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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 será avaliado fragmento de

texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a 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 qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Muitos são os critérios por meio dos quais um programa pode ser objeto de avaliação. De um modo

geral, a auditoria operacional, em particular no setor público, vem tentando caracterizar alguns desses

possíveis critérios, conhecidos como os diversos Es: eficiência, eficácia, economicidade, efetividade,

equidade. A combinação desses conceitos pode, com efeito, estabelecer paralelos valiosos, sobretudo quando

se comparam órgãos ou entidades diferentes ou, mesmo, no âmbito de um mesmo órgão ou entidade,

momentos distintos ou circunstâncias diversas.

Considerando que o texto acima tem caráter motivador, compare a situação de duas instituições A e B que ministraram um mesmo

curso, com a finalidade de formar profissionais para o mercado de trabalho, levando em conta as informações a seguir.

< A instituição A preencheu todas as vagas disponíveis, selecionando 30 alunos em duas turmas de 15. Desses 30 alunos,

15 concluíram o curso no prazo médio de 3 anos. Após determinado tempo, 12 deles conseguiram emprego ou melhoraram suas

condições nas antigas ocupações.

< A instituição B também preencheu todas as vagas disponíveis, tendo selecionado 20 alunos e formado uma única turma. Desses

20 alunos, 15 concluíram o curso no prazo médio de 4 anos. Após determinado tempo (comparável ao utilizado para o

levantamento realizado com os ex-alunos de A), 10 deles conseguiram emprego ou melhoraram suas condições nas antigas

ocupações.

A partir dessas informações, redija um texto dissertativo que contemple a comparação dos resultados obtidos por cada uma das instituições,

analisando-os e tomando como referência, necessariamente, os conceitos de eficiência [valor: 6,00 pontos]; eficácia [valor: 7,00 pontos]

e efetividade [valor: 6,00 pontos].
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