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•

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

•

Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS GERAIS
Julgue os próximos itens, referentes às estruturas do texto e ao
vocabulário nele empregado.

Texto para os itens de 1 a 9
1

Para Calvino, a rapidez a ser valorizada em nosso
tempo não poderia ser exclusivamente aquele tipo de

5

A colocação de vírgula antes e depois do vocábulo
“interminavelmente” (R.11) não prejudicaria a correção
gramatical do texto.
A forma verbal “surge” (R.15) poderia, sem prejuízo gramatical
para o texto, ser flexionada no plural, para concordar com
“velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade”
(R.14-15).
O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o
vocábulo senão fosse empregado em lugar de “se não” (R.18).
Se os adjetivos “leve” (R.3) e “desenvolto” (R.4) fossem
empregados no plural, seriam mantidas a correção gramatical
e a coerência do texto, mas seu sentido original seria alterado.

velocidade inspirada por Mercúrio, o deus de pés alados, leve
4

e desenvolto. Por meio de Mercúrio se estabelecem as relações

6

entre os deuses e os homens, entre leis universais e casos
particulares, entre a natureza e as formas de cultura. Hoje,
7

escreve Calvino, a velocidade de Mercúrio precisaria ser

7

complementada pela persistência flexível de Vulcano, um
“deus que não vagueia no espaço, mas que se entoca no
10

fundo das crateras, fechado em sua forja, onde fabrica
interminavelmente objetos de perfeito lavor em todos os
detalhes — joias e ornamentos para os deuses e deusas, armas,

13

A substituição de ‘entoca’ (R.9) por encafua ou por esconde
não acarretaria prejuízo ao texto, quer de ordem sintática, quer
semântica.

9

escudos, redes e armadilhas”.
Da combinação entre velocidade, persistência,
relevância,

16

8

precisão

e

flexibilidade

surge

a

noção

Texto para os itens de 10 a 15
1

contemporânea de agilidade, transformada em principal
característica de nosso tempo. Uma agilidade que vem se
tornando lugar comum, se não na vida prática das

19

4

organizações, pelo menos nos discursos. Empresas, governos,
universidades, exércitos e indivíduos querem ser ágeis.

7

Também os serviços de inteligência querem ser ágeis, uma
22

exigência cada vez mais decisiva para justificar sua própria

10

existência no mundo de hoje.
Marco A. C. Cepik. Serviços de inteligência: agilidade e transparência
como dilemas de institucionalização. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. Tese
de doutorado. Internet: <www2.mp.pa.gov.br> (com adaptações).

A partir das ideias apresentadas no texto, julgue os itens a seguir.
1

13

16

No texto, afirma-se que velocidade, persistência, relevância,
precisão e flexibilidade são características dos deuses Mercúrio

19

e Vulcano almejadas pelas organizações atuais.
2

Conforme o texto, a rapidez do deus Mercúrio é tão valorizada
hoje quanto em tempos remotos.

4

Marco Cepik e Christiano Ambros. Os serviços de inteligência no Brasil. In: Ciência
Hoje, vol. 45, n.º 265, nov./2009. Internet: <cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).

De acordo com o autor do texto, a agilidade constitui
característica recente dos serviços de inteligência.

3

Os sistemas de inteligência são uma realidade
concreta na máquina governamental contemporânea,
necessários para a manutenção do poder e da capacidade
estatal. Entretanto, representam também uma fonte permanente
de risco. Se, por um lado, são úteis para que o Estado
compreenda seu ambiente e seja capaz de avaliar atuais ou
potenciais adversários, podem, por outro, tornar-se
ameaçadores e perigosos para os próprios cidadãos se forem
pouco regulados e controlados.
Assim, os dilemas inerentes à convivência entre
democracias e serviços de inteligência exigem a criação de
mecanismos eficientes de vigilância e de avaliação desse tipo
de atividade pelos cidadãos e(ou) seus representantes. Tais
dilemas decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade
de segredo governamental e o princípio do acesso público à
informação ou, ainda, do fato de não se poder reduzir a
segurança estatal à segurança individual, e vice-versa. Vale
lembrar que esses dilemas se manifestam, com intensidades
variadas, também nos países mais ricos e democráticos do
mundo.

Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias apresentadas no
texto.
10

O autor do texto sustenta que Mercúrio não pode ser o modelo
da rapidez que se almeja nos dias de hoje porquanto ele é o
deus mensageiro, que estabelece as relações entre os seres e os
fenômenos do mundo atual.
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11

Os “dilemas” a que o autor do texto se refere no segundo
parágrafo existem em razão da necessidade de que os serviços
de inteligência respeitem os direitos individuais e coletivos da
população.
De acordo com o texto, os sistemas de inteligência, quando
suficientemente regulados e controlados, são instrumentos
governamentais que asseguram poder e segurança ao Estado.
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Com relação à estrutura coesiva, gramatical e vocabular do texto,
julgue os itens seguintes.
12

A retirada da preposição de em “do fato” (R.16) — que passaria
a o fato — implicaria prejuízo à estrutura sintática do texto.

13

Os adjetivos “úteis” (R.5), “atuais” (R.6) e “perigosos” (R.8)
caracterizam os “sistemas de inteligência” (R.1).

14

O uso do sinal indicativo de crase no trecho “os dilemas
inerentes à convivência” (R.10) não é obrigatório.

15

A substituição da forma verbal “decorrem” (R.14) por advêm
manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

RASCUNHO

Para cumprir as determinações do parágrafo único do artigo
3.º do Decreto n.º 4.553/2002 — que estabelece que toda autoridade
responsável pelo trato de dados ou informações sigilosos, no âmbito
da administração pública federal, deve providenciar para que o
pessoal sob suas ordens conheça integralmente as medidas de
segurança estabelecidas, zelando pelo seu fiel cumprimento —, o
chefe de uma repartição que trabalha com material sigiloso fixou no
mural de avisos a seguinte determinação: “no fim do expediente, cada
servidor deve triturar todos os papéis usados como rascunho ou que
não tenham mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos que
esteja realizando ou que tenha realizado”.
Considerando as regras da lógica sentencial, julgue os itens a seguir,
a partir da proposição contida na determinação do chefe citado na
situação apresentada acima.
16

A negação da proposição “estes papéis são rascunhos ou não têm
mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos” é
equivalente a “estes papéis não são rascunhos e têm serventia
para o desenvolvimento dos trabalhos”.

17

A proposição “um papel é rascunho ou não tem mais serventia
para o desenvolvimento dos trabalhos” é equivalente a “se um
papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, então
é um rascunho”.

Com relação aos princípios e técnicas de contagem, julgue os itens
subsequentes.
18

Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3
agentes entre os 7 disponíveis para viagens — um deles para
coordenar a equipe, um para redigir o relatório de missão e um
para fazer os levantamentos de informações —, o número de
maneiras de que esse chefe dispõe para fazer suas escolhas é
inferior a 200.

19

Caso o servidor responsável pela guarda de processos de
determinado órgão tenha de organizar, em uma estante com 5
prateleiras, 3 processos referentes a cidades da região Nordeste,
3 da região Norte, 2 da região Sul, 2 da região Centro-Oeste e 1
da região Sudeste, de modo que processos de regiões distintas
fiquem em prateleiras distintas, então esse servidor terá 17.280
maneiras distintas para organizar esses processos.

20

Considere que seja possível chegar a uma pequena cidade por
meio de carro, por um dos 5 ônibus ou por um dos 2 barcos
disponíveis e que, dado o caráter sigiloso de uma operação a ser
realizada nessa cidade, os agentes que participarão dessa
operação devam chegar à referida cidade de maneira
independente, em veículos distintos. Em face dessa situação,
sabendo-se que o órgão de inteligência dispõe de apenas um
carro e que os deslocamentos devem ocorrer no mesmo dia, é
correto afirmar que o número de maneiras de o servidor
responsável pela organização das viagens escolher os veículos
para transporte de 3 agentes para essa missão é inferior a 50.
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A respeito dos ambientes Windows XP e Windows Vista, julgue os
itens a seguir.

Com relação ao Decreto n.º 4.376/2002, que dispõe sobre a

21

itens.

22

As contas de usuário permitem o compartilhamento de um
computador com várias pessoas e possibilitam, por meio do
acesso protegido por nome de usuário e senha, que arquivos e
configurações pessoais de cada usuário sejam protegidos.

24

29

inteligência, bem como a realização de estudos e pesquisas
para o exercício e aprimoramento das atividades de
inteligência, em coordenação com os demais órgãos do
SISBIN.
30

subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse
nacional, cabendo à ABIN, órgão central do sistema,
estabelecer as necessidades de conhecimentos específicos a
serem produzidos pelos órgãos que o compõem e consolidá-los
no Plano Nacional de Inteligência.
31

Considere que, em planilha em edição no Excel 2003, um
usuário registre, nas células C2, C3, C4, C5, C6 e C7, os
seguintes valores, respectivamente: 10, 20, 20, 30, 50, 100.
Nessa situação, caso o usuário selecione a célula C8, formate-a
com a opção Separador de Milhares, nela digite =C4/C2+C7/C6
e, em seguida, tecle

«, aparecerá nessa célula o valor 4,00.

Com base na Lei n.o 9.883/1999, que instituiu o Sistema Brasileiro
de Inteligência (SISBIN) e criou a Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN), julgue os itens seguintes.
26

27

28

Nas atividades de inteligência, o uso de técnicas e meios
sigilosos com potencial suficiente para ferir direitos e garantias
individuais só pode ocorrer mediante o conhecimento e a
autorização prévia do presidente do Conselho Consultivo do
SISBIN e exclusivamente nos casos que envolvam a segurança
do Estado.

inteligência federal, cabendo ao seu chefe a presidência do
Conselho Consultivo do SISBIN.
32
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O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (CENSIPAM) representa a Casa Civil da
Presidência da República no SISBIN.

Acerca dos direitos, obrigações e competências dos ocupantes de
cargos e funções na ABIN, julgue os próximos itens, de acordo com
o disposto na Lei n.o 11.776/2008 e no Decreto n.º 6.408/2008.
33

Os servidores da ABIN, no exercício de suas funções, estão
sujeitos ao conjunto de deveres e responsabilidades previstos
em código de ética do profissional de inteligência, editado pelo
diretor-geral da ABIN.

34

Cabe ao chefe de gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República propor a criação ou extinção das
unidades estaduais, subunidades estaduais e postos no exterior,

Os órgãos e entidades da administração pública federal que
produzirem, direta ou indiretamente, conhecimentos de
interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles
responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações
exteriores, são membros natos do SISBIN.
A ABIN, mesmo sendo o órgão central do SISBIN, somente
pode comunicar-se com os demais órgãos da administração
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, com o conhecimento prévio da autoridade
competente de maior hierarquia do respectivo órgão, ou de um
delegado seu.

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República é o órgão de coordenação das atividades de

Acerca do Excel 2003, julgue o item abaixo.
25

O SISBIN, instituído para integrar as ações de planejamento e
execução das atividades de inteligência do país, fornece

No Internet Explorer, ao acessar uma página por meio do
protocolo seguro HTTP, que utiliza o algoritmo de criptografia
SSL (secure socket layer), o usuário é informado pelo
navegador, mediante a exibição de um ícone contendo um
cadeado, de que a conexão é segura.
No programa Outlook Express, os indicadores de mensagens
de email enviadas em prioridades alta e baixa são,
respectivamente, o símbolo de seta azul para baixo e o de
exclamação em vermelho.

Entre as atribuições da ABIN, incluem-se o desenvolvimento
de recursos humanos e tecnológicos e da doutrina de

Denomina-se conta de usuário a coleção de dados que define
um usuário para o Windows, informando os arquivos e pastas
que ele pode acessar, as alterações que ele pode efetuar no
computador e as suas preferências pessoais, como cor de fundo
da área de trabalho ou tema das cores.

No que se refere a Internet Explorer e Outlook Express, julgue os
itens subsequentes.
23

organização e o funcionamento do SISBIN, julgue os seguintes

onde se fizer necessário, observados os quantitativos fixados
na estrutura regimental da ABIN, e também indicar os
servidores da agência para as funções de adido civil junto às
representações diplomáticas brasileiras acreditadas no exterior.
35

A decisão sobre os processos administrativos disciplinares
abertos no âmbito da ABIN é da competência do diretor-geral
da instituição, salvo nos casos de demissão, quando deverá
submetê-la ao ministro de Estado chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República.
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No que se refere à salvaguarda de dados, informações, documentos
e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do
Estado no âmbito da administração pública federal, julgue os itens
subsequentes.
36

37

38

O responsável pela divulgação, sem justa causa, de
informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei,
contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de
dados da administração pública, está sujeito a ação penal, que
será incondicionada quando acarretar dano à administração,
sem prejuízo das sanções administrativas e civis decorrentes.
A expedição, condução e entrega de documento ultrassecreto
deve ser efetuada, pessoalmente, por agente público
autorizado, sendo vedada a sua postagem, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a comunicação de outra forma.
Os dados e informações sigilosos constantes de documento
produzido em meio eletrônico devem ser assinados e
criptografados mediante o uso de certificados digitais emitidos
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

O Decreto n.º 3.505/2000 institui a Política de Segurança da
Informação (PSI) nos órgãos e entidades da administração pública
federal, tendo como um dos pressupostos básicos o uso soberano de
mecanismos de segurança da informação, com o domínio de
tecnologias sensíveis e duais. Com base nesse enunciado e no
disposto no referido decreto, julgue os itens que se seguem.
39

40

De acordo com as normas da Secretaria Executiva do Conselho
de Defesa Nacional, para o uso e a comercialização de recursos
criptográficos pelas entidades e órgãos da administração
pública federal, deve-se dar preferência, em princípio, no
emprego de tais recursos, a produtos de origem nacional.
É objetivo da PSI, entre outros, a eliminação da dependência
externa dos órgãos da administração federal em relação a
sistemas, equipamentos, dispositivos e atividades vinculadas à
segurança dos sistemas de informação, cabendo à
Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, com o
assessoramento do Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico da ABIN, estabelecer as normas
gerais para o uso e a comercialização dos recursos
criptográficos pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública federal.

Julgue os itens a seguir, a respeito da segurança pública e das
Forças Armadas.
41

42

O oficial condenado, na justiça comum ou militar, por sentença
transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior
a dois anos deve ser submetido a julgamento para que seja
decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível,
podendo perder o posto e a patente.
A ABIN destina-se a exercer as funções de polícia judiciária da
União.
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No que concerne a aspectos constitucionais, julgue os itens a seguir.
43

É atribuição do Tribunal de Contas da União fiscalizar o modo
de aplicação de recursos repassados pela União, a exemplo dos
recursos repassados a município para a construção de estação
de tratamento de água.

44

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos
e entidades da administração direta e indireta pode ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

45

O direito ao sigilo bancário deve ser afastado por determinação
judicial quando houver pedido de autoridade policial instruído
com matéria jornalística que tenha noticiado genericamente
a prática de desvios de recursos públicos por diversas
autoridades.

Julgue os itens subsequentes, acerca dos princípios, poderes e atos
administrativos.
46

Se determinada unidade da Federação constituir grupo de
trabalho para avaliar a situação funcional dos professores da
rede pública de ensino e esse grupo, contrariando a legislação
de regência, colocar, equivocadamente, inúmeros servidores
em padrões superiores àqueles a que fariam jus, a
administração, tão logo verifique a ilegalidade, deve, antes de
desfazer o equívoco cometido, dar aos servidores
indevidamente beneficiados a oportunidade do exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.

47

O princípio da impessoalidade decorre, em última análise, do
princípio da isonomia e da supremacia do interesse público,
não podendo, por exemplo, a administração pública conceder
privilégios injustificados em concursos públicos e licitações
nem utilizar publicidade oficial para veicular promoção
pessoal.

48

O poder de polícia permite que a administração pública puna
internamente as infrações funcionais de seus servidores.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da
administração federal, julgue os itens subsequentes.
49

Suponha que um servidor público apresente ao setor de
recursos humanos do órgão em que seja lotado atestado médico
particular para comprovar que seu pai é portador de doença
grave e informar que necessita assisti-lo durante a realização
de tratamento em cidade distante do local de trabalho. Nesse
caso, o referido servidor fará jus a licença por motivo de
doença.

50

O servidor público que faltar ao serviço injustificadamente
estará sujeito à pena de censura, aplicável pela comissão de
ética, mas não à perda da remuneração do dia não trabalhado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, relativos às organizações modernas e suas
estruturas.
51

Nas organizações modernas, as redes sociais e pessoais,
fundamentais para a estrutura organizacional, integram a sua
estrutura informal, e a concorrência com a estrutura formal é
identificada como fator favorável à melhoria do desempenho
da organização.

52

O sistema de autoridades, um dos componentes da estrutura
organizacional de uma instituição, é resultado da distribuição
hierárquica do poder.

53

A departamentalização matricial, por meio da qual se unem a
estrutura funcional e a de projeto, é necessária em razão de as
instituições terem, atualmente, filiais em diversas cidades ou
países.

54

As organizações modernas têm como objetivo fundamental o
alcance de resultados predeterminados, razão pela qual, nessas
instituições, as atividades devem ser organizadas e agrupadas.

Julgue os próximos itens, relativos à gestão de contratos.
66

A empresa contratada por processo licitatório é responsável
pelos danos que causar aos equipamentos e(ou) a outros bens
de propriedade do contratante e aos de propriedade dos
funcionários contratados.

67

À empresa contratada por processo licitatório é conferida a
liberdade de arbitrar os salários de seus empregados, não sendo
permitida, portanto, a divulgação de sua folha de pagamento,
ainda que por solicitação do contratante.

68

Ao apresentar proposta em processo licitatório, uma empresa
deve desconsiderar, no cálculo do valor total de seu produto,
as despesas com eventuais taxas e licenças.

Com relação à garantia contratual, julgue os itens que se seguem.
69

A garantia contratual, em regra, não deve exceder 5% do valor
do contrato, no entanto, esse percentual pode atingir 10% no
caso de obras, serviços e fornecimentos de pequeno e médio
vulto, particularmente aqueles que não envolvam riscos
financeiros.

70

A garantia contratual destina-se a evitar prejuízos ao
patrimônio público.

Acerca de estrutura organizacional, julgue os próximos itens.
55

56

57

A determinação de uma linha clara de autoridade na estrutura
organizacional é necessária para que a delegação de autoridade
seja executada sem conflitos hierárquicos.
A responsabilidade, definida como o direito de dar ordens ao
ocupante de cargo administrativo, objetiva a execução correta
do trabalho.
Considera-se descentralizada a estrutura organizacional com
pouca distribuição de poder, tipo de estrutura que beneficia os
níveis hierárquicos mais baixos.

Com relação à organização administrativa da União, julgue os itens
seguintes.
58

Ações relevantes e estratégicas, tais como atividades referentes
a políticas públicas, planos e projetos, devem ser executadas
diretamente pelos níveis mais altos da administração federal.

59

A administração federal organiza-se em administração direta,
indireta e agências reguladoras vinculadas a ministérios.

Julgue os itens subsequentes, acerca de delegação de autoridade.

Acerca de noções de orçamento público, julgue os itens a seguir.
71

Uma unidade orçamentária pode fazer parte do orçamento
ainda que não corresponda a órgão específico da administração
direta, indireta ou fundacional.

72

O orçamento de base zero tem a grande vantagem de permitir
a elaboração de proposta orçamentária por meio de processo
mais célere e menos oneroso para os órgãos públicos.

73

No Brasil, vigora o orçamento do tipo participativo, visto que
todos os poderes e órgãos da administração direta e alguns da
administração indireta têm a prerrogativa de elaborar suas
próprias propostas orçamentárias.

74

No âmbito da execução orçamentária, o termo crédito não se
confunde com o conceito de recurso.

60

Os níveis hierárquicos de uma empresa representam os cargos
com mesmo nível de autoridade.

Com relação à prática orçamentária no Brasil, julgue os itens
subsequentes.

61

A descentralização atinge, geralmente, diversos níveis
hierárquicos, ao passo que a delegação restringe-se a um único
nível.

75

62

A delegação de autoridade, vinculada aos níveis hierárquicos
de uma instituição, independe do tipo de estrutura
organizacional centralizada ou descentralizada.

A legislação brasileira permite que o exercício financeiro dos
órgãos públicos não se inicie no primeiro dia de janeiro, desde
que o período total do exercício corresponda a doze meses.

76

Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal tenha enfatizado os
programas e metas do governo, a ideia do orçamento-programa
já vem sendo empregada desde o início dos governos militares.

77

De acordo com o princípio orçamentário da não afetação das
receitas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve apresentar
todas as receitas por seus valores brutos e incluir um plano
financeiro global em que não haja receitas estranhas ao
controle da atividade econômica estatal.

78

A ocorrência de deficit frequente na atividade financeira do
Estado constitui prova de que o orçamento, no âmbito do
governo federal, não observa o princípio do equilíbrio entre
receitas e despesas.

A respeito da gestão de processos, julgue os itens que se seguem.
63

Na gestão de processo, a coordenação das ações, baseadas em
fatos e dados, contribui para o alcance da eficiência e eficácia
organizacional.

64

A gestão de processos responde à complexidade do cenário
atual, em que a convergência entre as demandas de parceiros
e as de clientes gera rápidas mudanças no mercado e cria novas
oportunidades.

65

A implantação de sistemas integrados de gestão demanda o
mapeamento prévio dos processos de gestão.
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Julgue os itens seguintes, a respeito dos diversos aspectos do ciclo
orçamentário.

Julgue os itens a seguir, relativos à gestão de pessoas nas
organizações.

79

Existe a possibilidade legal de um órgão público empenhar
integralmente os recursos consignados para determinado
programa logo no primeiro mês de execução orçamentária.

91

Departamento de gestão de pessoas que se subordine à
diretoria administrativa ocupa posição intermediária na
estrutura hierárquica de uma organização.

80

O projeto de Plano Plurianual (PPA) deve ser enviado ao
Congresso Nacional quatro meses antes do encerramento do
mandato do presidente da República e devolvido para sanção
até o encerramento do segundo período da sessão legislativa
seguinte.

92

A administração de pessoal, uma das fases do processo de
evolução da gestão de pessoas, tinha por finalidade conferir
qualidade à relação entre capital e trabalho e operacionalizar
os serviços de recursos humanos.

93

81

O cálculo das necessidades de financiamento do governo
central é realizado no início do ciclo orçamentário, embora as
metas fiscais resultantes desse cálculo sejam acompanhadas
durante toda a execução orçamentária e possam indicar
alterações no montante global da despesa.

O processo de elaboração de políticas de gestão de pessoas
consiste no estabelecimento de diversos tipos de
procedimentos, métodos e técnicas de implementação de
decisões e de direcionamento das organizações.

94

A gestão de pessoas compreende aspectos internos e externos
das organizações.

95

Um dos princípios universais da gestão de pessoas ampara-se
no caráter contingencial da administração de pessoal.

96

O processo de provisão de pessoas consiste na realização de
pesquisa de mercado, desenho e análise de cargos.

97

A gestão de pessoas deve ser adotada como modelo de gestão
organizacional, uma vez que as pessoas são o principal ativo
das organizações.

98

Uma organização deve adotar a perspectiva estratégica da
gestão de pessoas caso tenha como objetivos a minimização de
seus custos com mão de obra e a potencialização de seus
resultados com planejamento de curto prazo.

99

A importância da gestão de pessoas como uma função
organizacional justifica-se pelo fato de proporcionar a
conciliação das expectativas entre a organização e as pessoas
e, posteriormente, a concretização dessas expectativas.

82

Uma despesa empenhada e que não tenha sido paga até o final
de determinado exercício deve ser liquidada, obrigatoriamente,
até o final do exercício subsequente.

83

Suponha que um crédito especial tenha sido autorizado em
novembro de determinado ano, mas não tenha sido
inteiramente utilizado até o final do exercício. Nesse caso, ele
poderá ser reaberto no exercício financeiro subsequente, e as
despesas realizadas à conta desse crédito devem ser
contabilizadas como resultado de exercícios anteriores.

84

Quando o projeto da LOA é encaminhado ao plenário do
Congresso Nacional após ter recebido parecer da Comissão
Mista Permanente de Orçamento, não podem mais ser
admitidas emendas com propostas de modificação ao projeto
apresentadas por deputados e senadores ou pelo presidente da
República.

Acerca das normas constitucionais de orçamento público, julgue os
itens que se seguem.
85

As condições para a instituição e o funcionamento dos fundos
de natureza contábil só podem ser estabelecidas por meio de lei
complementar.

86

O presidente da República pode propor modificações ao
projeto da LOA mesmo em face de proposta de anulação de
despesa que incida sobre dotações de pessoal, serviço da
dívida e transferências constitucionais a estados, ao Distrito
Federal e a municípios.

87

88

89

90

O orçamento fiscal e o orçamento de investimento das
empresas estatais têm como função, entre outras, a de redução
de desigualdades inter-regionais, observados,
obrigatoriamente, o critério populacional e o do inverso da
renda per capita.
Não é permitida a transferência, entre entes da Federação, de
recursos destinados ao pagamento de despesas com pessoal
ativo, inativo ou pensionista, salvo nos casos em que essa
transferência tenha sido prevista em normas constitucionais ou
legais.
Se, em consonância com as normas do PPA, o governo federal
instituir um plano de combate a calamidades públicas ocorridas
em certa região do país, não haverá necessidade de submeter
esse plano ao Congresso Nacional.
É desnecessária a inclusão do orçamento de investimentos de
uma empresa binacional na LOA da União caso o Brasil
detenha apenas 50% do capital social da empresa com direito
a voto.

Cargo 18: Agente Técnico de Inteligência – Área de Administração

O comportamento organizacional pode ser entendido como um
campo de estudos acerca do impacto da ação de indivíduos e de
grupos e da própria estrutura organizacional sobre o
comportamento das pessoas nas organizações. Os conhecimentos
nessa área podem subsidiar a formulação de políticas de melhoria
da eficácia organizacional. Tendo essas ideias como referência
inicial, julgue os próximos itens, relativos à motivação nas
organizações.
100

De acordo com a teoria da equidade, a motivação no ambiente
de trabalho ocorre quando um funcionário reconhece que a
organização lhe paga salário melhor que a média salarial de
mercado.

101

A crença dos empregados de que os esforços por eles
despendidos na execução das atividades e no cumprimento das
metas serão recompensados pela organização caracteriza a
motivação por autoeficácia.

Julgue os itens conseguintes, referentes a liderança nas
organizações.
102

A liderança carismática é exercida mediante apresentação de
meta idealizada, compromisso com essa meta, assertividade e
autoconfiança na relação com subordinados.

103

O líder cujas ações voltam-se para as tarefas e para o
relacionamento com seus subordinados atua de acordo com o
princípio de liderança comportamental.

104

Estudos sobre liderança demonstram que há correlação entre
a personalidade do líder e a sua capacidade de influenciar os
funcionários, do que se conclui que a personalidade é fator
decisivo no exercício da liderança.
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A respeito de liderança, desempenho e relações entre indivíduos e
organização, julgue os itens subsecutivos.
105

O empregado que decide permanecer na organização por
acreditar que esteja tomando a decisão certa demonstra
comprometimento normativo.

106

Classifica-se como comprometimento afetivo o comportamento
de funcionário que exerce atribuições além das que são
exigidas para o cargo que ocupa.

107

É responsabilidade da organização oferecer ao empregado
suporte material, orientação e informações, de modo a
propiciar condições para o desempenho de suas atribuições.

108

O desempenho no ambiente de trabalho decorre dos seguintes
fatores: motivação e habilidades de uma pessoa e condições
organizacionais favoráveis.

109

O investimento de uma organização na capacitação de seus
empregados, com objetivo de obter desempenho exemplar no
trabalho, caracteriza situação de reciprocidade organizacional.

110

A permanência do trabalhador na organização por motivos
econômicos ou financeiros indica que esse trabalhador está
comprometido instrumentalmente com a organização.

Em relação à administração de recursos materiais, julgue os itens a
seguir.
111

As funções da equipe de compras envolvem todo o processo de
localização de fornecedores e fontes de suprimento, cotação,
aquisição de materiais, acompanhamento da ordem de
fornecimento junto aos fornecedores e o recebimento do
material comprado, para controlar e garantir o fornecimento de
acordo com a especificação solicitada.

112

Considere que, no estoque de uma oficina mecânica, haja
vários parafusos de diferentes tipos. Nessa situação, no
controle de estoque, todos os parafusos devem ser
considerados um mesmo item de consumo, atribuindo-se a esse
item uma única codificação.

113

Considere a seguinte situação hipotética.
Em um hospital, o médico de plantão, em 13/10/2010
prescreveu o medicamento A para determinado paciente. Em
14/10/2010, um segundo médico prescreveu, para o mesmo
paciente, embora não tenha havido qualquer alteração em seu
quadro clínico, o medicamento B, que apresenta a mesma
indicação e o mesmo efeito do medicamento A.
Nessa situação hipotética, do ponto de vista exclusivo da
gestão de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos
pelo hospital facilitaria sua normalização.

114

No sistema de estocagem livre, apenas materiais de estocagens
especiais são armazenados em local fixo.

115

A fonte simples é caracterizada pela existência de apenas um
fornecedor disponível no mercado, seja em razão de patentes,
especificações técnicas, matéria-prima, seja em razão de
localização.
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J. R. Tony Arnold.Administração de materiais: uma introdução. Celso
Rimoli e Lenita R. Esteves. (Trad.). São Paulo: Atlas, 2006, p. 323.

Com base no gráfico acima, que representa a variação da demanda
de determinado produto, julgue os seguintes itens.
116

O gráfico apresentado permite a aplicação de técnicas
intrínsecas, que, associadas ao monitoramento dos estoques,
orientam o ritmo de produção.
117 Verifica-se tendência crescente de demanda ao longo de um
período de três anos, sendo 2.500 unidades a média trimestral
de demanda do primeiro ano.
RASCUNHO
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Acerca da administração de estoques, julgue os itens seguintes.
118

119

120
121

122

No planejamento de um inventário devem ser incluídos a
convocação e o treinamento das equipes inventariantes, bem
como a arrumação física dos estoques e a preparação dos
cartões de inventário, ou instrumento similar.
O estoque de segurança destina-se a proteger o sistema
produtivo quando a demanda e o tempo de reposição variam ao
longo do tempo.
Os estoques de tubulação, ou de movimento, são formados por
mercadorias em trânsito.
O índice de rotatividade é calculado pela razão entre estoque
médio e consumo médio no período correspondente,
representando uma estimativa do número de vezes que o
estoque gira nesse período de tempo.
O inventário, ou levantamento físico para verificação de
estoques, deve ser realizado uma única vez ao final do ano
fiscal, para fins de declaração do imposto de renda da empresa.

No que concerne ao controle dos estoques, julgue os itens a seguir.
123

O planejamento das necessidades de materiais (MRP) é um
sistema que inter-relaciona previsão de vendas, planejamento
da produção, programação da produção, programação de
materiais, compras, contabilidade de custos e controle da
produção.
124 Por permitir fácil visualização, o sistema de duas gavetas é
o método de escolha para controlar estoques dos itens de
classe A.
125 No sistema de reposições periódicas, é fixa a quantidade
pedida a cada reposição.
126 Ponto de pedido consiste na quantidade de estoque que,
atingida, provoca um novo pedido de compra para reposição
do estoque.
Em relação à administração de materiais, julgue os itens que se
seguem.

135

É desnecessár io que os documentos de arquivo sirvam de
prova das transações realizadas, embora devam ser autênticos
no que se refere às informações que veiculam.

136

Quando separado do seu conjunto, ou seja, do todo ao qual
pertence, o documento de arquivo perde muito do seu
significado.

137

A primeira finalidade do arquivo é servir às atividades
administrativas, à tomada de decisão e à garantia de direitos e
deveres.

julgue os itens a seguir, relativos à gestão de documentos.
138

O instrumento que indica os prazos de guarda e a destinação
final dos documentos, resultado direto do processo de
avaliação, é denominado código de classificação de
documentos de arquivo da atividade-meio.

139

São atividades características do arquivo permanente: arranjo,
descrição, publicação, conservação e referência.

140

Embora pertençam a um mesmo fundo, os documentos
produzidos em vários suportes devem ser armazenados em
locais diferentes, conforme suas características físicas.

141

A gestão de documentos é aplicada no momento em que os
documentos alcançam o valor secundário e passam a constituir
importantes fontes para a pesquisa histórica.

142

A fase de avaliação e destinação de documentos constitui parte
do programa de gestão documental e é composta pelas
atividades de criação de formulários, seleção de materiais e
equipamentos, e normatização do acesso à documentação.

143

Caracterizam o arquivo corrente a sua distribuição por toda
a organização, a restrição de acesso e a existência de
documentos com valor primário e de uso frequente.

144

Os documentos com valor histórico devem ser recolhidos aos
arquivos intermediários, onde devem permanecer até a sua
eliminação.

127

Na avaliação dos estoques pelo custo de reposição, seus
valores são atualizados em razão dos preços de mercado.
128 A paletização impede a utilização do espaço aéreo do
almoxarifado.
129 Na curva ABC, os itens representados por C são os mais
numerosos, embora o valor monetário do conjunto desses itens
seja menos expressivo para a empresa.
130 A carga unitária destina-se exclusivamente a definir lotes de
compras, com o objetivo de facilitar a comunicação entre
comprador e fornecedor.
Com base nos conceitos fundamentais da arquivologia, julgue os
itens de 131 a 137.
131

O arquivo é uma instituição de interesse público criada com o
objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do
público conjuntos de peças e objetos de valor cultural.
132 Os documentos de arquivo, em qualquer suporte, são
produzidos ou recebidos durante o desenvolvimento das
atividades de pessoa física ou jurídica.
133 De acordo com o princípio da proveniência, ou de respeito aos
fundos, os documentos acumulados por diferentes pessoas
jurídicas devem ser mantidos separados, pois não podem ser
misturados.
134 De acordo com o princípio da ordem original, todo
procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode
ser revertido a sua forma original.
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Com referência às tipologias documentais e suportes físicos, julgue
os itens seguintes.
145

Documentos com dimensões e rotações variáveis caracterizam
o gênero documental iconográfico.

146

Carta, ofício, memorando, aviso, circular e relatório são
exemplos de formatos documentais existentes em órgãos
públicos.

147

Mapas e plantas fazem parte do gênero documental conhecido
como cartográfico.

Em relação à microfilmagem, automação, preservação e
conservação de documentos, julgue os itens subsequentes.
148

Os originais de documentos públicos permanentes, uma vez
digitalizados ou microfilmados, poderão ser eliminados,
mediante autorização da direção do órgão.

149

Embora a microfilmagem constitua importante tecnologia para
a redução das massas documentais acumuladas nos arquivos,
a cópia microfilmada de um documento oficial não é
reconhecida legalmente.

150

Devido à aplicação de modernas técnicas de preservação
documental, a temperatura não é considerada um agente de
deterioração de documentos de arquivo.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha assinatura
ou marca identificadora fora do local apropriado.

Na agenda do novo governo, devem estar incluídas as necessidades urgentes do país, entre as quais
se destacam Estado ágil e eficiente, infraestrutura adequada e, em especial, acesso universal à educação de
qualidade. O Brasil, mesmo com o progresso recente, não poderá ambicionar uma vaga entre as nações
desenvolvidas enquanto não oferecer educação de qualidade à população e não promover avanços constantes
em todas as áreas do conhecimento.
Valor Econômico, Editorial, 4/10/2010 (com adaptações).

Nas discussões da reunião anual da SBPC, realizada, neste ano de 2010, em Natal-RN, o foco
principal esteve dirigido para a conquista da qualidade de educação nas escolas públicas. Entre as várias
dimensões do processo educacional analisadas, destacou-se a necessidade de investimento na formação do
professor, que deve estar preparado para educar o jovem contemporâneo no contexto da "era do
conhecimento", em que a relação social é influenciada, de forma permanente, pelos rápidos avanços
científicos e tecnológicos. Essa nova realidade exige que o professor atue como facilitador da aprendizagem,
e não, como simples instrumento de transmissão de novos conhecimentos. Segundo James Heckman,
ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2000, colocar mais crianças na escola, como se tem feito no
Brasil, é bom. Cuidar da melhoria da qualidade de ensino é ainda melhor.

Isaac Roitman. Os grandes desafios da educação brasileira. Internet: <www.unb.br> (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da necessidade de
se priorizar o investimento em educação no Brasil. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<

situação da educação no Brasil;

<

melhoria da qualidade do ensino público;

<

papel da educação no desenvolvimento econômico do país.
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