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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A organização didático-pedagógica pode ser entendida como 

o conjunto de decisões coletivas que orientam a realização 

das atividades escolares, visando garantir o processo 

pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue os itens 

que se seguem. 

 

61 Os seguintes componentes fazem parte da organização 

didático-pedagógica de uma escola: modalidades de 

ensino da Educação Básica; fins e objetivos da  

Educação Básica; e organização curricular, estrutura e 

funcionamento da escola. 

62 O processo de matrícula e transferência dos registros e 

arquivos escolares não é componente pertencente à 

organização didático-pedagógica de uma escola. 

63 A organização didático‐pedagógica da escola é o único 

instrumento orientador da construção do conhecimento 

em sala de aula que deve contemplar ações que 

permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens 

e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual. 

64 A organização didático‐pedagógica deve orientar a 

realização das atividades escolares, considerando a 

questão metodológica apenas como uma ferramenta, e 

não como a essência da educação.  

 _____________________________________________________  

O mundo contemporâneo, em constante processo de 

transformação e inovação tecnológica e com suas 

consequentes alterações no âmbito do mundo do trabalho, 

demanda a construção de um projeto de Educação 

Profissional que supere a dualidade entre o ensino geral, 

propedêutico, e o ensino técnico, de forma a deslocar o foco 

dos seus objetivos do mercado de trabalho para o 

desenvolvimento humano, tendo como dimensões 

indissociáveis a aprendizagem, a cidadania, o trabalho, as 

comunicações, a ciência e a tecnologia, entre outras. 

 
Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Profissional e a Distância. Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (com adaptações). 

 

Em relação ao Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue os itens  

a seguir. 

 

65 O Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância é um 

documento que possui por objetivo delimitar um 

currículo único para a Educação Profissional no DF, 

estabelecendo, assim, as linhas gerais e as diretrizes 

curriculares para o desenvolvimento da Educação 

Profissional da rede pública de ensino. 

66 As matrizes curriculares dos cursos de Educação 

Profissional, independentemente do seu eixo 

tecnológico, devem pautar-se pela formação integral dos 

estudantes, de forma a promover-lhes condições de 

apropriação dos fundamentos sociais, científicos e 

tecnológicos necessários ao exercício profissional. 

Julgue os próximos itens com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio.  
 

67 A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 
de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional, Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação 
e pós-graduação. 

68 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 
modalidades, excluindo a EJA, e com as dimensões do 
trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

 _____________________________________________________  
Com relação à administração, julgue os itens subsecutivos. 
 

69 Na estrutura funcional, uma das vantagens apontadas é 
a máxima utilização das capacidades técnicas e uma das 
limitações, a falta de adaptação e flexibilidade a 
mudanças externas. 

70 Na concepção da Reforma Administrativa de  
1967 – Decreto-lei n.º 200, a descentralização na 
Administração Pública Federal opera-se em três planos: 
no âmbito da própria esfera federal; desta para as 
demais esferas; e para a órbita privada. 

71 Segundo Fayol, tudo o que aumenta a importância das 
funções dos subordinados é do terreno da centralização; 
tudo o que diminui a importância dessas funções 
pertence à descentralização. 

72 As empresas públicas federais são dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, com capital 
exclusivo da União, podendo revestir-se de quaisquer 
das formas admitidas em direito, embora geralmente na 
forma de sociedades por ações. 

73 A criação das agências reguladoras decorre do aumento 
da intervenção direta do Estado. É um modelo que nasce 
para disciplinar o poder monopolístico exercido pelo 
Estado. 

74 Entre as tarefas compreendidas pela gestão de 
processos, destacam-se a implementação de processos e 
mudanças e a comparação do desempenho com 
referências internas e externas. 

75 As vantagens competitivas constituem-se em 
componente da estratégia. Entre as principais vantagens 
que as organizações podem desenvolver, citam-se a 
impessoalidade nas relações com os 
consumidores/usuários e o controle comum dos insumos 
de produção. 

 _____________________________________________________  
A respeito dos conceitos gerais sobre classificação de 
materiais e gestão de estoques, julgue os itens subsequentes. 
 

76 A curva ABC para controle de estoques é especialmente 
indicada quando os itens são numerosos e com grandes 
concentrações de valores. 

77 Um controle apropriado de estoques recomenda a 
centralização das compras em um setor sob comando e 
responsabilidade de um especialista, com rotinas 
claramente definidas. 
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Com base nos conceitos e nas normas a respeito de 
orçamento público no Brasil, julgue os próximos itens. 
 

78 O orçamento de investimento das estatais compreende 
as despesas correntes e de capital a serem efetuadas 
pelas empresas controladas que não dependem de 
recursos do Tesouro. 

79 A inserção do orçamento-programa no planejamento 
evidencia-se no fato de o gasto público estar vinculado a 
uma finalidade, compatibilizando-se com a programação 
governamental. 

80 Com a aprovação da chamada PEC do Teto de Gastos, a 
tentativa de cada segmento de interesses de preservar 
sua “fatia” no orçamento tenderá a reforçar a prática 
incrementalista. 

81 O Poder Judiciário, por ser independente e dispor de 
iniciativa em matéria orçamentária, tem ciclo 
orçamentário autônomo e exclusivo. 

 _____________________________________________________  
No tocante às receitas e despesas públicas e a créditos 
orçamentários, julgue os seguintes itens. 
 

82 Os ingressos extraorçamentários constituem entradas 
compensatórias, que podem ser utilizadas na 
programação da despesa. 

83 Na aquisição de materiais para o estoque, o almoxarifado 
classifica-se como despesa orçamentária corrente 
efetiva. 

84 Crédito especial autorizado em dezembro e não 
totalmente utilizado no próprio exercício poderá ser 
reaberto até o limite de seu saldo, incorporando-se ao 
orçamento do exercício subsequente. 

 _____________________________________________________  
Com relação a administração de recursos humanos (ARH) e 
suas relações, julgue os itens a seguir. 
 

85 A ARH é uma responsabilidade de linha e uma função de 
staff, no sentido de ser uma responsabilidade de cada 
chefe, mas carecer de um órgão de staff para que as 
chefias atuem com certa uniformidade e consistência nas 
suas relações com os subordinados. 

86 A sobrevivência de uma organização depende de que os 
incentivos que ela proporciona sob a forma de 
pagamentos aos seus participantes excedam as 
contribuições que ela recebe por meio do trabalho de 
seus colaboradores. 

87 O método das escalas gráficas é o mais utilizado para 
avaliação de desempenho. Quando se utilizam escalas 
gráficas contínuas, os graus de variação dos fatores de 
avaliação já estão previamente fixados, como, por 
exemplo, de 1 a 10. 

88 Segundo a teoria das necessidades de Maslow, as 
necessidades de autorrealização só se manifestam 
depois que todas as demais são atendidas. 

89 Entre os modos de se lidar com conflitos, menciona-se a 
ação de competir, que se caracteriza pela abordagem na 
qual cada envolvido busca atingir suas metas às custas do 
outro. 

90 Para que haja responsabilidade de linha e função de staff 
no treinamento, a situação preferida seria a de modelo 
equilibrado, em que o órgão de linha assume a 
responsabilidade do treinamento e obtém a assessoria 
especializada do órgão de staff. 

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), julgue os 
itens subsequentes. 
 

91 A responsabilidade fiscal de qualquer ente da Federação 
pressupõe que todos os tributos de sua competência 
constitucional sejam instituídos, previstos e 
efetivamente arrecadados. 

92 Constitui renúncia de receita a concessão de redução da 
alíquota do ISS para todos os prestadores de serviço do 
município, como estímulo à retomada da atividade 
econômica. 

 _____________________________________________________  
No que diz respeito ao objeto e ao edital de licitação nas 
compras do Setor Público, julgue os itens subsecutivos. 
 

93 Entre as operações sujeitas à licitação, incluem-se as 
autorizações para exploração e localização de atividades 
econômicas. 

94 No caso de licitação internacional, o edital de licitação 
deverá indicar, obrigatoriamente, as condições 
diferenciadas de pagamento entre empresas brasileiras 
e estrangeiras. 

 _____________________________________________________  
A propósito da gestão patrimonial, julgue os seguintes itens. 
 

95 Um dos aspectos primordiais do tombamento dos bens 
móveis consiste no controle dos agentes responsáveis 
pela distribuição e guarda do material permanente. 

96 Materiais de consumo duradouro são controlados em 
razão de sua maior durabilidade, da quantidade utilizada 
ou do valor monetário relevante. 

 _____________________________________________________  
Com relação a proporcionalidade, regras de três e divisão de 
grandezas, julgue os itens que se seguem. 
 

97 Suponha-se que a realização de um serviço tenha 
demandado a participação de 5 funcionários, 
trabalhando 8 horas por dia, durante 30 dias. Se forem 
alocados 8 funcionários, trabalhando 4 horas por dia, 
serão necessários 40 dias. 

98 Supondo-se que x = 30, y = 15 e x = cy, a constante de 
proporcionalidade c será igual a 2. 

 _____________________________________________________  
No que se refere a médias e juros, julgue os itens a seguir. 
 

99 No caso de distribuições de renda e de patrimônio, a 
mediana é, em geral, um melhor indicador central que a 
média, sobretudo quando as diferenças são acentuadas. 

100 No regime de juros simples, as expressões das taxas de 
juros equivalentes são iguais às expressões das taxas de 
juros proporcionais. Logo, uma taxa de 10%, por 
exemplo, será a mesma para um período mensal, 
trimestral ou anual. 
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