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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

PORTUGUÊS 

 

 

Leia o texto a seguir: 

 

BRASIL                                                                                                         12/05/2016 17h24 

Pesquisa aponta que Judiciário é o Poder menos transparente 

São Paulo - O Judiciário é o Poder menos transparente e deixa de informar itens de 

divulgação obrigatória por lei. Dos 27 tribunais de Justiça, o de Sergipe foi o mais bem 

avaliado no ranking. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judiciário: "O Judiciário deveria ser aquele com os melhores índices de transparência e não 

com os piores". 
Gabriela Caesar, do Estadão. 

 

Os piores foram os do Piauí e de 

Rondônia. Na pesquisa, foi constatado 

ainda que os TJs não têm verba definida 

para investir em transparência pública. 

O resultado foi apresentado na manhã 

desta quinta-feira, 12, em debate para 

comemorar os quatro anos da Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

A auditoria foi feita pela organização 

sem fins lucrativos Artigos 19, com 

atuação principalmente em liberdade de 

expressão e transparência pública. 

"O Judiciário deveria ser aquele com os 

melhores índices de transparência e não 

com os piores", afirmou a diretora-

executiva da Artigo 19, Paula Martins. 

A equipe do estudo formulou 81 

pedidos de LAI e protocolou três em cada 

Tribunal de Justiça. O tempo médio para o 

envio das respostas foi de 26 dias. 

Em 57 dos 81 pedidos, porém, foi 

preciso entrar com recurso para pedir 

informações que não tinham sido enviadas 

embora tenham sido requeridas. 

A diretora-executiva da Artigo 19 

contou ainda que os sites dos TJs são 

pouco transparentes porque usam 

linguagem jurídica, com baixa 

acessibilidade ao público em geral. 

Determinados conteúdos, ainda afirma 

Paula, só podem ser acessados se o 

internauta for parte do processo ou 

advogado. Faltam informações sobre 

participação popular, agenda e pautas de 

audiências. 

O juiz André Augusto Salvador Bezerra, 

presidente do conselho executivo da 

Associação Juízes para a Democracia 

(AJD), concorda que o Judiciário precisa 

ser mais transparente. 
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Ele aponta que muitos dos juízes 

auxiliares ocupam "postos estratégicos". 

Ela cita dois exemplos em São Paulo. 

No Departamento de Inquéritos 

Policiais, são todos juízes auxiliares, 

enquanto na Vara de Execuções Fiscais há 

um juiz titular e, a depender, quatro ou 

cinco juízes auxiliares. 

"Não há transparência nenhuma para 

esse Poder. E se não há transparência, não 

há controle. Isso permite, em tese, o 

policiamento ideológico sobre os juízes e, 

portanto, retira a legitimidade democrática 

do Judiciário", disse. 

Bezerra afirmou que a falta de critérios 

para a designação permite que os juízes 

auxiliares sejam pressionados pelo 

presidente do TJ e pelo governador. 

"Quem manda no orçamento do 

Judiciário, no final, é o governador. Ele é o 

dono da chave do cofre." 

Recomendações da Artigo 19: maior 

responsividade e cumprimento dos prazos 

de resposta; simplificação da linguagem 

para o público não jurídico; uniformização 

dos sistemas de pedidos de informação; 

uniformização dos sistemas de pesquisa de 

jurisprudência e processos; esclarecimento 

sobre a função de supervisão e 

implementação da LAI; pesquisas sobre 

outros aspectos que complementem a 

transparência. 

Ampliação 

No evento, a Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji) e a 

organização Transparência Brasil 

anunciaram que vão começar a desenvolver 

uma plataforma colaborativa para hospedar 

pedidos e respostas da Lei de Acesso à 

Informação. 

A ideia é que o conteúdo respondido a 

um usuário possa ser aproveitado por mais 

pessoas. Com o site, as entidades também 

destacam que será possível mapear os 

problemas da LAI. A previsão é que a 

plataforma entre no ar ainda neste ano. 
In: 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pesquisa-aponta-que-judiciario-e-o-poder-menos-transparente. Acesso 

em 27/06/2016. 

 

1. Sobre a transparência pública, prerrogativa constitucional, normatizada pela Lei de 

Acesso à Informação (LAI), infere-se que 

a) ainda não há um padrão regular nos órgãos que deveriam prestar com agilidade 

informações ao público, sendo os TJs os mais ineficientes no país. 

b) os TJs do Piauí e de Rondônia são os mais céleres no investimento em transparência, tudo 

para sair da incômoda situação de piores instituições a se adequarem a lei. 

c) o judiciário brasileiro, que deveria ser exemplo de transparência e acesso à informação, são 

os órgãos mais ineficientes em âmbito nacional. 

d) após quatro anos de promulgada a LAI, os poderes públicos do país estão muito próximos 

de superar as demandas da população. 

e) todos os poderes, inclusive o Judiciário, não se adequaram à Lei de Acesso à Informação, 

segundo dados da ONG Artigo 19. 

 

2. Segundo os pesquisadores da organização Artigo 19, uma das razões para a 

ineficiência do poder Judiciário no tocante à efetivação da Lei de Acesso à Informação 

relaciona-se 

a) a pouca aplicabilidade da lei no poder em questão. 

b) ao excesso de linguagem jurídica em uso nos sites dos TJs. 

c) ao desvio de verbas destinadas ao investimento em transparência pública. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pesquisa-aponta-que-judiciario-e-o-poder-menos-transparente.%20Acesso%20em%2027/06/2016
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pesquisa-aponta-que-judiciario-e-o-poder-menos-transparente.%20Acesso%20em%2027/06/2016
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d) ao policiamento ideológico do poder Executivo junto ao Judiciário. 

e) ao não desenvolvimento de plataformas eletrônicas pelos TJs. 

 

3. Na visão da ONG Artigo 19, o poder Judiciário melhoraria a sua transparência, como 

órgão público, se 

a) buscasse mais responsividade nos prazos de comunicação. 

b) traduzisse a linguagem para o público que acessa seus sites. 

c) uniformizasse a linguagem em uso nos sites. 

d) informatizasse os sistemas de pesquisa de jurisprudência e processos. 

e) introduzisse um sistema de pedidos de informação on line. 

 

4. Leia o texto abaixo e identifique qual das alternativas apresenta correta aplicação de 

crase, seguindo a mesma lógica do trecho: 

“comemorar os quatro anos da Lei de Acesso à Informação.” 

a) A ONG Artigo 19 discute assuntos associados à justiça, à transparência e à liberdade de 

expressão. 

b) A diretora-executiva da Artigo 19 fez correções à respeito dos erros de transparência dos 

TJs do país.  

c) O referido texto apresenta informações de grande importância à gestores dos TJs.  

d) Os TJs brasileiros deveriam apresentar informações importantes à todos os cidadãos. 

e) A Artigo 19 solicita à esse Poder a aplicação da transparência pública. 

 

5. Sobre o processo de formação da palavra responsividade, afirma-se corretamente que 

a) o sufixo utilizado indica sistema ou grupo. 

b) o sufixo empregado indica proveniência, naturalidade. 

c) o sufixo empregado indica qualidade, estado ou modo de ser. 

d) é substantivo concreto derivado de adjetivo, assim como a palavra dignidade. 

e) não sofre nenhum tipo de alteração na palavra de origem na formação da derivada. 
 

Texto para as questões 06 a 10. 
 

Por que precisamos já de uma lei de proteção de dados pessoais 

 

Num contexto de massificação de coleta e tratamento de dados na internet, é fundamental 

garantir a aprovação do PL 5276/16, em tramitação na Câmara. 
por Intervozes — publicado 13/06/2016 16h01, última modificação 13/06/2016 16h23 

Por Marina Pita* 

 
Sabe aquele clique que você dá nos 

“termos de uso” de uma aplicação na 

internet sem ler o que está escrito ali? 

Saiba que, ao fazer isso, você pode estar 

liberando seus dados pessoais para usos 

que você nem imagina. 

Em tempos de conservadorismo e 

criminalização de condutas, a garantia do 

direito à privacidade nas redes se mostra 

cada vez mais fundamental. Sem ela, nossa 

liberdade de expressão, de livre 

manifestação de pensamento e de 

organização política ficam seriamente 

comprometidas. Mais do que isso, num 

contexto de massificação de coleta e 

tratamento de dados na internet, 
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informações como características de saúde, 

identidade sexual ou opção religiosa 

também podem estar sendo usadas sem a 

sua autorização. 

Até hoje, o Brasil não dispõe de uma lei 

para regular a coleta, armazenamento, 

processamento e divulgação de dados 

pessoais. Regular essa prática não significa 

impedir que dados sejam coletados e 

pesquisados para trazer benefícios sociais – 

como, por exemplo, quando informações 

da população são usadas para analisar uma 

epidemia de saúde ou desenvolver políticas 

públicas para atender a uma parcela 

específica da população. 

Mas é preciso estabelecer princípios e 

critérios para que isso aconteça e, assim, 

garantir que nossos dados não sejam 

usados para atender a interesses 

comerciais, contra a nossa vontade, 

ultrapassando limites éticos e legalmente 

aceitos. 

Respondendo a essa preocupação e 

atendendo a um pleito da sociedade civil, o 

Ministério da Justiça, em diálogo também 

com o setor empresarial, elaborou um 

Projeto de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais. O processo contou com a 

contribuição de milhares de brasileiros, por 

meio de duas consultas públicas, e levou 

cerca de seis anos para ficar pronto. 

Finalmente, o PL 5276/2016 chegou à 

Câmara dos Deputados, onde tramita com 

pedido de urgência constitucional – ou 

seja, tem prazo para ser votado, senão 

tranca a pauta da Casa legislativa. Mas tem 

muitos lobistas já trabalhando no 

Congresso para que o texto seja 

engavetado. 

O projeto defende a privacidade das 

pessoas tanto em relação ao poder público, 

cuja atuação pode violar garantias 

individuais, quanto contra as práticas de 

entes privados que queiram lucrar com 

nossos dados. Impede, por exemplo, que 

empresas coletem, comprem ou vendam 

dados dos cidadãos sem seu consentimento 

livre e informado. 

A proposta também define que o titular 

dos dados deve ter acesso facilitado às 

informações sobre o tratamento pelo qual 

eles passam. Essas informações – a 

finalidade específica do tratamento, forma 

e duração do tratamento e identificação do 

responsável – deverão ser disponibilizadas 

de forma clara, adequada e ostensiva. 

[...] 

Para garantir o cumprimento da norma, 

o projeto de lei prevê sanções 

administrativas e possibilidade de 

ressarcimentos por danos pela utilização 

ilegal das informações, e determinada que 

um órgão competente fique responsável 

pela fiscalização da lei, junto com o 

Conselho Nacional de Proteção de Dados e 

da Privacidade. Essa autoridade será 

responsável inclusive pela adequação 

progressiva dos bancos de dados já 

existentes no país antes da entrada em 

vigor da lei. 

 

Como a violação da sua privacidade 

impacta sua vida? 

[...] 

Muita gente não sabe – ou acha 

aceitável – que seus dados, com o maior 

número de detalhes possível, estejam sendo 

armazenados e analisados por corporações 

e governos. É normal ouvir a afirmação: 

“Se não tenho nada a esconder, podem me 

vigiar”. Mas aí é que as pessoas se 

enganam. Não fazer nada de “errado” ou 

ilegal não quer dizer que a proteção da sua 

privacidade e o seu controle sobre as 

informações que lhe dizem respeito sejam 

fundamentais. 

Mesmo a pessoa mais correta do mundo 

tem algo a manter privado se não quiser ser 

explorada comercialmente mais do que as 

outras ou se não quiser ser discriminada ou 

tratada de maneira diferente. 

[...] 



 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

Comissão de Seleção de Estagiário 

Teste Seletivo – ADMINISTRAÇÃO 
 

 

A privacidade também é essencial para 

o acesso indiscriminado à saúde. Todas as 

pessoas adoecem, é um fato. Mas, sem a 

preservação dos seus dados, aquelas com 

histórico de problemas de saúde ou de 

doenças crônicas na família passarão a ser 

discriminadas não só pela empresa do 

plano de saúde, mas também por futuros 

empregadores ou empresas de crédito. 

[...] A empresa SulAmerica Saúde, por 

exemplo, mantém um aplicativo para 

dispositivos móveis que colhe dados de 

localização dos usuários o tempo todo. 

Para que ela usa esses dados? Não está 

claro. Mas saber quais lugares uma pessoa 

frequenta e em que horários, quantas horas 

trabalha, se faz horas extra, por exemplo, 

pode ser definidor de quanto cobrar em um 

seguro saúde. [...] 

Em um mundo com enorme capacidade 

de captura – e os smartphones são a joia da 

coroa neste aspecto –, armazenamento, 

processamento e análise dos dados como o 

que vivemos hoje, todas as pessoas estão 

sujeitas a algum tipo de discriminação, 

sejam estes dados corretos ou incorretos, 

garantidores da igualdade de oportunidades 

ou excludentes. E quanto maior a 

disponibilidade de dados e liberdade para o 

seu processamento, maior a chance de algo 

dar errado. 

[...] 
*Marina Pita é jornalista e membro do Conselho 

Diretor do Intervozes. 

  
6. Segundo o texto, um simples clique nos “termos de uso” de um aplicativo na internet 

acarreta inúmeros prejuízos. O mais notório deles é 

a) o resguardo do direito à privacidade. 

b) a ameaça a nossa livre manifestação de pensamento. 

c) a massificação de coleta e tratamento de dados da internet. 

d) a manutenção do conservadorismo de condutas. 

e) a probabilidade de se cometer crimes. 

 

7. Atendendo um pleito da sociedade civil, o Ministério da Justiça, juntamente ao setor 

empresarial, elaborou o Projeto de Lei da Proteção de Dados Pessoais, que tramita 

atualmente no Congresso, com um pedido de urgência constitucional. O ponto mais 

importante desse projeto é 

a) evitar garantias individuais. 

b) impedir a venda de dados dos cidadãos. 

c) defender a total privacidade das pessoas. 

d) regular a fixação do sistema de armazenamento de dados no país. 

e) regulamentar as sanções administrativas e legais decorrentes da utilização de dados. 

 

8. Com base nas estruturas morfossintáticas do texto e nas informações veiculadas por 

elas, assinale a alternativa correta. 

a) Em “Até hoje, o Brasil não dispõe de uma lei para regular a coleta, armazenamento, 

processamento e divulgação de dados pessoais”, os termos sublinhados correspondem ao 

sujeito composto da oração que aparece posposto ao verbo. 

b) No enunciado “Sem ela, nossa liberdade de expressão, de livre manifestação de 

pensamento e de organização política ficam seriamente comprometidas.”, temos um 

predicado verbo nominal. 

c) No período “Se não tenho nada a esconder, podem me vigiar”, a segunda oração (em 

destaque) possui um sujeito desinencial. 
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d) Na oração “Essa autoridade será responsável inclusive pela adequação definitiva dos 

bancos de dados já existentes no país”, o termo sublinhado é predicativo do sujeito.  

e) No período “Todas as pessoas adoecem, é um fato”, o núcleo do sujeito da primeira oração 

é “todas”. 

 

9. Releia o trecho do texto a seguir: 

“[...] os smartphones são a joia da coroa neste aspecto [...]” 

Segundo as novas orientações ortográficas em vigor atualmente, a palavra joia não 

possui mais acento em seu ditongo aberto. Tendo por base as regras de acentuação 

vigentes, assinale a alternativa em que os vocábulos se enquadram nessa mesma regra: 

a) assembleia – frequente. 

b) ideia – detem. 

c) para -  ceu. 

d) introito – paranoia 

e) heroi - tramoia 

 

10. Analisando a correta aplicação da colocação pronominal em  

“[...] seu controle sobre as informações que lhe dizem respeito[...]” 

Marque a opção em que também ocorra a próclise de forma adequada à Norma 

Padrão. 

a) Atenção, me disseram a verdade. 

b) Nunca nos comunicaram o fato. 

c) Os empresários se apresentariam como os principais beneficiados da objeção dessa Lei. 

d) Muitos dados, as empresas os usam em benefício próprio. 

e) O poder público me contará a verdade? 

 
 

DIREITO FINANCEIRO E CONTROLE EXTERNO 

 

  

11. Aponte a assertiva INCORRETA sobre as ações realizadas na Atividade Financeira 

do Estado. 

a) Planejar a arrecadação e os dispêndios públicos através das leis orçamentárias. 

b) Tomar empréstimos públicos para garantir as atividades estatais quando as receitas 

arrecadadas forem insuficientes. 

c) Despender as receitas de acordo com as normas determinadas em lei para a execução da 

despesa pública. 

d) Arrecadar receitas determinadas na Constituição Federal para garantir as despesas 

estatais. 

e) Controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos e aplicar sanções aos responsáveis por 

desvios. 

 

12. São princípios orçamentários gerais substanciais que regem o orçamento, além da 

exclusividade, os de: 

a) unidade, universalidade, isonomia e equilíbrio. 

b) unidade, orçamento bruto, competência e equilíbrio. 



 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

Comissão de Seleção de Estagiário 

Teste Seletivo – ADMINISTRAÇÃO 
 

 

c) universalidade, anualidade, transparência e publicidade. 

d) universalidade, anualidade, competência e publicidade. 

e) anualidade, irretroatividade, transparência e publicidade. 

 

13. No que se refere ao controle externo e Administração Pública Federal, julgue os 

itens a seguir e aponte a assertiva correta. 

a) O Congresso Nacional não exerce nenhuma competência efetiva e própria de controle 

externo. 

b) O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Congresso Nacional, apesar de fazer 

parte do Poder Judiciário. 

c) O Tribunal de Contas da União é órgão subordinado e dependente do Congresso 

Nacional. 

d) O Congresso Nacional, no exercício do controle externo, conta com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União. 

e) O Tribunal de Contas da União detém poder absoluto e exclusivo de controle externo.  

 

14. Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a 

jurisdição do Tribunal abrange... 

a) qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou o 

Município responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.  

b) os dirigentes dos Poderes Executivo e Judiciário, exceto os dirigentes da Assembleia 

Legislativa, por força da subordinação do TCE ao Poder Legislativo. 

c) qualquer pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos. 

d) os dirigentes de empresas públicas e privadas que gerenciem bens de ordem econômica. 

e) qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

 

15. A respeito das leis orçamentárias, aponte a assertiva correta de acordo com as 

normas estabelecidas na Constituição Federal.  

a) A Lei Orçamentária pode conter artigos e incisos que tratem de matéria estranha à 

estimativa de receita e à fixação da despesa para o próximo exercício desde que decorra de 

iniciativa do Poder Legislativo. 

b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as diretrizes, objetivos e metas 

regionalizadas para a despesa de capital e outras dela decorrentes os programas de duração 

continuada. 

c) A Lei Orçamentária Anual poderá sofrer alterações durante a sua execução, as quais 

ocorrem por meio de créditos adicionais sempre mediante autorização prévia do Poder 

Legislativo. 

d) O orçamento anual deve ser elaborado em peça única, contendo os orçamentos: fiscal, da 

seguridade social e de investimento, e deve ser compatível com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com o Plano Plurianual. 

e) As metas e as prioridades a serem contempladas no orçamento, bem como as despesas de 

capital para o exercício subsequente são matérias do Plano Plurianual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. O processo de planejamento, implementação, controle do fluxo, armazenamento 

eficiente e econômico de matérias primas, materiais semi-acabados e produtos 

acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes, denomina-se: 

a) Administração Logística. 

b) Tecnologia da Informação. 

c) Movimentação de Carga. 

d) Armazenagem de Material. 

e) Nenhuma das anteriores 

 

17. O primeiro passo na execução do planejamento agregado é obter o perfil da 

demanda para o horizonte de planejamento. Uma vez definido o plano agregado, este 

deve ser desdobrado para elaborar o programa mestre de produção (MPS). A fim de 

obter harmonia, podendo atuar na oferta de recursos, na demanda ou em ambos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) admissão/demissão: a fim de compensar as necessidades decorrentes do aumento da 

demanda, as áreas produtivas da empresa passam a trabalhar em horas extras. 

b) subcontratação: consiste em fazer com que os estoques absorvam as diferenças 

decorrentes da demanda. 

c) estoques: a empresa subcontrata terceiros para fabricação da unidade que, por falta de 

pessoal, certamente deixariam de ser produzidas. 

d) hora extra: consiste em admitir ou demitir colaboradores dependendo das necessidades de 

mão de obra. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18. A seleção do local para a implantação de uma empresa, fábrica ou depósito de 

produtos é uma decisão ligada à estratégia empresarial. No cenário da localização 

deve-se determinar qual a capacidade, onde será e quanto é necessária de cada insumo. 

Vários fatores influem na localização. Assinale a sentença correta com relação aos 

fatores que influem na localização de uma empresa industrial. 

a) Disponibilidade de mão de obra não especializada e pouco qualificada, a fim de que a 

indústria possa treinar conforme a sua Cultura Organizacional. 

b) Mercado consumidor distante, para evitar a contaminação com os resíduos industriais. 

c) Mercado fornecedor de matéria prima distante, para evitar o aparecimento de novos 

concorrentes. 

d) Ausência de Incentivos fiscais, para não estimular os novos concorrentes. 

e) Existência de infraestrutura adequada -  Telecomunicação, aeroporto, redes de transportes, 

água de qualidade, escolas técnicas etc.   

 

19. A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade e a cultura 

corporativa que predomina nas organizações e depende de vários aspectos como a 

arquitetura organizacional, a cultura corporativa, as características do seu mercado, o 

negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos, o estilo de gestão 

dentre outros. Leia com atenção as sentenças: 
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I - Processos de agregar pessoas: utilizadas para incluir novas pessoas na empresa. Podem 

ser denominados processos de provisão ou de suprimento de pessoas. Incluem recrutamento 

e seleção de pessoas.  

II - Processos de monitorar pessoas: utilizadas para acompanhar e controlar as atividades das 

pessoas e verificar resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informação gerencial. 

III - Processos de desenvolver pessoas: utilizadas para desenhar as atividades que as pessoas 

realizarão na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Incluem desenho 

organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e 

avaliação de desempenho. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas as sentenças estão corretas. 

b) Somente a sentença I está correta. 

c) Somente a sentença II está correta. 

d) Somente a sentença III está errada. 

e) Todas as sentenças estão erradas. 

 

20. Para se chegar a excelência no gerenciamento pode se fazer uso de várias 

ferramentas de gestão. Gerenciar é resolver problemas, é dar resultado, é atingir 

metas. O PDCA é uma ferramenta importante para o administrador. Sobre o PDCA 

podemos afirmar: 

a) “P” – Plan, “D” – Do, “C” – Check e “A” – Action. 

b) O Item de Controle ou Item de Verificação fazem parte do “D” – Do. 

c) Executar, fazer, 5s e Moral faz parte do “C” – Check. 

d) Atuação no processo, ou seja, nos meios para manter e melhorar os resultados fazem parte 

do “C” – Check. 

e) Satisfazer mais as pessoas que os concorrentes de maneira mais econômica e cumprir os 

padrões (POP – Procedimento Operacional Padrão) faz parte do “A” - Action.  

 

21. O SIG – Sistema de Informação Gerencial é uma ferramenta essencial no processo 

administrativo das empresas, sendo bem implantada, a empresa possuindo pessoas 

qualificadas para uma correta alimentação pode trazer vários benefícios para a 

organização. Sobre os benefícios do SIG para as empresas, assinale a alternativa 

correta.  

a) Redução dos custos das operações. 

b) Melhoria na produtividade. 

c) Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos. 

d) Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles que entendem e 

controlam o sistema. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

22. A implantação de um SIG nem sempre é adequada e isso provoca um problema 

gerencial de difícil solução, custo elevado e desperdício de tempo para os colaboradores 

em geral. Para que as empresas possam usufruir das vantagens básicas do Sistema de 

Informações Gerenciais, é necessário que alguns aspectos sejam observados. Assinale 

que está relacionado com os aspectos a serem observados na implantação de um SIG. 

a) A alta Gerência não precisa se envolver no processo. 
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b) Adequada relação custo-benefício. 

c) A competência por parte das pessoas envolvidas no SIG, essa competência não pode ser 

ensinada nem melhorada. 

d) O SIG por si só é confiável, independente da sua alimentação e da sua implantação. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

23. Na inteligência competitiva objetiva-se obter decisões estratégicas e táticas mais 

embasadas. O Benchmarking apresenta-se como um método a ser adotado para 

explicitar algumas questões estratégicas para as organizações que precisam ser 

acompanhadas mais de perto.  Desta forma, o Benchmarking tem sido uma ferramenta 

útil para gerar aprendizado e ampliar a inteligência competitiva das organizações. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – Benchmarking constitui-se em um processo sistemático, mas descontínuo, que se presta a 

medir a eficiência de algum processo organizacional, mas pouco uso tem para quando se 

quer comparar duas organizações ou processos. Tal técnica usa sempre duas empresas de um 

mesmo setor ou seguimento empresarial, pois, caso seja de setor diferente não terá efeito 

válido. 

II – É possível compreender como um dos marcos do benchmarking o momento em que 

Taylor iniciou seus estudos de tempos e movimentos introduzindo o método científico e 

comparando processos de trabalho. 

III – O Benchmarking interno é um processo que visa comparar métodos e processos de 

trabalho dentro de uma mesma organização, aproveitando-se de técnicas e métodos 

utilizados em um setor ou unidade de negócio específico para replicação ou melhoramentos 

em outro setor ou unidade de negócio. 

IV – No Estado do Piauí, os órgãos de controle desenvolvem ferramentas e softwares de 

controle para uso em suas auditorias nos mais diversos órgãos do referido estado. Quando 

um órgão fiscalizado recebe orientações e/ou passa a fazer uso de alguma ferramenta ou 

software proposto pelo órgão controlador para melhorar seus registros e relatórios para 

reduzir autuações e desperdício de recursos, mesmo que adaptado para realidade do órgão 

fiscalizado, podemos dizer que estão sendo aplicados conceitos do benchmarking. 

 

a) F – F – V – V 

b) V – V – V – V 

c) F – V – V – F 

d) V – F – F – F  

e) F – V – V – V 

 

24. Na década de 80 o processo de downsizing foi o método mais adotado quando se 

queria reduzir o número de empregados em busca da garantia de sobrevivência e 

competitividade organizacional. Já na década de 90 o foco era reduzir custos e 

aumentar a competitividade. Com o passar do tempo, outras dificuldades e 

preocupações começaram a permear o downsizing nas diversas organizações e 

seguimentos empresariais. 
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Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – É possível utilizar-se diversos métodos para operacionalizar uma ação de downsizing, 

como por exemplo: PDV (plano de demissão voluntária), incentivo a aposentadorias, 

suspensão de novas contratações, corte de pessoal terceirizado, desligamentos naturais, 

redução de horas extras e demissões.   

II – É possível analisar os processos de downsizing ao se conceber as consequências dele 

para a indústria, para a organização e para o indivíduo. Analisando-se fusões, aquisições, 

alianças, performance e efetividade organizacional após o processo e as reações dos 

indivíduos que deixam e que ficam na organização. 

III – O mundo está passando por um momento de crise, momento esse que demanda 

decisões críticas e muitas vezes sobre o enxugamento da empresa. O processo de downsizing 

refere-se exclusivamente à redução de pessoal terceirizado e de máquinas e equipamentos 

alugados pela empresa. 

IV – Se o processo de downsizing for bem implementado, jamais acontecerá em qualquer 

proporção a “síndrome dos sobreviventes” que faz com que os funcionários que 

permaneceram na empresa desenvolvam traumas relacionados à pressão excessiva e medo 

de serem demitidos em um curto espaço de tempo. 

 

a) F – F – F – F 

b) V – V – F – F 

c) V – V – V – V 

d) F – F – V – V  

e) V – F – F – V 

 

25. Os procedimentos adotados na seleção de pessoal implicam a adoção de técnicas, 

testes e análises que permitam descrever, avaliar, classificar e até comparar os mais 

diversos candidatos frente ao comportamento desejado pela organização. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – A seleção de pessoas busca encontrar o indivíduo ideal para ocupar o cargo. E caso não 

seja encontrado, a empresa deve ampliar a área de recrutamento para que possa assim 

encontrar e selecionar o candidato ideal. Ou seja, não se pode aceitar selecionar um 

candidato satisfatório, sempre o ideal. 

II – Dependendo das especificidades locais de cada região, cidade ou município, reduz-se a 

necessidade de uso de técnicas de seleção, podendo, em alguns momentos dispensar a 

seleção e contratarem-se os primeiros candidatos que comparecerem até o limite de vagas. 

Pois, em localidades de população mais homogênea, a variabilidade humana é quase zero. 

III – A entrevista é uma técnica de seleção complementar, pois só se pode fazer uso de tal 

técnica quando da necessidade de coleta de informações complementares a respeito dos 

candidatos a selecionar. 

IV – A prova de conhecimento é uma técnica que pode fazer uso de provas objetivas ou 

discursivas. Cada tipo de prova depende do desejo do selecionador e domínio do mesmo 

sobre o tipo objetiva ou discursiva. Ou seja, o tipo de prova não é o fator mais relevante, 
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pois a escolha e afinidade do selecionar revelam-se mais importantes que a aplicabilidade do 

tipo de prova. 

 

a) F – F – F – F 

b) V – F – V – V 

c) V – V – F – F 

d) V – V – V – V  

e) F – F – F – V 

 

26. Temos no mercado dois agentes que são as pessoas e as organizações. Estes dois 

agentes não nasceram juntos, mas dependem um do outro. De tal forma que as 

organizações escolhem as pessoas que serão seus funcionários e, da mesma forma, as 

pessoas escolhem as organizações onde almejam trabalhar aplicando suas 

competências e sua mão de obra. Para que isso ocorra, é necessário que o Mercado de 

Trabalho comunique-se com o Mercado de Recursos Humanos. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – O Mercado de Trabalho é composto pelas ofertas de vagas e oportunidades de trabalho 

existentes nas organizações e que são oferecidas por elas. O Mercado de Trabalho é estático 

e estável, dificilmente passa por mudanças, já que as organizações são sempre as mesmas. 

II – O Mercado de Recursos Humanos refere-se ao conjunto de candidatos a vagas de 

empregos. Também pode ser entendido como mercado de candidatos. Mercado esse 

composto pelo contingente de pessoas que estão disponíveis ou dispostas a trabalhar ou que 

estão empregadas, mas interessadas e/ou em busca de outro emprego. 

III – O Mercado de Trabalho está em oferta quando as oportunidades de trabalho são 

menores que a procura delas. É aí que as organizações se veem diante de um recurso 

abundante e fácil, pois neste caso as pessoas são mais que suficientes para preencher as 

oportunidades e vagas em aberto. 

IV – Assim como o Mercado de Trabalho, o Mercado de Recursos Humanos pode 

apresentar-se em estado de oferta ou procura. Quando em procura, o Mercado de Recursos 

Humanos apresenta escassez de candidatos. Ou seja, no setor da indústria automobilística 

existe um Mercado de Recursos Humanos referente ao cargo de pintor veicular que 

atualmente apresenta poucos candidatos disponíveis ou interessados, sendo assim, uma 

situação de escassez de pintor veicular. Entende-se que a situação apresentada é de um 

Mercado de Recursos Humanos em procura. 

 

a) V – F – V – F 

b) V – F – F – V 

c) F – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – V – F 

 

27. O Mercado de Trabalho necessita de relação estreita com o Mercado de Recursos 

Humanos e, para isso, as organizações precisam divulgar e informar as oportunidades 

de trabalho que existem em seus quadros para que as pessoas tomem conhecimento e 
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possam procurar a organização para iniciar o relacionamento. Surge assim, a função 

de Recrutamento nas organizações. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – O Paraíba (loja de departamentos), localizado em Teresina-PI, publicou um anúncio de 

recrutamento de pessoas no site Cathos (especializado em recrutamento de pessoas) com a 

vaga de Gerente de Logística onde informava a existência do cargo vago, a remuneração, 

benefícios, jornada de trabalho e local de trabalho. Com esta ação e anúncio, o Paraíba 

realizou um recrutamento externo. 

II – As Casas Bahia (loja de departamentos) localizada no shopping colou nas paredes da 

loja, em murais de faculdades e universidades, em murais de alguns supermercados de 

Teresina-PI um anúncio de recrutamento com a vaga de Gerente de Vendas onde informava 

da necessidade de ter curso superior de bacharelado em Administração, registro no conselho 

de classe, experiência de seis meses na área de vendas, curso de Excel básico, inglês 

instrumental, boa oratória e capacidade de liderar equipe. O curso superior de bacharelado 

em Administração é um dos requisitos mentais para ocupar o cargo. 

III – A Loja Renner localizada em Teresina-PI resolveu estimular a equipe e funcionários da 

casa. Para isso, desenvolveu e implementou um plano de cargos, carreiras e salários, o qual 

contém a descrição de todos os cargos da empresa. Na medida em que os cargos ficam vagos 

(por morte, rotatividade, demissão, desligamento, transferência, etc) a empresa realiza 

seleção para o novo cargo junto aos seus funcionários, mas antes da seleção o Gerente de 

RH faz um recrutamento interno. 

IV – A Loja Colombo localizada em Teresina-PI decidiu realizar um recrutamento misto 

para o cargo vago de Gerente de Marketing. Para isso, a empresa tem que, obrigatoriamente, 

realizar um recrutamento externo e em seguida um recrutamento interno, pois pode 

aproveitar a concorrência de novos candidatos que ainda não fazem parte da empresa e 

motivar os funcionários que já fazem parte da empresa. 

 

a) V – V – V – F 

b) F – F – F – V 

c) V – V – F – F 

d) F – F – V – V  

e) V – F – V – F 

 

28. Avaliação de Desempenho é um processo de aplicar em pessoas, que tem como 

função o julgamento e estimulo referente ao valor, à excelência e às qualidades de uma 

pessoa e suas características, habilidades e competências, bem como a sua contribuição 

para o negócio da organização. Existem diversos métodos de avaliação de desempenho 

que podem ser utilizados dependendo da necessidade da empresa e suas 

especificidades. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – O Método da Escala Gráfica é um método muito utilizado por sua facilidade de 

entendimento e de aplicação. Ele apresenta uma preocupação com o passado que acaba 
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colocando a figura do avaliador, analogamente, como “juiz” e do avaliado como “réu”. Tem 

como característica o fornecimento de uma visão global dos resultados. 

II – O Método da Escolha Forçada é um método que contribui para redução do efeito de 

generalização na avaliação, bem como a influência pessoal do avaliador (em relação à sua 

subjetividade). Tal método não permite comparações e, consequentemente, não fornece uma 

visão global dos resultados da avaliação. 

III – O Método da Lista de Verificação envolve responsabilidade de linha e função de Staff 

na avaliação do desempenho. É um método muito peculiar que permite que se planejem 

ações para o futuro, bem como a sua peculiaridade de permitir o aprofundamento na 

avaliação do desempenho, o que o torna um dos mais lentos de serem operacionalizados. 

IV – O Método dos Incidentes Críticos é um método que busca avaliar os extremos 

desempenhos, ou seja, não se preocupa com aspectos normais do desempenho, apresentando 

facilmente tendenciosidade e parcialidade quando de sua aplicação. 

 

a) V – V – V – V 

b) F – F – F – V 

c) V – F – F – V 

d) V – V – F – V  

e) F – F – F – F 

 

29. Departamentalizar quer dizer organizar, ou seja, diz respeito à forma de 

organização de uma empresa. Entende-se, ainda, como uma maneira de fracionar a 

estrutura organizacional (por exemplo: divisões, seções, departamentos ou serviços), 

com o foco em agrupar as atividades e tarefas por afinidade, ou seja, que possuem uma 

mesma linha de ação. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – A Loja Riachuelo apresenta em sua organização setores com produtos específicos para 

um público-alvo como o departamento feminino no andar térreo, departamento infantil e 

departamento masculino no 1º andar, ou seja, é possível afirmar que a Riachuelo adota a 

departamentalização geográfica. 

II – A Fiat apresenta em seu setor de produção a linha de montagem do Fiat Línea, um carro 

sedan médio, que está organizada em sequência lógica pensada antecipadamente para se 

executar uma tarefa de pintura antes da montagem/instalação do motor que é feita antes da 

suspensão e rodas e assim por diante. Isso demonstra que a linha de produção da Fiat, no 

caso do Línea, está adotando a departamentalização por projetos. 

III – O Tribunal de Contas do Estado (TCE) pode utilizar a departamentalização por 

Funções, pois se trata de um órgão público e está inserido em circunstancias mais estáveis e 

que apresentam pouca mudança, bem como desempenha tarefas rotineiras na maior parte do 

tempo. 

IV – A Empresa Electrolux apresenta em sua organização produtiva diversas linhas de 

produção diferenciadas como a linha de geladeiras, a linha de fogões, a linha de máquinas de 

lavar, etc. É possível afirmar que o setor de produção da Electrolux está adotando a 

departamentalização por produtos. 
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a) F – V – F – V 

b) V – F – V – V 

c) F – F – V – V 

d) V – F – F – F  

e) F – V – V – F 

 

30. A Teoria Administrativa continua em constante transformação e mudança, pois as 

organizações funcionam como organismos vivos e relacionam-se com o meio ambiente. 

Muitas teorias foram e vêm sendo questionadas quanto a sua aplicabilidade em um 

mundo tão turbulento e de rápidas mudanças. Surgem assim, as Novas Abordagens e 

Tendências Contemporâneas em Administração. 

Analise os itens a seguir e julgue-os com V para Verdadeiro e F para Falso, em seguida 

assinale com um X a alternativa que apresenta a sequência correta de julgamento dos 

itens. 

I – A Teoria do Caos surgiu com estudos realizados com modelos de simulação 

computacional para estudo da evolução das condições climáticas que permitiram concluir 

que drásticas alterações nas condições futuras do tempo poderiam ser produzidas a partir de 

mudanças mínimas nas “entradas”. Tal teoria prega que existe certa ordem que está 

mascarada de aleatoriedade em meio ao caos. 

II – A abordagem da Melhoria Contínua prega que nenhum programa de melhoria 

organizacional estabelecido de cima para baixo pode ser bem sucedido, pois os que 

começam pequenos tem mais chance de sucesso já que nascem do envolvimento das pessoas 

em equipes e da base para a cúpula da empresa. Por isso, é considerada uma técnica de 

suave e contínua mudança organizacional. 

III – A abordagem da Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual defende que o capital 

intelectual tornou-se o recurso mais importante, pois é baseado no conhecimento. Nesta 

perspectiva, as pessoas revelam-se ainda mais importantes e tornam-se o centro das 

atenções, pois são elas que aprendem, desenvolvem-se e aplicam os conhecimentos em prol 

das organizações. 

IV – A abordagem da Ética e Responsabilidade Social tem se apresentado como um 

diferencial que traz diversos benefícios para organização como a melhoria da saúde 

organizacional e minimização da regulamentação governamental. Além do fato que a 

organização compromete-se com a melhoria do bem-estar da sociedade na medida em que 

assume obrigações por meio de ações que protejam e melhorem a realidade da sociedade ou 

comunidade na qual está inserida à medida que procura atingir seus próprios objetivos 

organizacionais. 

 

a) V – V – V – V 

b) F – F – V – F 

c) V – F – V – F 

d) F – F – F – F  

e) V – F – V – V 

 


