecíveis permite a dispensa do recebimento provisório.

99

Configura hipótese de inexigibilidade da licitação a
contratação de serviço de restauração de obra, devidamente
certificada, sob os cuidados da biblioteca da referida
universidade.

100

O planejamento das compras dessa universidade deve, sempre
que possível, ser subdividido em parcelas, para que sejam
aproveitadas as particularidades do mercado na busca da
economicidade.
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Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca
pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.
Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em
cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma
biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros
meses de 2017.
mês

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os
itens a seguir.
101

Entre os três servidores, Maria é a mais eficiente, isto é, em
cada dia de trabalho, ela cataloga mais livros que cada um dos
outros dois.

102

Sempre que trabalharem de segunda-feira a sexta-feira, os três
servidores catalogarão uma quantidade de livros que será um
número múltiplo de 12.

103

Situação hipotética: Cada um dos livros que serão
catalogados em três dias de trabalho constitui um sólido que
tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 2.000 cm3 de
volume. Assertiva: Nessa situação, se, nesse período, João
catalogar 375 desses livros, então, nesse período, os três
servidores juntos catalogarão uma quantidade de livros cuja
soma dos volumes será superior a 2 m3.

104

Em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem
catalogados nesse dia.

105

Se, em determinado dia Maria, catalogar 20 livros a mais que
Paulo, então, nesse dia, João catalogará mais de 90 livros.

1
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A partir dessa tabela, julgue os próximos itens.
112

Situação hipotética: Os livros emprestados no referido
semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017
e os números correspondentes às quantidades de livros
devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética
em que o primeiro termo era 90 e razão, 30. Assertiva: Nessa
situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir
de 2018.

113

A mediana dos números correspondentes às quantidades de
livros emprestados no primeiro semestre de 2017 é igual a 200.

A figura a seguir mostra uma mesa em que o tampo é um hexágono
regular cujo lado mede 80 cm.

A respeito de razões, proporções e inequações, julgue os itens
seguintes.
106

107

Situação hipotética: Vanda, Sandra e Maura receberam
R$ 7.900 do gerente do departamento onde trabalham, para ser
divido entre elas, de forma inversamente proporcional a 1/6,
2/9 e 3/8, respectivamente. Assertiva: Nessa situação, Sandra
deverá receber menos de R$ 2.500.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da geometria do tampo
dessa mesa.

Se

114

A distância entre dois lados paralelos do tampo da mesa é
superior a 1,3 m.

115

Se esse tampo tiver espessura de 2 cm, então o seu volume será
superior a 0,04 m3.

então x < 1.

Julgue os itens subsequentes, relativos a funções e matemática
financeira.
108

O valor de máximo para a função f(x) = –2x2 + 96x + 440
ocorre em x = 28.

109

Se uma dívida de R$ 1.000,00 for paga um ano após o
vencimento, à taxa de juros compostos de 7% ao mês, então,
considerando-se 1,5 como valor aproximado para (1,07)6, o
total pago será superior a R$ 2.000,00.

116

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do
poder público necessariamente uniformes e destinados
exclusivamente para órgão do serviço público.

117

O MRPR estabelece o padrão oficial de linguagem, segundo o
qual textos oficiais devem ser redigidos de maneira formal e
impessoal.

118

A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros
na estante de forma que os livros de matemática fiquem todos
à esquerda dos livros de física é igual a 720.

Em comunicações oficiais dirigidas a reitor de universidade, o
vocativo a ser empregado é Magnífico Reitor.

119

Se dois livros forem escolhidos aleatoriamente entre os 10,
então a probabilidade de pelo menos um deles ser de
matemática será igual a 2/3.

Emprega-se o fecho Atenciosamente em comunicações oficiais
dirigidas a autoridades de mesma hierarquia do remetente ou
de hierarquia inferior à deste.

120

O memorando destina-se à comunicação entre órgãos da
administração pública.

Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam
ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do
outro, julgue os itens seguintes.
110

111

Com base no Manual de Redação da Presidência da República
(MRPR), julgue os itens que se seguem.

