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Disciplina:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 34.
Situação: Recurso procedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que a letra “A” também está incorreta, o que torna a questão com duas respostas possíveis.
JUSTIFICATIVA:

A banca concorda que a questão têm duas alternativas erradas as letras “A” e “C”, por este motivo anula a questão. A redação
correta da assertiva “A” deveria ser: “A autoridade deve ser delegada na medida necessária para a realização dos resultados esperados”
(Oliveira, 2006, p. 180).
QUESTÃO 36.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que a assertiva “E” da questão é correta.
JUSTIFICATIVA:

O argumento do recurso está correto, pois a assertiva está correta, porém, o solicitado no enunciado da questão é a alternativa
que NÃO está correta (indicado pela palavra EXCETO) no topo da questão.
Neste caso a assertiva incorreta é a letra “B” que apresenta um conceito de juros compostos e não de juros simples.
QUESTÃO 52.
Situação: Recurso procedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que as alternativas C e E são equivalentes.

JUSTIFICATIVA:

O questionamento procede, pois realmente as alternativas “C” e “E” são equivalentes, como podemos observar nas letras: C)
Se somente três das assertivas são verdadeiras; E) Se somente uma assertiva é falsa.
A banca anula a questão pelos motivos acima expostos.
QUESTÃO 53.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que a assertiva não esta em conformidade com a Doutrina Administrativa e pede a anulação da questão.

JUSTIFICATIVA:

A argumentação não procede, pois Chiavenato (2010, p. 382 a 384), sugere quatro níveis de resultados na avaliação de
treinamento: reação, aprendizado, desempenho e resultado. O autor afirma ainda, que posteriormente, foi incluído um quinto nível na
avaliação do treinamento: retorno do investimento (ROI). Neste mesmo sentido, Gil (2001, p. 140-143) afirma que os níveis de avaliação
do treinamento são: avaliação de reação; avaliação de aprendizagem; comportamento no cargo (técnicas mais utilizadas nesta etapa
podem ser – amostragem de atividades, diário do observador, autodiário, observações e questionários); e avaliação de resultado.
A banca ratifica que a resposta correta para a questão é somente a letra “C”.
QUESTÃO 57.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que a assertiva “D” cita apenas agências financeiras, levando a assertiva ao erro, uma vez que o texto poderia ser
entendido como qualquer tipo de agência, como as instituições financeiras particulares, por exemplo.

JUSTIFICATIVA:

O argumento não procede. A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pelo sistema de
Planejamento e Orçamento, e a iniciativa dos seguintes projetos de lei do (a): Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA). A LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente; orienta
a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências
financeiras de fomento.
A cartilha “O orçamento público ao alcance do cidadão”, do Instituto de Estudos Socioeconômicos- INESC, afirma que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, estabelece metas e prioridades para o ano seguinte, orienta a elaboração do orçamento, dispõe
sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras. Fixa anualmente a meta de
superávit primário do governo e indica possíveis alterações na legislação tributária, na política salarial e de contratação de
novos servidores.
Além dos argumentos acima expostos, podemos ainda afirmar que o candidato ao ler a orientação quanto ao que lhe foi
solicitado na questão “Sobre a estrutura orçamentária no Brasil é correto afirmar, EXCETO”, deveria ler e analisar as assertivas com o
intuito de buscar a alternativa que representa a EXCEÇÃO.
A banca ratifica a letra “C” como a única correta quanto ao enunciado da questão.
QUESTÃO 59
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que as quatro primeiras alternativas estão corretas e que neste caso a resposta seria a letra “D”, “Se
somente quatro alternativas forem verdadeiras”.
JUSTIFICATIVA:

O argumento não procede, a assertiva II não é correta. A questão visou abarcar a compreensão e abrangência do conhecimento
do candidato acerca das diferentes nuances da educação corporativa e optou por usar as referências do MDIC uma vez que a educação
corporativa está voltada para o desenvolvimento e a inovação, e seu ambiente é empresarial, o mundo do trabalho competitivo e
globalizado no qual não há espaço para trabalhadores sem as competências básicas adquiridas na educação básica regular. Esta é uma
pré-condição. Outras interpretações e posicionamentos ideológicos são sempre passíveis, por isso mesmo, o texto utilizado foi escolhido
dentre aqueles que estão disponíveis no site oficial da Educação Corporativa no Brasil, qual seja, o do Ministério de Desenvolvimento da
Indústria Comércio Exterior e não a SECAD do MEC.
A assertiva II refere-se a “Educação Corporativa como sinônimo de treinamento empresarial ou qualificação de mão-de-obra.
Segundo Chiavenato (2010, p 367) do livro Gestão de Pessoas, treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual,
realizado no próprio local de trabalho. Neste sentido a Educação Corporativa vai muito além de um processo de treinamento, isto é, não
são sinônimos. A mesma assertiva afirma, “...articular coerentemente as competências individuais e organizacionais no contexto da
empresa ou organização”. Entretanto, é correto pensar que as pessoas podem utilizar as competências adquiridas, através da Educação
Corporativa, em vários outros lugares além do trabalho nas organizações, na sua vida.
A banca ratifica que a resposta correta é somente a letra “C”, três assertivas são corretas.
QUESTÃO 60.
Situação: Recurso Improcedente
RECURSO:

O Recurso argumenta que a afirmação “logo após a conclusão da educação básica, inclina o concursista a responder que a alternativa é
falsa, pois para pesquisadores este tipo de educação também ocorre por meio da educação básica.
JUSTIFICATIVA:

Esta questão deve ser analisada tendo como parâmetro as ideias escritas e defendidas pelo autor Marcos Formiga que está
citado no enunciado da mesma. Com a citação do autor a banca restringiu o campo de análise, com o intuito de facilitar a reflexão sobre
as ideias por parte do candidato.
Embora haja esta possibilidade de conotação ela não é dominante e tampouco partilhada pelo autor referido no enunciado da
questão.
A banca ratifica que todas as assertivas estão corretas e a letra “A” é a única correta.

