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PE1 - Questões de Múltiplas Escolhas
1. O planejamento estratégico evidencia algumas características, exceto:
(a) estabelecer metas e objetivos de curto prazo.
(b) clarear ou redefinir papéis.
(c) reduzir a necessidade de recorrer à gestão de crises.
(d) prever os problemas e dimensionar os recursos necessários às demandas futuras.
(e) assegurar o engajamento dos atores concernidos visando o alcance de objetivos comuns.
2. São objetivos da análise SWOT, exceto:
(a) efetuar uma síntese das análises das forças e fraquezas.
(b) efetuar um controle rigoroso das atividades conforme metas estabelecidas pela
organização.
(c) estabelecer prioridades de atuação visando aumentar as oportunidades.
(d) preparar opções estratégicas frente a ameaças: riscos/problemas a resolver.
(e) indicar as melhorias necessárias visando maiores chances de crescimento.
3. Dentre as ferramentas existentes para promover uma gestão estratégica destacam-se o
gráfico de Pareto e o diagrama de Ishikawa. Com base nessas ferramentas é possível
afirmar que:
(a) promover uma gestão com maior horizonte temporal depende de fatores nem sempre
mensuráveis.
(b) antecipar-se a situações futuras adversas depende de uma equipe integrada movida por
objetivos definidos.
(c) a gestão estratégica é dependente, dentre outros fatores, de dados atualizados e
consolidados na forma de gráficos e demonstrativos.
(d) dados e diagramas são elaborados a partir de enquetes em que os diversos elementos,
que concorrem para promover situações adversas ou favoráveis, nem sempre estão
presentes.
(e) a utilização de ferramentas originadas na abordagem da promoção da qualidade dos
serviços de uma organização é limitada a condicionantes específicos.
4. Com relação às disposições constitucionais e legais vigentes a respeito do Plano
Plurianual, identifique a opção incorreta:
(a) o Plano Plurianual define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a
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implementação e a gestão das políticas públicas, além de orientar a definição de prioridades
e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.
(b) o Plano Plurianual reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por
meio de Programas Temáticos, voltados à entrega de bens e serviços à sociedade, e
mediante Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, voltados ao apoio da
atuação governamental.
(c) a gestão do Plano Plurianual consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar
a consecução das suas metas e busca o aperfeiçoamento dos critérios de regionalização das
políticas públicas, dentre outros mecanismos.
(d) a avaliação do Plano Plurianual consiste na análise das políticas públicas e dos programas
orçamentários com seus respectivos atributos, fornecendo subsídios para eventuais ajustes
em sua formulação e implementação.
(e) a Lei Orçamentária poderá consignar dotação para investimento com duração superior a
um exercício financeiro sem prévia inclusão no Plano Plurianual, desde que se conforme com
as diretrizes, objetivos e metas nele previstos.
5. Acerca dos princípios orçamentários e do ciclo orçamentário, é correto afirmar que:
I.
de acordo com o princípio da universalidade, a Lei Orçamentária compreenderá a
totalidade das receitas e despesas, inclusive todas as entradas compensatórias no ativo e
passivo financeiros.
II.
tendo em vista o princípio da não-afetação das receitas, a Constituição Federal de
1988 veda a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas, mas admite
exceções.
III.
a divisão do orçamento nas esferas Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das
empresas estatais é incompatível com o princípio da unidade.
IV.
a iniciativa de apresentação da proposta orçamentária é do chefe do Poder Executivo.
Entretanto, podem ser aprovadas emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, bastando
que sejam compatíveis com o Plano Plurianual e que estejam relacionadas com a correção
de erros ou omissões.
V.
o controle da execução orçamentária compreende a legalidade dos atos relativos à
arrecadação de receitas, à realização de despesas, à criação ou extinção de direitos e
obrigações, além da fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores
públicos e do cumprimento do programa de trabalho.
Estão corretas:
(a) apenas as afirmativas I e IV.
(b) apenas as afirmativas I e V.
(c) apenas as afirmativas II, III e IV.
(d) apenas as afirmativas II, III e V.
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(e) apenas as afirmativas II e V.
6. As Receitas públicas são desdobradas nas categorias econômicas Correntes e de Capital.
Esse desdobramento permite identificar:
(a) os impactos nas contas nacionais.
(b) os tributos que as originam.
(c) as fontes dos recursos.
(d) os efeitos no patrimônio líquido.
(e) os motivos das variações na arrecadação.
7. Podemos afirmar que a liquidação da Despesa está principalmente relacionada a:
(a) autorização de pagamento.
(b) atendimento de pequenas despesas.
(c) alteração de créditos.
(d) comprovação do direito do credor.
(e) reconhecimento de dívida.
8. Indique a alternativa incorreta. Os restos a pagar são valores:
(a) relacionados a contratos.
(b) empenhados e não pagos até o final do exercício.
(c) de dívidas de curto prazo.
(d) inscritos no passivo circulante.
(e) liquidados e não pagos no exercício.
9. Segundo Fleury & Oliveira Jr, o propósito real de uma abordagem baseada no
conhecimento é ajudar os gerentes a atingir um novo modelo ou teoria da organização.
Seu valor depende de sua habilidade de ir além da análise convencional para capturar e
analisar novos fenômenos, influenciar os sistemas de atividades e a comunidade de
práticas que podemos chamar de organizações. Assim, uma teoria baseada em
conhecimento possui as seguintes características, exceto:
(a) os significados de influência dos gerentes não têm a ver com a gestão de fronteira e dos
recursos.
(b) os gerentes são realocados em relação às demais pessoas da organização.
(c) as noções clássicas da direção burocrática são substituídas por noções mais sutis da
liderança executiva.
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(d) os gerentes são desafiados a desenvolver um sentido dos bens públicos que necessitam
colocar em ação para a organização exibir a vitalidade necessária de modo asobreviver sob
circunstâncias incertas.
(e) o conceito de uma fronteira em torno do sistema e conhecimento sugere que embora
seja útil para o pessoal de marketing ter alguma familiaridade com os problemas de
produção, não faz sentido ter todas as pessoas da organização operando com o mesmo
conhecimento.
10. Um grande desafio percebido para as Organizações está no processo de
compartilhamento de conhecimento no trabalho. As organizações devem criar as
condições que permitam fomentar o conhecimento entre seus colaboradores de forma
dinâmica, e estimulá-los a valores coletivistas orientados para o conhecimento. Considere
que você esteja incumbido pelo CEMADEN a criar um conjunto de medidas para que este
compartilhamento ocorra. Dentre as alternativas abaixo, aponte para aquela que não
contribuiria o alcance de sua incumbência:
(a) o desenvolvimento de competências internas é necessário por possibilitar a promoção
das qualificações mais diversificadas que, se transmitidas conjuntamente por um amplo
conjunto de instrumentos, tais como bases de dados, estudos, relatórios, informações
diversas e conhecimentos, possibilitam processos de conversão mais dinâmicos e
aprendizados mais coletivistas.
(b) o incentivo à competição entre os colaboradores poderá ser um importante instrumento.
Tal incentivo aumenta o interesse do colaborador em aumentar a sua produtividade e tal
atitude traz benefícios de externalidades positivas para as organizações.
(c) a criação de ambientes que estimulem a criatividade, com o favorecimento de momentos
para trocas mais dinâmicas de conhecimentos, sejam eles tácitos ou explícitos, mas sempre
de forma articulada, intencional, sistematizada e inventiva, tal qual uma espiral em
movimentos amplos irrestritos.
(d) nova forma de gerenciamento com pessoas. Não basta apenas investir em qualificação, é
necessário investir também na promoção de mudanças de atitudes no sentido do
desenvolvimento de recursos humanos com maior grau de responsabilização, orientados
tanto para uma crescente autonomia quanto para liberdade de ação, já que isso pressupõe
mais espaço para a criatividade.
(e) vencer o desafio por uma linguagem facilitada e de signos facilmente partilháveis é um
dos grandes desafios na gestão adequada de pessoas para ampliação do compartilhamento
de conhecimentos, isto porque, em uma mesma organização, o significado expresso por
uma pessoa nunca é o mesmo daquele que a outra pessoa recebe. O que acaba por ser um
óbice no processo de comunicação, gerar desconforto e minar outras estratégias paralelas
como planos de remuneração e comprometimento organizacional.
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11. Para que seja considerada uma organização geradora de conhecimento, a instituição
deve completar uma espiral virtuosa, que compreende quatro processos de conversão do
conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. A esse respeito,
identifique a opção incorreta:
(a) dentre as condições que favorecem o desenvolvimento do conhecimento nas
organizações, incluem-se a intenção organizacional com relação à produção de
conhecimento, a autonomia ou liberdade de criação e ação dos indivíduos, assim como a
redundância, que representa a criação de conhecimento que extrapola as necessidades
imediatas de realização das tarefas.
(b) a combinação é o processo de integração de informações e conceitos que visa
proporcionar a criação e o compartilhamento do conhecimento tácito por meio da
experiência direta dos indivíduos no ambiente de trabalho.
(c) os processos de conversão do conhecimento compreendem a criação, o
compartilhamento, a difusão e a transformação de conhecimento tácito em explícito, e viceversa, a depender da situação caracterizada ao longo da espiral do conhecimento.
(d) o processo de externalização representa a articulação de conhecimento tácito em
explícito, por meio do desenvolvimento de conceitos, metáforas, analogias, hipóteses ou
modelos.
(e) a internalização do conhecimento pressupõe a conversão do conhecimento explícito em
tácito, o que pode ocorrer mediante o compartilhamento do conteúdo de documentos e
manuais, por exemplo.

12. Tendo em vista a organização administrativa brasileira e os princípios que regem a
Administração Pública, assinale a opção correta.
(a) desconcentração é a situação em que a Administração distribui competências de uma
para outra pessoa, seja ela física ou jurídica.
(b) compõem a Administração Indireta, no direito positivo brasileiro, as autarquias, as
fundações instituídas pelo Poder Público, as sociedades de economia mista, as empresas
públicas e os consórcios públicos, no caso de virem a constituir-se como associação pública.
(c) tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista admitem a
participação do Poder Público e de particulares no seu capital.
(d) o princípio da moralidade, por não ter expressa previsão no texto da Constituição
Federal, pode ser identificado com o da impessoalidade, segundo o qual a Administração
não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é
sempre o interesse público que deve nortear seu comportamento.
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(e) considera-se Administração Pública em sentido subjetivo o conjunto de órgãos e
entidades que exercem a função administrativa do Estado, excluídas dessa definição as
pessoas jurídicas administrativas que, por deterem personalidade jurídica de direito privado,
não são consideradas integrantes da Administração.
13. Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta.
(a) pelo princípio da igualdade, os serviços públicos devem ser prestados sem discriminação
entre os beneficiários, não se admitindo o estabelecimento de tarifas diferenciadas em
função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento
aos distintos segmentos de usuário.
(b) consideram-se serviços universais aqueles que têm por finalidade a satisfação individual
e direta das necessidades dos cidadãos.
(c) todas as atividades que visam atender o bem-estar de grupos ou de comunidades sociais
são consideradas serviços públicos em sentido estrito, mesmo que exercidas por
particulares.
(d) o princípio da continuidade indica que os serviços públicos não devem sofrer interrupção,
mesmo que o usuário deixe de pagar o serviço, seja ele compulsório ou facultativo.
(e) serviços indelegáveis são aqueles que só podem ser prestados por órgãos e entidades
públicas, sem delegação a particulares, dos quais são exemplos os serviços relacionados à
segurança pública e à polícia administrativa.
14. Tendo em vista o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a
opção correta.
(a) a Constituição veda a acumulação de cargos, empregos e funções públicas tanto na
Administração Direta como nas pessoas da Administração Indireta.
(b) o regime jurídico único dos servidores deixou de ser obrigatório, sendo possível, na
atualidade, que o regime estatutário coexista com o regime contratual no âmbito da
Administração Pública Direta, autarquias e fundações públicas.
(c) são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público os direitos relativos a piso
salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, assim como o aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço.
(d) a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso
público, salvo no que diz respeito aos cargos em comissão, à ascensão e à transferência, que
admitem o ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou por
concurso.
(e) a regra constitucional da estabilidade se aplica tanto aos ocupantes de cargos públicos
quanto aos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista.
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15. Acerca da classificação e dos elementos das constituições, assinale a opção correta.
(a) considera-se Constituição formal aquela consubstanciada de forma escrita, por meio de
um documento solene estabelecido pelo poder constituinte originário.
(b) os elementos orgânicos da Constituição Federal brasileira são aqueles que buscam
manter a normalidade constitucional e a paz coletiva, eliminando conflitos constitucionais,
dos quais são exemplos as normas relacionadas à intervenção federal, ao estado de defesa e
ao estado de sítio.
(c) a Constituição de 1988 é classificada, quanto à origem, à estabilidade e ao conteúdo,
como uma constituição promulgada, semirrígida e material.
(d) no sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais,
independentemente de seu conteúdo, estão subordinados à autoridade normativa da
Constituição, não podendo, assim, ser considerados como equivalentes às emendas
constitucionais.
(e) diz-se que uma lei é materialmente inconstitucional quando é elaborada por um
procedimento contrário à Constituição, ou quando emana de órgão que não possui
competência para tal.
16. Tendo em vista os direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.
(a) apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil podem valer-se dos direitos e
garantias fundamentais elencados na Constituição Federal.
(b) todos têm direito a receber dos órgãos públicos, sem qualquer ressalva, informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.
(c) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
(d) ohabeas corpus pode ser impetrado contra ato de autoridade pública que ameace a
liberdade de locomoção de qualquer pessoa, mas não contra ato de particular.
(e) as pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas, não são destinatárias dos
direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal.
17. Acerca do controle de constitucionalidade das leis e dos Poderes Executivo e Judiciário,
assinale a opção correta.
(a) compete ao Conselho Nacional de Justiça controlar a atuação administrativa e financeira
do Poder Judiciário, fiscalizando o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, afora
outras atribuições que o Estatuto da Magistratura lhe confere.
(b) os únicos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade interventiva são
o Procurador-Geral da República e o presidente da República.
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(c) cabe ao presidente da República indicar os nomes dos ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores, os quais serão submetidos a aprovação pelo Congresso
Nacional.
(d) o julgamento do presidente da República por crimes de responsabilidade se dará perante
o Senado Federal, após juízo de admissibilidade exercido pelo Congresso Nacional.
(e) a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma pode ser suscitada pelo
réu ou pelo autor da ação, no caso concreto, como também pelo juiz ou tribunal, de ofício.
Apenas o Ministério Público, que atua como custos legis, não dispõe de competência para
suscitar a inconstitucionalidade.
18. Os procedimentos previstos na Lei de acesso a informações (Lei nº 12.527, de 2011),
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, exceto:
(a) divulgação de informações de interesse público, somente a partir de solicitações de seus
interessados.
(b) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
(c) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
(d) fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
(e) desenvolvimento do controle social da administração pública.
19. Com relação ao procedimento de acesso à informação, a Lei nº 12.527,preconiza que:
I - quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa
prejudicar sua integridade, os órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, ficará
desobrigado a atender o pleito.
II - qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e
entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
III - o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à
informação disponível.
IV - o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos
serviços e dos materiais utilizados.
V - é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia.
Com relação as assertiva acima, assinale a alternativa correta:
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(a) todas as formulações estão corretas.
(b) as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
(c) as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
(d) as alternativas II, III e IV estão corretas.
(e) as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
20. Com relação à classificação da informação, quanto ao grau e prazos de sigilo, o Art. 23
da Lei de acesso a informações (Lei nº 12.527, de 2011), afirma que são consideradas
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de
classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possa:
I - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do
País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais;
II - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
III - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
IV - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico
nacional;
V - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou
estrangeiras e seus familiares.
Com relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:
(a) todas as formulações estão corretas.
(b) as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
(c) as alternativas II, III e IV estão corretas.
(d) as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
(e) as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
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PE2 - QUESTÃO DISCURSIVA
A estrutura e organização do orçamento é implementada por meio de um sistema de
classificação estruturado com o propósito de atender às exigências de informação por parte
dos interessados nas questões de finanças públicas. Nesse sentido, a estrutura programática
consiste na organização das ações de Governo que contribuem para a realização de objetivos
estratégicos.
No caso de iniciativas no âmbito de atuação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais - CEMADEN, o art. 13-A do Decreto nº 5.886, de 2006, define, dentre
outras, as seguintes competências:
- elaborar alertas de desastres naturais relevantes para ações de proteção e de defesa civil
no território nacional;
- elaborar e divulgar estudos visando à produção de informações necessárias ao
planejamento e à promoção de ações contra desastres naturais;
- desenvolver, implementar e operar sistemas de observação e de modelos computacionais
para o monitoramento e elaboração de alerta de desastres naturais;
- promover capacitação e treinamento em suas áreas de atuação.
Na Lei Orçamentária Anual de 2014, o CEMADEN conta com recursos alocados no programa
“Gestão de Riscos e Resposta a Desastres”, sendo parte no projeto intitulado “Implantação
do CEMADEN” e parte na atividade “Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais”.
A título de referência, considere, hipoteticamente, que foram executados aproximadamente
R$ 180 milhões no projeto de implantação do CEMADEN desde 2011, e que restam cerca de
15% de execução física para conclusão do projeto; com relação à atividade de
monitoramento e alerta, considere que a média de execução anual é de R$ 11 milhões para
monitoramento de cerca de 550 áreas de risco no país.
Com base nessas informações, elabore um parecer que defenda a revisão no cadastro das
ações sob responsabilidade do CEMADEN, além de apresentar uma proposta orçamentária
para o exercício seguinte, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:
- confirme a necessidade de continuidade do projeto e da atividade já existentes e elabore a
descrição de tais ações (o que é realizado e para que é realizado);
- tendo em vista as competências elencadas acima, proponha a inclusão de ações para
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complementar a atuação do CEMADEN e elabore a descrição dessas ações;
- considerando o destaque que o assunto tem recebido por parte da opinião pública,
apresente uma proposta orçamentária que contemple as metas físicas e financeiras
consideradas ideais para o exercício subsequente, bem como as justificativas para cada ação.
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