
1.	 	Escreva	seu	nome	e	número	de	inscrição,	de	forma	legível,	nos	locais	indicados.

2.	 	Verifique	se	o	Número do Gabarito,	colocado	na	quadrícula	acima,	é	o	mesmo	constante	do	seu	CARTÃO	DE	
RESPOSTAS	e	da	etiqueta	colada	na	carteira	escolar;	esses	números	deverão	ser	idênticos,	sob	pena	de	prejuízo	
irreparável	ao	seu	resultado	neste	processo	seletivo;	qualquer	divergência,	exija do Fiscal de Sala um caderno 
de prova com número de gabarito igual ao constante de seu	CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.	 	O	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	 tem,	 obrigatoriamente,	 de	 ser	 assinado.	Esse	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	não	
poderá	ser	substituído,	portanto,	não	o	rasure	nem	o	amasse.

4.	 Transcreva	a	 frase	abaixo	para	o	 local	 indicado	no	seu	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	em	 letra	cursiva,	 	para	
posterior	exame	grafológico:

   “Se quisermos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova.”

5.	 	DURAÇÃO DA PROVA:	3h 30min,	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	do	CARTÃO	DE	RESPOSTAS.

6.	 	Na	prova	há	70 questões	de	múltipla	escolha,	com	cinco	opções:	a,	b,	c,	d	e	e.

7.	 No	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	as	questões	estão	 representadas	pelos	seus	 respectivos	números.	Preencha,	
FORTEMENTE,	 com	caneta	esferográfica	 (tinta	 azul	 ou	preta),	 toda	a	área	 correspondente	 à	 	 opção	de	 sua	
escolha,	sem	ultrapassar	as	bordas.

8.	 	Será	anulada	a		questão	cuja		resposta	contiver	emenda	ou	rasura,	ou	para	a	qual	for	assinalada	mais	de	uma	
opção.	Evite	deixar	questão	sem	resposta.

9.	 	Ao	receber	a	ordem	do	Fiscal	de	Sala,	confira	este	CADERNO	com	muita	atenção,	pois	nenhuma	reclamação	
sobre	o	total	de	questões	e/ou	falhas	na	impressão	será	aceita	depois	de	iniciada	a	prova.

10.	 	Durante	a	prova,	não	será	admitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,		tampouco	
será	permitido	o	uso	de	qualquer	tipo	de	equipamento	(calculadora,	tel.	celular	etc.).

11.	 	Por	motivo	de	segurança,	somente	durante	os	trinta	minutos	que	antecedem	o	término	da	prova,	poderão	ser	
copiados	os	seus	assinalamentos	feitos	no	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	conforme	subitem	8.24	do	edital	regulador	
do	concurso.

12.	 	A	saída	da	sala	só	poderá	ocorrer		depois	de	decorrida		uma		hora		do		início		da		prova.	A	não-observância	dessa	
exigência	acarretará	a	sua	exclusão	do	concurso.	

13.	 	Ao	sair	da	sala	entregue	este	CADERNO	DE	PROVA,	juntamente	com	o	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	ao	Fiscal	de	
Sala.	
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ADMINISTRAÇÃO:

GERAL

01-	Conhecer	a	evolução	do	pensamento	administrativo,	bem	
como	 de	 suas	 teorias	 e	 abordagens,	 permite	 concluir,	
acertadamente,	que:

a)	 a	 resolução	 de	 problemas	 organizacionais	 pode	 ser	
tentada	 pela	 aplicação	 conjunta	 de	 várias	 Teorias	
Administrativas,	ainda	que	suas	abordagens	sejam,	à	
primeira	vista,	antagônicas.

b)	 como	 ciência,	 a	 Administração	 independe	 de	 outras	
ciências.

c)	 ao	 enfatizar	 as	 tarefas,	 a	 abordagem	 burocrática	
enrijece	a	organização,	afastando-a	de	seus	objetivos.

d)	 a	Teoria	Clássica	da	Administração	possui	apenas	valor	
histórico	e	referencial,	não	sendo	aplicável	em	nossos	
dias.

e)	 a	cultura	de	uma	organização	é	determinada	por	sua	
estrutura,	sendo	pouco	afetada	pelos	valores	e	crenças	
das	pessoas	que	a	integram.

02-	Sobre	 o	 tema	 “gerenciamento	 de	 processos”,	 é	 correto	
afirmar	que:	

a)	 a	 partir	 da	 estratégia,	 a	 organização	 deve	 identificar	
seus	processos	críticos,	gerenciando-os	com	base	em	
um	enfoque	de	sistema	aberto.

b)	 os	esforços	de	mapeamento	devem	ser	abrangentes,	
de	modo	a	permitir	uma	completa	varredura	em	todos	
os	processos	da	organização.

c)	 um	 bom	 mapeamento	 de	 processos	 decorre	 de	 se	
saber	que	a	abordagem	vertical	é	mais	importante	que	
a	abordagem	horizontal.

d)	 todos	 os	 processos	 organizacionais	 devem	 ser	
otimizados,	mesmo	aqueles	que	não	agregam	valor.

e)	 considerado	um	fim	em	si	mesmo,	o	mapeamento	de	
processos	é	mais	 importante	que	o	cumprimento	das	
metas	e	objetivos	estabelecidos.

03-	Em	um	contexto	de	planejamento	organizacional,	desponta	
como	correta	a	seguinte	premissa:

a)	 considerado	 o	 caráter	 temporário	 dos	 projetos,	 sua	
gestão	prescinde	de	um	pensar	estratégico.

b)	 para	que	a	construção	de	cenários	possa	ser	utilizada	
de	forma	estratégica,	é	recomendável	o	uso	exclusivo	
de	técnicas	objetivas.

c)	 planejar	 estrategicamente	 implica	 subordinar	 os	 fins	
aos	meios.

d)	 a	 partir	 da	 fase	 de	 implementação	 das	 decisões,	
encerra-se	a	possibilidade	de	os	planos	de	longo	prazo	
serem	alterados.

e)	 para	 a	 construção	 de	 cenários	 em	 um	 contexto	
de	 incertezas	 e	 mudanças	 rápidas,	 a	 abordagem	
prospectiva	é	preferível	à	abordagem	projetiva.

04-	Considerando	as	diversas	tipologias	de	decisões,	pode-se	
afirmar,	corretamente,	que:

a)	 dado	 o	 caráter	 pouco	 complexo	 dos	 problemas	 que	
enfrentam,	 as	 pequenas	 organizações	 costumam	
tomar,	exclusivamente,	decisões	estruturadas.	

b)	 no	 nível	 operacional,	 todas	 as	 decisões	 são,	
necessariamente,	não-estruturadas.

c)	 em	 geral,	 as	 fontes	 de	 conhecimento	 necessárias	 à	
tomada	de	uma	decisão	estratégica	são	especializadas	
e	externas	à	organização.

d)	 as	 decisões	 tomadas	 para	 solucionar	 problemas	
singulares,	que	não	são	bem	compreendidos	nem	se	
prestam	 a	 procedimentos	 rotineiros,	 caracterizam-se	
por	serem	semelhantes	entre	si.

e)	 a	 decisão	 estratégica	 é,	 tipicamente,	 uma	 decisão	
estruturada.

05-	No	 contexto	 organizacional,	 ao	 participarmos	 de	 um	
processo	decisório,	é	incorreto	afirmar	que:

a)	 a	 racionalidade,	 por	 si	 só,	 insinua	 ser	 possível	 o	
domínio	de	fatores	não	controláveis	e	a	eliminação	de	
riscos	e	incertezas.

b)	 em	 nossos	 dias,	 ao	 lado	 da	 racionalidade	 gerencial,	
também	 se	 aplicam	 elementos	 como	 os	 aspectos	
comportamentais,	o	senso	comum,	o	juízo	das	pessoas	
e	a	negociação	política.

c)	 a	estrutura	dos	canais	de	informação	e	de	disseminação	
do	 conhecimento	 exerce	 grande	 influência	 sobre	 o	
processo	decisório.

d)	 o		brainstorming	é	a	técnica	adequada	para	identificar	
problemas.

e)	 no	 nível	 superior,	 há	 o	 predomínio	 das	 decisões	
estratégicas,	 que	 tratam	 das	 ligações	 entre	 a	
organização	e	o	ambiente	externo.

06-	Ao	ser	designada(o)	como	responsável	por	um	processo	
de	 mudança	 organizacional,	 você	 saberá	 ser	 capaz	
de	 fazê-lo	 desde	 que	 não	 incorra	 no	 seguinte	 erro	
conceitual:

a)	 no	 âmbito	 da	 administração	 pública,	 o	 marco	 legal-
burocrático	 constitui-se	 em	 um	 forte	 limitador	 para	
a	 implementação	 de	 mudanças	 que,	 de	 regra,	 na	
administração	privada,	dependeriam	apenas	da	visão	
do	agente	de	mudanças.

b)	 mudanças	causam	os	mais	diferentes	tipos	de	reação	
dos	atores	organizacionais,	desde	a	adesão	 imediata	
à	 proposta	 de	 mudança	 até	 à	 resistência	 completa	
a	 qualquer	 tipo	 de	 mudança,	 sendo	 esta	 a	 mais	
frequente.

c)	 a	 resistência	 à	 mudança	 pode	 se	 dar	 nos	 âmbitos	
individual	e	organizacional.

d)	 embora	fundamental	em	um	processo	de	mudança,	o	
papel	da	alta	gerência	não	pode	ser	considerado	como	
fator	determinante	de	sucesso.

e)	 mudanças	 que	 implicam	 em	 alterações	 na	 estrutura	
organizacional,	 com	 reflexo	nos	 níveis	 de	 autoridade	
e	 responsabilidade,	 decorrem,	 quase	 sempre,	 da	
introdução	de	novas	tecnologias.
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07-	Ao	 lidar	 com	 o	 tema	 “departamentalização”,	 é	 correto	
pressupor	que:

a)	 o	gerenciamento	de	projetos	é	inviável	em	um	ambiente	
matricialmente	estruturado.

b)	 cada	nível	hierárquico	comporta	não	mais	que	um	tipo	
de	departamentalização.

c)	 formas	tradicionais	de	departamentalização	estimulam	
a	comunicação	horizontal.

d)	 no	âmbito	da	administração	pública,	é	inviável	a	adoção	
de	estruturas	inovativas.

e)	 estruturas	matriciais	não	se	caracterizam	pelo	prestígio	
à	unicidade	de	comando.

08-	Pensar	em	estrutura	organizacional	importa	saber	que	as	
seguintes	afirmativas	são	corretas,	exceto:	

a)	 em	organizações	que	operam	em	ambientes	instáveis,	
se	 impõe,	 em	 nome	 da	 eficácia,	 um	 desenho	
organizacional	 orgânico,	mais	 flexível	 e	 capaz	 de	 se	
reprogramar.

b)	 organizações	que	adotam	um	desenho	organizacional	
burocrático-mecanicista	 refletem	 uma	 estratégia	
mutante,	emergente	e	proativa.

c)	 uma	 arquitetura	 organizacional	 adequada	 é	 aquela	
que	 permite	 alinhar	 a	 estratégia	 a	 seus	 elementos	
essenciais:	estrutura,	processos,	recursos	humanos	e	
sistemas	informacionais.

d)	 em	organizações	que	operam	em	ambientes	estáveis,	
se	 impõe,	 em	 nome	 da	 eficiência,	 um	 desenho	
organizacional	 burocrático-mecanicista,	mais	 rígido	 e	
programável.

e)	 organizações	que	adotam	um	desenho	organizacional	
burocrático-mecanicista	 preservam	 uma	 estrutura	
rígida	e	verticalizada.

09-	Ultrapassada	 a	 fase	 do	 planejamento	 estratégico,	
impõe-se	a	execução	dos	planos,	oportunidade	em	que	
caberão,	 ao	 coordenador,	 as	 seguintes	 incumbências,	
exceto:

a)	 planejar	o	desenvolvimento	das	atividades	estruturantes.
b)	 promover	a	compatibilização	entre	as	diversas	tarefas.
c)	 controlar	e	adequar	prazos.
d)	 rever	e	alterar	a	fundamentação	da	estratégia	adotada.
e)	 prever	e	prover	soluções.

10-	Em	um	ambiente	organizacional	onde	se	pratica	a	gestão	
por	competências,	é	correto	afirmar	que:

a)	 a	competência	flui,	naturalmente,	pelo	simples	exercício	
das	funções	atribuídas	ao	cargo.

b)	 os	processos	de	recrutamento	e	seleção	tendem	a	se	
tornar	mais	subjetivos.

c)	 o	mapeamento	dos	cargos	é	feito	de	forma	a	atender	
aos	objetivos	da	organização.

d)	 investir	em	treinamento	se	torna	desnecessário,	já	que	
todos	são	competentes.

e)	 os	 salários	 são	 mais	 elevados	 que	 a	 média	 do	
mercado.

11-	Ao	adotar	o	estilo	de	liderança	da	Teoria	Y,	um	gestor	de	
pessoas:

a)	 estimula	 a	 criação	 de	 várias	 equipes	 de	 trabalho,	
fazendo	questão	de	presidir	todas	elas.

b)	 não	se	furta	a	usar	o	poder	da	autoridade	para	resolver	
um	conflito,	se	necessário.

c)	 como	 principal	 instrumento	 motivacional,	 vale-se	 de	
punições	ou	recompensas	salariais.

d)	 estimula	o	desenvolvimento	de	competências,	 já	que	
boa	parte	dos	 indivíduos	não	se	 interessa	por	novos	
aprendizados.

e)	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 empodera	 os	 indivíduos	 e	
enriquece	suas	tarefas,	centraliza	as	decisões.

12-	Elemento	 básico	 para	 a	 interação	 social	 e	 o	
desenvolvimento	das	relações	humanas,	a	comunicação	
desempenha	 papel	 fundamental	 para	 a	 efetivação	
de	 planos	 e	 programas	 em	 qualquer	 ambiente	
organizacional.	Por	isso	mesmo,	é	correto	afirmar	que:

a)	 a	comunicação	deve	se	prestar	à	defesa	incondicional	
da	organização,	sem	levar	em	conta	os	interesses	de	
seus	diversos	públicos,	internos	e	externos.

b)	 em	organizações	 com	fins	 lucrativos,	 a	 comunicação	
mercadológica	deve	ser	priorizada	em	detrimento	das	
comunicações	institucional	e	interna.

c)	 o	 planejamento	 estratégico	 de	 comunicação	 deve	
considerar	 a	 cultura	 organizacional	 como	 um	 fator	
determinante	dos	procedimentos	a	serem	adotados.

d)	 a	 comunicação	 organizacional	 deve	 ser	 levada	 a	
efeito,	 exclusivamente,	 por	 especialistas	 da	 área,	 de	
preferência	 lotados	 em	 uma	 assessoria	 vinculada	 à	
alta	gerência.

e)	 por	não	disponibilizarem	bens	e	serviços	ao	mercado,	
organizações	 públicas	 propriamente	 ditas	 devem	
apenas	se	preocupar	com	a	comunicação	interna.

13-	No	campo	da	gestão	da	informação	e	do	conhecimento,	é	
correto	afirmar	que:

a)	 o	conhecimento	tácito	pode,	no	todo	ou	em	parte,	ser	
explicitado.

b)	 classifica-se	 como	 tácito	 o	 conhecimento	 disponível	
em	livros,	revistas	e	outros	meios	de	fácil	acesso.

c)	 todo	conhecimento	explícito	tende	a	se	transformar	em	
conhecimento	tácito.

d)	 a	gestão	do	conhecimento	está	voltada,	prioritariamente,	
para	o	trato	do	conhecimento	explícito.

e)	 a	gestão	da	informação	está	voltada,	prioritariamente,	
para	o	trato	do	conhecimento	tácito.
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14-	Como	 ação	 administrativa,	 um	 mecanismo	 de	 controle	
será	considerado	eficientemente	correto	se:

a)	 possuir	caráter	eminentemente	repressor.
b)	 permitir	a	identificação	de	desvios	positivos.
c)	 for	 levado	 a	 efeito	 ainda	 que	 seu	 custo	 supere	 o	 do	

objeto	controlado.
d)	 for	censitário,	quando	poderia	ser	por	amostragem.
e)	 evitar	o	uso	de	padrões	físicos,	prestigiando,	apenas,	

os	monetários.

15-	Reduzindo,	 cada	 vez	mais,	 o	 lapso	 que	 vai	 da	 ficção	 à	
realidade,	 o	 avanço	 tecnológico	 a	 todos	 impacta.	 No	
campo	das	organizações,	é	correto	afirmar	que:

a)	 o	 desenvolvimento	 da	 robótica	 interessa	 mais	 às	
organizações	industriais	e	menos	às	agropecuárias	ou	
de	serviços.

b)	 em	um	país	como	o	Brasil,	dada	a	rigidez	da	legislação,	
as	 relações	 de	 trabalho	 são	 pouco	 afetadas	 pela	
incorporação	de	novas	tecnologias.

c)	 o	 domínio	 do	 ferramental	 tecnológico,	 por	 si	 só,	 é	
suficiente	 para	 garantir	 a	 empregabilidade	 de	 um	
indivíduo.

d)	 as	 organizações	 virtuais	 se	 valem	 da	 tecnologia	
para	 unir	 pessoas,	 ideias	 e	 bens	 sem,	 todavia,	 ser	
necessário	 reuní-los	 em	 um	 mesmo	 espaço	 físico	
simultaneamente.

e)	 a	 incorporação	 de	 uma	 nova	 tecnologia	 garante	 o	
alcance	de	melhores	 resultados	em	comparação	aos	
que	 seriam	 obtidos	 caso	 a	 tecnologia	 anterior	 fosse	
mantida.

PÚBLICA

16-	Em	nosso	país,	o	processo	que	permeia	a	 formação	do	
Estado	 nacional	 e	 da	 administração	 pública	 se	 revela	
pelas	seguintes	constatações,	exceto:

a)	 a	 administração	 colonial	 se	 caracterizou	 pela	
centralização,	 formalismo	e	morosidade,	decorrentes,	
em	 grande	 parte,	 do	 vazio	 de	 autoridade	 no	 imenso	
território.

b)	 a	partir	 da	administração	pombalina,	pouco	a	pouco,	
o	 empirismo	 paternalista	 do	 absolutismo	 tradicional	
foi	 sendo	 substituído	 pelo	 racionalismo	 típico	 do	
despotismo	esclarecido.

c)	 a	 transferência	 da	 corte	 portuguesa,	 em	 1808,	 e	 a	
consequente	 elevação	 do	 Brasil	 a	 parte	 integrante	
do	 Reino	 Unido	 de	 Portugal	 constituíram	 as	 bases	
do	 Estado	 nacional,	 com	 todo	 o	 aparato	 necessário	
à	 afirmação	 da	 soberania	 e	 ao	 funcionamento	 do	
autogoverno.

d)	 a	 partir	 da	 Revolução	 de	 1930,	 o	 Brasil	 passou	 a	
empreender	um	continuado	processo	de	modernização	
das	estruturas	e	processos	do	aparelho	do	Estado.

e)	 a	 República	 Velha,	 ao	 promover	 grandes	 alterações	
na	 estrutura	 do	 governo,	 lançou	 a	 economia	 rumo	 à	
industrialização	 e	 a	 administração	 pública	 rumo	 à	
burocracia	weberiana.

17-	Acerca	do	modelo	de	administração	pública	gerencial,	é	
correto	afirmar	que:

a)	 admite	o	nepotismo	como	forma	alternativa	de	captação	
de	recursos	humanos.

b)	 sua	 principal	 diferença	 em	 relação	 à	 administração	
burocrática	 reside	 na	 forma	 de	 controle,	 que	 deixa	
de	 se	 basear	 nos	 processos	 para	 se	 concentrar	 nos	
resultados.

c)	 nega	 todos	 os	 princípios	 da	 administração	 pública	
patrimonialista	e	da	administração	pública	burocrática.

d)	 é	orientada,	predominantemente,	pelo	poder	racional-
legal.

e)	 caracteriza-se	pela	profissionalização,	ideia	de	carreira,	
hierarquia	funcional,	impessoalidade	e	formalismo.

18-	Ao	avaliar	o	fato	de	que	a	Constituição	Federal	de	1988	
agregou	 complexidade	ao	desenho	 federativo	brasileiro,	
reconhecendo	o	município	como	ente	federado,	é	incorreto	
afirmar	que:

a)	 inicialmente,	 tal	 processo	 foi	 acompanhado	 por	 uma	
imensa	 descentralização	 de	 políticas	 públicas,	 pelo	
fortalecimento	do	poder	local	e	por	mecanismos	pouco	
coordenados	de	relação	vertical	e	horizontal	entre	os	
entes	federativos.

b)	 assuntos	 que	 até	 então	 eram	 tratados	 apenas	 em	
nível	nacional,	ou	mesmo	estadual,	tornaram-se	parte	
integrante	da	agenda	de	muitos	municípios.

c)	 os	 constituintes	 de	 1988	 optaram	 pelo	 formato	
das	 competências	 concorrentes	 para	 a	 maior	
parte	 das	 políticas	 sociais	 brasileiras,	 combinando	
descentralização	 fiscal	 com	 descentralização	 de	
competências.

d)	 ao	par	da	descentralização,	a	ausência	de	políticas	de	
desenvolvimento	regional	acentuou	as	desigualdades	
locais	e	regionais	observadas	historicamente	no	país.

e)	 inicialmente,	na	medida	em	que	os	estados	se	sentiam	
desobrigados	de	investir,	grande	parcela	dos	encargos	
acabou	 sendo	 assumida,	 de	 forma	 desorganizada,	
pelos	municípios.

19-	Considerando	 a	 evolução	 da	 administração	 pública	 em	
nosso	país,	bem	como	as	suas	experiências	de	reforma,	é	
correto	afirmar	que:

a)	 ao	privilegiar	o	usuário	do	serviço	público,	o	Programa	
Nacional	de	Desburocratização	marcou	pelo	ineditismo,	
já	que	nenhum	outro	antes	dele	fora	dotado	de	caráter	
social	e	político.

b)	 a	reforma	administrativa	de	1967	reduziu	o	fosso	que	
separava	as	burocracias	instaladas	nas	administrações	
direta	 e	 indireta,	 garantindo	 a	 profissionalização	 do	
serviço	público	em	toda	a	sua	extensão.

c)	 a	 reforma	 dos	 anos	 1990	 visava,	 como	 um	 de	 seus	
objetivos,	 fortalecer	 o	 Estado	 de	 modo	 a	 torná-lo	
responsável	direto	pelo	desenvolvimento	econômico	e	
social.
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d)	 a	 reforma	 burocrática	 de	 1936	 apoiou-se,	
conceitualmente,	 em	 três	 dimensões:	 formas	 de	
propriedade,	tipos	de	administração	pública	e	níveis	de	
atuação	do	Estado.

e)	 com	a	República	Velha,	deu-se	a	primeira	experiência	
radical	 de	 reforma	 administrativa,	 em	 resposta	 às	
mudanças	econômicas	e	sociais	que	 levavam	o	país	
rumo	à	industrialização.

20-	No	exercício	da	função,	o	servidor	público	civil	do	Poder	
Executivo	Federal	afronta	o	Código	de	Ética	Profissional	
quando:

a)	 diante	de	duas	opções,	escolhe	sempre	a	melhor	e	a	
mais	vantajosa	para	o	bem	comum.

b)	 exige	 de	 seus	 superiores	 as	 providências	 cabíveis	
contra	ato	ou	fato	contrário	ao	interesse	público	de	que	
lhes	tenha	dado	ciência.

c)	 representa	 contra	 superior	 hierárquico,	 no	 caso	 de	
comprometimento	 indevido	 da	 estrutura	 em	 que	 se	
funda	o	Poder	Estatal.

d)	 apresenta-se	 ao	 trabalho	 com	 vestimentas	
inadequadas.

e)	 facilita	a	fiscalização,	por	quem	de	direito,	de	seus	atos	
ou	serviços.

21-	Podendo	 ser	 identificada	 como	 uma	 perspectiva	
inovadora	 de	 compreensão,	 análise	 e	 abordagem	
dos	 problemas	 da	 administração	 pública,	 com	 base	
no	 empirismo	 e	 na	 aplicação	 de	 valores	 de	 eficácia	 e	
eficiência	em	seu	funcionamento,	a	Nova	Gestão	Pública	
propõe	um	modelo	administrativo	dotado	das	seguintes	
características,	exceto:

a)	 direcionamento	estratégico.
b)	 limitação	 da	 estabilidade	 de	 servidores	 e	 regimes	

temporários	de	emprego.
c)	 maior	 foco	 nos	 procedimentos	 e	 menor	 foco	 nos	

produtos	e	resultados.
d)	 desempenho	crescente	e	pagamento	por	desempenho/

produtividade.
e)	 transparência	e	cobrança	de	resultados	(accountability).

22-	Considerando	o	arcabouço	racional-legal	da	administração	
pública	no	Brasil,	é	correto	afirmar	que:

a)	 apenas	as	teorias	administrativas	com	foco	nas	tarefas	
e	nas	estruturas	são	aplicáveis	à	gestão	pública.

b)	 nos	 dias	 atuais,	 encontramos	 fragmentos	 de	 todas	
as	 teorias	administrativas	nas	organizações	públicas,	
quer	adaptadas	quer	em	sua	forma	original.

c)	 nenhuma	 teoria	 administrativa	 pode	 ser	 aplicada	 à	
gestão	pública,	pelo	simples	fato	de	todas	elas	terem	
sido	desenvolvidas	em	ambiente	empresarial.

d)	 à	 exceção	 das	 teorias	 administrativas	 com	 foco	 nas	
pessoas,	as	demais	são	aplicáveis	à	gestão	pública.

e)	 nenhuma	 teoria	 administrativa	 pode	 ser	 aplicada	 à	
gestão	pública,	que	já	dispõe	de	um	modelo	gerencial	
próprio	e	específico.

23-	Ao	avaliar	um	programa	de	governo,	é	necessário	lançar	
mão	 de	 critérios	 cuja	 observação	 confirmará,	 ou	 não,	 a	
obtenção	de	resultados.	Assim,	quando	se	deseja	verificar	
se	um	programa	qualquer	produziu	efeitos	 (positivos	ou	
negativos)	 no	 ambiente	 externo	 em	 que	 interveio,	 em	
termos	econômicos,	técnicos,	socioculturais,	institucionais	
ou	ambientais,	deve-se	usar	o	seguinte	critério:

a)	 eficiência.
b)	 eficácia.
c)	 sustentabilidade.
d)	 efetividade.
e)	 satisfação	do	beneficiário.

24-	Sobre	 o	 tema	 “motivação,	 clima	 e	 cultura”,	 podemos	
afirmar	corretamente	que:

a)	 um	funcionário	satisfeito	também	está,	necessariamente,	
motivado.

b)	 análises	de	clima	não	se	prestam	para	orientar	políticas	
de	recursos	humanos.

c)	 cultura	e	clima	organizacional	são	variáveis	independen-
tes	entre	si,	que	não	se	comunicam.

d)	 de	uma	forma	geral,	os	elementos	da	cultura	podem	ser	
alterados	no	curto	prazo.

e)	 o	 salário,	 isoladamente,	 não	 se	 constitui	 em	 um	 fator	
motivacional.

25-	Tal	 como	 no	 esforço	 de	 planejamento	 estratégico,	 uma	
organização	 que	 busque	 estabelecer	 um	 modelo	 de	
desenvolvimento	institucional	deve	percorrer	as	seguintes	
etapas:

I.	 Definição	da	missão,	visão	e	negócio;
II.	 Análise	do	ambiente	interno	–	pontos	fortes	e	fracos;
III.	 Análise	 do	 ambiente	 externo	 –	 oportunidades	 e	

ameaças;
IV.	 Definição	dos	objetivos,	metas	e	planos	de	ação.

Estão	corretas:

a)	 todas	estão	corretas.
b)	 apenas	I	e	III.
c)	 apenas	II,	III	e	IV.
d)	 apenas	I,	II	e	III.
e)	 apenas	I	e	II.

26-	Um	 processo	 de	 mudança	 organizacional	 cujo	 objetivo	
prioritário	 seja	 perseguir,	 de	 um	 lado,	 a	 motivação,	
atitudes,	comportamentos	individuais,	satisfação	pessoal	
e	profissional	e,	de	outro	 lado,	a	coesão	e	a	 identidade	
interna,	 introduzindo	 novos	 valores	 e	 hábitos	 a	 serem	
compartilhados	coletivamente,	deve	ser	analisado	sob	a	
ótica	das	seguintes	perspectivas:

a)	 humana	e	política.
b)	 cultural	e	política.
c)	 humana	e	estrutural.
d)	 cultural	e	estrutural.
e)	 humana	e	cultural.
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27-	Como	instrumento	gerencial,	um	programa	de	avaliação	
de	 desempenho	 tenderá	 a	 ser	 proveitoso	 caso	 se	
preste	a	alcançar,	entre	outros,	os	seguintes	objetivos,	
exceto:

a)	 proporcionar	feedback	ao	indivíduo	avaliado,	a	fim	de	
aperfeiçoar	seu	desempenho.

b)	 subsidiar	mecanismos	de	promoção	e	recompensa.
c)	 justificar	a	abertura	de	ações	disciplinares.
d)	 possibilitar	 o	 levantamento	 de	 necessidades	 de	

treinamento.
e)	 proporcionar	feedback	à	área	de	pessoal.

28-	Comportando	 a	 interação	 de	 estruturas	 descentralizadas	
e	 modalidades	 inovadoras	 de	 parcerias	 entre	 estatais	 e	
organizações	 sociais	 ou	 empresariais,	 a	 abordagem	 de	
redes	 de	 políticas	 públicas	 se	 constitui	 em	 uma	 recente	
tendência	 da	 administração	 pública	 em	 nosso	 país.	 Sua	
proliferação,	porém,	acarreta	vantagens	e	desvantagens	à	
sua	gestão.	Como	desvantagem,	podemos	citar	o	fato	de	
que	as	redes:

a)	 propiciam	o	desenvolvimento	de	uma	gestão	adapta-
tiva.

b)	 garantem	a	 presença	 pública	 sem	a	 necessidade	 de	
criação	ou	aumento	de	uma	estrutura	burocrática.

c)	 possibilitam	a	definição	de	prioridades	de	uma	maneira	
mais	democrática.

d)	 dificultam	 a	 prestação	 de	 contas	 dos	 recursos	
públicos	 envolvidos,	 por	 envolver	 numerosos	 atores	
governamentais	e	privados.

e)	 garantem	a	diversidade	de	opiniões	sobre	o	problema	
em	questão,	por	envolverem	mais	atores.	

29-	No	atual	contexto,	uma	coordenação	adequada	de	ações	
intergovernamentais	 implica	 reconhecer	 os	 seguintes	
pressupostos	como	verdadeiros,	exceto:

a)	 a	 efetividade	 das	 políticas	 públicas	 depende	 do	
entrosamento	 entre	 os	 níveis	 de	 governo,	 uma	 vez	
que,	 para	 o	 sucesso	 de	 suas	 ações,	 os	 entes	 locais	
precisam	de	colaboração	horizontal	e	vertical.

b)	 a	existência	de	recursos	financeiros	e	de	normas	para	
a	 sua	 descentralização,	 aliada	 a	 uma	 boa	 gestão	
financeira	e	a	um	controle	 formal,	é	suficiente	para	a	
coordenação	e	a	promoção	do	equilíbrio	nas	relações	
entre	níveis	de	governo.

c)	 no	mais	 das	 vezes,	 a	 cooperação	 federativa	 é	 frágil	
e	 há	 poucos	 incentivos	 institucionais	 a	 seu	 favor.	
Por	 conta	 disso,	 nas	 áreas	 em	 que	 as	 relações	
intergovernamentais	 são	mais	 azeitadas,	 as	 políticas	
geralmente	são	mais	bem-sucedidas,	e	vice-versa.

d)	 a	autonomia	dos	entes	federativos,	aliada	a	um	vasto	
rol	 de	 competências	 compartilhadas,	 possibilita	 que,	
frente	a	uma	omissão	do	poder	público,	a	população	
permaneça	sem	uma	ação	governamental	e	não	saiba	
de	quem	cobrar:	se	do	governo	municipal,	estadual	ou	
federal.

e)	 instrumento	 de	 cooperação	 mais	 usado	 pelos	 entes	
federativos,	 os	 convênios,	 por	 terem	 seus	 termos	
estabelecidos	 pela	 esfera	 de	 governo	 superior,	mais	 se	
assemelham	 a	 um	 contrato	 de	 adesão	 e	 menos	 a	 um	
acordo	negociado	entre	as	partes.

30-	Acerca	 dos	 mecanismos	 e	 procedimentos	 adotados	
pelo	 sistema	de	planejamento	e	orçamento	do	Governo	
Federal,	é	incorreto	afirmar	que:

a)	 a	 Lei	 de	 Diretrizes	 Orçamentárias,	 a	 quem	 compete	
nortear	o	Plano	Plurianual,	tem	por	princípio	promover	
a	 integração	 entre	 as	 ações	 de	 planejamento	 e	
orçamento.

b)	 dotado	de	um	evidente	caráter	coordenador	das	ações	
governamentais,	o	Plano	Plurianual	subordina	todas	as	
iniciativas	orçamentárias	aos	seus	propósitos.

c)	 uma	 estrutura	 orçamentária	 baseada	 em	 programas	
se	caracteriza,	entre	outras,	por	facilitar	a	mensuração	
total	dos	custos	necessários	ao	alcance	de	um	dado	
objetivo.

d)	 os	programas	podem	ser	classificados	como	finalísticos	
ou	 como	 de	 apoio	 às	 políticas	 públicas	 e	 áreas	
especiais.

e)	 em	 matéria	 orçamentária,	 o	 programa	 é	 o	 elemento	
de	integração	entre	o	Plano	Plurianual,	os	orçamentos	
anuais,	a	execução	e	o	controle.

CIÊNCIA POLÍTICA

31-	O	termo	Política	diz	respeito	ao	funcionamento	do	Estado	
e	ao	exercício	do	poder.	Quanto	à	sua	origem,	está	correto	
afirmar	que:

a)	 foi	criado	por	Maquiavel.
b)	 tem	sua	origem	na	Revolução	Francesa.
c)	 deriva	da	palavra	grega	pólis.
d)	 surgiu	com	a	formação	dos	partidos	políticos.
e)	 resultou	das	disputas	dinásticas	na	antiguidade.

32-	O	monopólio	do	uso	da	força	pelo	Estado	e	seus	agentes	
é	 uma	 característica	 do	 poder	 político.	 Identifique	 o	
enunciado	correto.

a)	 Somente	 em	 países	 onde	 existe	 uma	 constituição	
escrita	 o	 Estado	 tem	 legitimidade	 para	 impor	 o	
monopólio	do	uso	da	força.

b)	 Todo	grupo	organizado	e	com	uma	liderança	constituída	
tem	legitimidade	para	usar	a	força.

c)	 É	 preciso	 que	 exista	 um	 sistema	 legal	 para	 que	 a	
violência	 seja	usada	 legitimamente	pelos	agentes	do	
Estado.

d)	 A	legitimidade	do	monopólio	da	força	exclui	a	dominação	
ideológica.

e)	 O	 Estado	 que	 abre	 mão	 de	 manter	 forças	 armadas	
deixa	de	ter	o	monopólio	da	força.
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33-	O	 surgimento	 do	 Estado	 Moderno	 foi	 acompanhado	
do	 surgimento	 da	 noção	 de	 cidadania,	 que	 teve	 como	
condição	um	dos	seguintes	fenômenos	sociais:

a)	 o	fim	dos	regimes	despóticos.
b)	 a	emergência	da	noção	de	indivíduo.
c)	 a	abolição	da	escravidão.
d)	 a	revolução	industrial	e	surgimento	do	proletariado.
e)	 a	escolha	direta	dos	governos	locais.

34-	Segundo	o	filósofo	Norberto	Bobbio,	“A	superioridade	do	
governo	das	leis	sobre	o	governo	dos	homens	é	uma	das	
grandes	 idéias	 que	 retornam	 toda	 vez	 que	 é	 discutido	
o	 problema	 dos	 limites	 do	 poder”.	 São	 características	
inerentes	ao	governo	das	leis...

O	único	enunciado	incorreto	é:

a)	 a	lei	distingue-se	do	comando	pessoal	do	soberano	por	
sua	generalidade.

b)	 ao	se	estipular	que	a	lei	deve	ser	seguida	também	pelo	
governante	 impede	 que	 este	 faça	 valer	 sua	 vontade	
pessoal.	

c)	 a	lei,	por	sua	origem,	não	está	submetida	à	evolução.	
d)	 as	 leis	 podem	 ser	 derivadas	 da	 natureza,	 mediadas	

pela	tradição	ou	pela	sabedoria	do	legislador.
e)	 as	normas	estão	sujeitas	a	sofrer	mudanças	bruscas	

em	decorrência	do	saber	popular.

35-	O	pensamento	econômico	foi	construído	com	a	contribuição	
de	inúmeros	autores,	que	tiveram	seus	nomes	associados	
às	 teorias	 que	 defenderam	 e	 a	 determinadas	 formas	 de	
relação	entre	Estado	e	atividade	econômica.	A	seguir,	são	
citados	cinco	autores,	as	questões	às	quais	seus	nomes	são	
associados	 e	 ao	 papel	 que	 atribuíam	 ao	Estado.	Apenas	
uma	série	é	correta.

a)	 Adam	Smith,	mão	invisível,	intervencionismo.
b)	 Thomas	Malthus,	superpopulação,	intervencionismo.
c)	 Karl	Marx,	economia	do	bem-estar,	intervencionismo.
d)	 Keynes,	teoria	quantitativa	da	moeda,	intervencionismo.
e)	 Schumpeter,	destruição	criativa,	não-intervencionismo.

36-	A	 busca	 da	 distribuição	 do	 poder	 está	 intrinsecamente	
ligada	 à	 luta	 contra	 as	 tiranias.	As	 afirmações	 a	 seguir	
estão	 relacionadas	 ao	 pluralismo	 como	 contraposição	
à	 concentração	do	poder	do	Estado.	 Identifique	a	única	
opção	correta.

a)	 Pluralismo	e	divisão	dos	poderes	são	indissociáveis.
b)	 A	 distribuição	 do	 poder	 é	 incompatível	 com	 formas	

elitistas	de	governo.
c)	 Sob	 regimes	 ditatoriais	 não	 ocorre	 distribuição	 de	

poder.
d)	 O	liberalismo	clássico	não	visa	à	distribuição	do	poder	

do	Estado,	mas	sim	a	sua	limitação.
e)	 O	socialismo	leva	ao	desaparecimento	do	pluralismo	e	

da	distribuição	do	poder.

37-	Segundo	 Robert	 Dahl,	 existem	 oito	 condições	 para	
que	 uma	 sociedade	 seja	 democrática.	 A	 seguir,	 são	
relacionadas	algumas	dessas	características.	

Aponte	a	opção	falsa.			

a)	 Liberdade	de	criar	e	associar-se	a	organizações.	
b)	 Direito	de	voto.	
c)	 Elegibilidade	para	cargos	públicos.	
d)	 Instituições	 que	 tornem	 as	 políticas	 governamentais	

dependentes	 de	 votos	 e	 outras	 manifestações	 de	
preferências.	

e)	 Inexistência	de	veículos	estatais	de	informação.

38-	Ao	 identificar	 três	 tipos	 puros	 de	 dominação	 legítima,	
Max	Weber	afirmou	que	o	 tipo	mais	puro	de	dominação	
legal	 é	 aquele	 que	 se	 exerce	 por	 meio	 de	 um	 quadro	
administrativo	 burocrático.	 A	 seguir,	 são	 relacionadas	
algumas	 características	 da	 administração	 burocrática	
weberiana.	

Identifique	a	opção	falsa.

a)	 A	 totalidade	dos	 integrantes	do	quadro	administrativo	
é	 composta	 por	 funcionários	 escolhidos	 de	 forma	
impessoal.

b)	 Existe	uma	hierarquia	administrativa	rigorosa.
c)	 A	remuneração	é	em	dinheiro,	com	salários	fixos	e	em	

geral	com	direito	a	pensão.
d)	 As	 condições	 de	 trabalho	 são	 definidas	 mediante	

convenção	 coletiva	 entre	 os	 funcionários	 e	 a	
administração.

e)	 Os	funcionários	estão	submetidos	a	disciplina	rigorosa	
e	a	vigilância	administrativa.	

39-	A	maioria	 dos	 autores	 que	 analisaram	 os	 processos	 de	
reforma	do	Estado	o	dividem	em	duas	fases	ou	gerações.	
De	um	modo	geral,	a	primeira	geração	ocorreu	na	década	
de	1980	e	 início	da	década	de	1990	e	 teve	por	objetivo	
reduzir	 o	Estado.	A	 seguir,	 é	 apresentada	uma	série	 de	
medidas	 típicas	 das	 reformas	 do	 Estado	 empreendidas	
por	 países	 latino-americanos	 como	 Brasil,	 Argentina	 e	
Chile.

Aponte	a	opção	falsa.

a)	 Criação	de	bancos	centrais.
b)	 Privatização	de	empresas	estatais.
c)	 Diminuição	da	estrutura	administrativa.
d)	 Redução	 do	 controle	 estatal	 sobre	 a	 atividade	

econômica	(desregulação).
e)	 Ajuste	fiscal	no	sentido	de	reduzir	os	gastos	públicos.



Cargo:	Especialista	em	Políticas	Públicas	e	Gestão	Governamental	-	2009 � Prova	2	-	Gabarito 1 

40-	A	 maior	 parte	 dos	 países	 ocidentais	 enfrentou	 uma	
crise	do	Estado	nos	anos	80	do	 século	XX.	Algumas	
características	 estiveram	 presentes	 tanto	 nos	 países	
desenvolvidos	quanto	na	América	Latina.	Outras	foram	
características	 apenas	 dos	 países	 latino-americanos.	
A	 seguir	 são	 relacionados	 alguns	 elementos	 dessa	
crise:

1.	 crise	fiscal;
2.	 esgotamento	dos	efeitos	internos	do	ciclo	de	expansão	

mundial	posterior	à	II	Guerra	Mundial;
3.	 esgotamento	 do	 modelo	 de	 industrialização	 por	

substituição	de	importações;	
4.	 redemocratização;
5.	 crise	da	dívida	externa.

Que	 elementos	 estiveram	 presentes	 em	 países	 latino-
americanos	como	Brasil,	Argentina	e	Peru?

a)	 Nenhum.
b)	 Apenas	1,	2	e	4.
c)	 Todos.
d)	 Apenas	3,	4	e	5.
e)	 Apenas	2	e	4.

41-	Estado	 de	 Bem-Estar	 (welfare state),	 conforme	 o	
Dicionário	 de	 Política	 organizado	 por	 Norberto	 Bobbio,	
Nicola	Matteucci	e	Gianfranco	Pasquino,	pode	ser	definido	
como	 o	 “Estado	 que	 garante	 tipos	 mínimos	 de	 renda,	
alimentação,	 saúde,	 habitação,	 educação,	 assegurados	
a	 todo	 cidadão,	 não	 como	 caridade,	 mas	 como	 direito	
político”.

Os	enunciados	a	seguir	se	referem	a	essa	questão:	

1.	 há	 uma	 relação	 direta	 entre	 desenvolvimento	
econômico	e	os	Estados	de	Bem-Estar	 tal	como	se	
desenvolveram	a	partir	da	Segunda	Guerra	Mundial.

2.	 o	Brasil	se	tornou	um	Estado	de	Bem-Estar	ao	inserir	
direitos	sociais	na	Constituição	de	1988.

3	.	 regimes	 totalitários	 como	 o	 fascismo	 e	 o	 nazismo	
podem	 ser	 considerados	 de	 Bem-Estar	 porque	 em	
seu	apogeu	eliminaram	a	fome	e	o	desemprego.

4.	 pode-se	 dizer	 que	 entre	 os	 indígenas	 brasileiros	
estão	 presentes	 as	 características	 do	 Estado	 de	
Bem-Estar,	 porque	 todos	 os	 seus	 membros	 têm	
direito	aos	mesmos	níveis	de	alimentação,	saúde	e	
educação.

5.	 os	 processos	 de	 reforma	 do	 Estado,	 ao	 incluírem	
privatizações	e	reformas	dos	sistemas	de	Previdência,	
acabaram	 com	 os	 Estados	 de	 Bem-Estar	 surgidos	
após	a	Segunda	Guerra	Mundial.

Em	relação	aos	enunciados	acima:
		
a)	 nenhum	está	correto.
b)	 todos	estão	corretos.	
c)	 apenas	o	2	está	correto.
d)	 apenas	o	1	está	correto.
e)	 apenas	o	5	está	correto.

42-	Em	1993,	 o	Brasil	 realizou	 um	plebiscito	 sobre	 a	 forma	
e	 sobre	 o	 sistema	 de	 governo	 a	 vigorarem	 no	 país	 a	
partir	de	então.	Os	seguintes	enunciados	se	 referem	ao	
resultado	dessa	opção	dos	eleitores	brasileiros.	Indique	o	
único	correto.

a)	 No	plebiscito,	a	campanha	foi	conduzida	por	frentes	que	
representavam	 o	 Parlamentarismo	 com	 República,	 o	
Presidencialismo	com	República	e	o	Parlamentarismo	
com	Monarquia.	

b)	 A	 derrota	 da	 opção	 pela	 monarquia	 era	 previsível,	
porque	os	herdeiros	de	D.	Pedro	II	não	puderam	fazer	
campanha	eleitoral.

c)	 Nas	repúblicas	parlamentaristas,	os	presidentes	têm	
maior	 poder	 que	 nas	 repúblicas	 presidencialistas,	
porque	 pertencem	 ao	 partido	 com	 maioria	 no	
Legislativo.

d)	 Nas	repúblicas	presidencialistas,	os	chefes	de	Estado	
contam	 com	 maioria	 automática	 no	 Legislativo,	 por	
isso	são	mais	estáveis	que	as	parlamentaristas.

e)	 A	 maioria	 dos	 eleitores	 optou	 pela	 república	 e	 pelo	
presidencialismo,	 porque	 são	 forma	 e	 sistema	 de	
governo	mais	democráticos	que	os	demais.

43-	Clientelismo,	 corporativismo	 e	 neocorporativismo	 são	
formas	 de	 relacionamento	 entre	 o	 Estado	 e	 setores	 da	
sociedade	civil.	Os	enunciados	abaixo	se	referem	a	essas	
formas	 de	 relacionamento.	 Aponte	 o	 único	 enunciado	
correto.

a)	 O	 clientelismo	 é	 a	 forma	 de	 relacionamento	 entre	
o	 Estado	 e	 as	 comunidades	 de	 baixa	 renda	 sem	
emprego	 formal,	 já	 que	 os	 trabalhadores	 do	 setor	
formal	são	representados	pelos	sindicatos,	que	são	
formas	corporativas.

b)	 O	 corporativismo	 era	 a	 forma	 de	 organização	 dos	
trabalhadores	 vigente	 na	 Era	 Vargas	 e	 deixou	
de	 existir	 com	 o	 fim	 da	 tutela	 do	 Estado	 sobre	 o	
movimento	sindical.

c)	 Chama-se	 neocorporativismo	 o	 movimento	 dos	
sindicatos	 de	 trabalhadores	 e	 de	 empresários	
que	 adotou	 a	 política	 de	 resultados	 em	 lugar	 dos	
alinhamentos	ideológicos.

d)	 A	 principal	 diferença	 entre	 corporativismo	 e	
neocorporativismo	é	que	o	primeiro	está	relacionado	
aos	 regimes	 autoritários,	 enquanto	 o	 segundo	 é	
inerente	aos	regimes	democráticos.	

e)	 O	 termo	 neocorporativismo	 surgiu	 a	 partir	 da	
experiência	 europeia	 de	 solução	 de	 conflitos	
interclasses,	 mediante	 a	 articulação	 de	 um	 acordo	
coletivo	envolvendo	Estado,	capital	e	trabalho.
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44-	A	Constituição	de	1988	caracteriza-se	por	uma	orientação	
geral	no	sentido	da	descentralização	das	políticas	sociais,	
tais	como	educação,	saúde,	habitação	e	saneamento.	Os	
enunciados	a	seguir	referem-se	às	razões	para	isso:

1.	 os	governos	locais	estão	mais	próximos	da	população	
e	 isso	 facilita	 o	 planejamento,	 a	 implementação	 e	 o	
controle	social	em	relação	a	essas	políticas.

2.	 devido	 à	 heterogeneidade	 do	 País,	 as	 políticas	
sociais	 devem	 ser	 diferenciadas	 e	 não	 uniformes	 e	
centralizadas.

3.	 a	descentralização	obriga	os	governos	subnacionais	a	
dedicarem	maior	atenção	às	políticas	sociais.

4.	 a	descentralização	reduz	os	custos	com	uma	estrutura	
administrativa	 central	 sem	 flexibilidade	 e	 distante	 da	
população	a	que	se	destinam	essas	políticas.

Desses	enunciados:

a)	 todos	são	falsos.
b)	 todos	são	verdadeiros.
c)	 apenas	o	1	é	verdadeiro.
d)	 apenas	o	2	é	verdadeiro.
e)	 apenas	o	4	é	verdadeiro.

45-	Uma	das	questões	mais	complexas	na	organização	dos	
estados	nacionais	é	a	definição	de	um	modelo	adequado	
a	 cada	 país,	 considerando	 os	 vários	matizes	 existentes	
entre	 unitarismo	 e	 federalismo.	 No	 Brasil,	 o	 modelo	
variou	entre	esses	dois	pólos	desde	a	Independência.	Os	
seguintes	enunciados	referem-se	a	essa	questão:

1.	 durante	 o	 regime	 militar,	 principalmente	 a	 partir	
da	 Constituição	 de	 1967,	 ocorreu	 um	 processo	 de	
centralização	do	poder	e	dos	recursos.

2.	 a	crise	econômica	dos	anos	1970/80	e	os	anseios	de	
redemocratização		contribuíram		para		que			a			Constituição	
de	1988	e	a	legislação	posterior	revertessem	a	situação	
no	sentido	da	descentralização.

3.	 o	chamado	“pacto	federativo”	brasileiro,	por	não	ter	sido	
fruto	de	um	projeto	abrangente,	e	sim	da	composição	de	
forças	no	Parlamento,	se	caracteriza	pela	existência	de	
distorções	e	conflitos	que	deram	origem	à	necessidade	
de	uma	reforma	tributária	e	política.

4.	 uma	 especificidade	 da	 federação	 brasileira	 atual	 é	 a	
importância	dos	municípios	como	unidades	federativas,	
ao	lado	dos	estados.

Desses	enunciados:

a)	 todos	são	falsos.
b)	 todos	são	verdadeiros.
c)	 apenas	o	1	é	verdadeiro.
d)	 apenas	o	2	é	verdadeiro.
e)	 apenas	o	4	é	falso.

46-	A	 partir	 da	 promulgação	 da	 Constituição	 de	 1988,	 o	
cidadão	 brasileiro	 conta	 com	 uma	 multiplicidade	 de	
formas	 de	 participação	 política	 sem	 precedentes	 na	
história	 do	 País.	 A	 seguir	 são	 relacionadas	 algumas	
formas	de	participação	popular	na	esfera	pública.	

Aponte	o	único	enunciado	falso.

a)	 Possibilidade	 de	 qualquer	 cidadão	 propor	 individual-
mente	Ação	 Direta	 de	 Inconstitucionalidade	 junto	 ao	
Supremo	Tribunal	Federal.

b)	 Participação	em	plebiscitos	e	referendos.
c)	 Iniciativa	popular	na	propositura	de	projetos	de	lei.
d)	 Participação	nas	deliberações	sobre	políticas	públicas	

por	meio	de	organizações	representativas	em	colegia-
dos.	

e)	 Eleição	direta	para	os	 integrantes	de	 todas	as	casas	
legislativas	e	para	o	chefe	do	executivo	em	 todos	os	
níveis	de	governo.

47-	O	historiador	T.	A.	Marshall	é	uma	referência	obrigatória	
quando	 se	 trata	 de	 pesquisar	 a	 evolução	 dos	 direitos	
civis,	 políticos	 e	 sociais.	 Para	 ele,	 há	 uma	 sequência	
cronológica	e	lógica	no	desenvolvimento	de	tais	direitos,	
com	a	conquista	das	liberdades	civis	levando	à	obtenção	
do	 direito	 de	 votar	 e	 ser	 votado	 e	 a	 expansão	 da	
representação	 política	 popular	 permitindo	 a	 aprovação	
parlamentar	dos	direitos	sociais.

Os	seguintes	enunciados	se	referem	ao	Brasil.

Escolha	a	única	opção	válida.

a)	 É	 correto	 afirmar	 que	 a	 mesma	 sequência	 ocorreu,	
apenas	 com	 interrupções	 no	 exercício	 dos	 direitos	
políticos.

b)	 É	 correto	 afirmar	 que,	 a	 despeito	 das	 limitações	
impostas	aos	direitos	políticos,	o	regime	militar	ampliou	
os	direitos	civis	e	sociais.

c)	 É	 correto	 afirmar	 que	 a	 prolongada	 vigência	 da	
Escravidão	 impediu	 que	 a	 evolução	 dos	 direitos	
seguisse	a	sequência	estabelecida	por	Marshall.

d)	 É	correto	afirmar	que	a	grande	expansão	dos	direitos	
sociais	registrada	no	primeiro	governo	Vargas	ocorreu	
em	grande	parte	sob	um	regime	que	suprimiu	direitos	
políticos.

e)	 É	 correto	 afirmar	 que	 os	 direitos	 civis,	 políticos	 e	
sociais	 foram	 estabelecidos	 simultaneamente	 com	 a	
promulgação	da	Constituição	de	1988.		
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48-	O	 termo	 “presidencialismo	 de	 coalizão”	 é	 usado	 para	
designar	 o	 arranjo	 político	 estabelecido	 no	 Brasil	 em	
função	 das	 relações	 entre	 Executivo	 e	 Legislativo.	 A	
expressão	é	pertinente	porque	o	sistema	político	brasileiro	
tem	 características	 híbridas	 do	 presidencialismo	 e	 do	
parlamentarismo,	entre	as	quais:	

1.	 o	 Presidente	 da	 República	 conta	 com	 recursos	 de	
poder	como	a	execução	do	orçamento,	que	não	é	de	
aplicação	compulsória.

2.	 o	Executivo	necessita	do	apoio	do	Legislativo	para	ter	
sua	agenda	aprovada	e	para	governar.

3.	 o	 Presidente	 tem	 a	 prerrogativa	 de	 editar	 Medidas	
Provisórias	com	força	de	lei,	mas	a	iniciativa	legislativa	
é	exclusividade	do	Congresso.

4.	 o	Presidente	 impõe	sua	agenda	 legislativa	porque	as	
lideranças	 partidárias	 são	 frágeis	 e	 suas	 orientações	
raramente	são	seguidas	por	seus	liderados.

Os	enunciados	acima	são:

a)	 todos	verdadeiros.
b)	 todos	falsos.
c)	 verdadeiros	o	3	e	o	4.
d)	 verdadeiros	o	1	e	o	2.
e)	 verdadeiros	o	2	e	o	4.

	49-		A	população	brasileira	 tem	a	possibilidade	de	participar	
na	 formulação	 e	 no	 controle	 da	 execução	 de	 políticas	
públicas,	 principalmente	 na	 área	 social,	 por	 meio	 de	
conselhos	e	outras	instâncias	participativas.	A	seguir,	são	
relacionadas	algumas	características	dessas	instâncias:	

1.	 o	formato	 institucional	dos	conselhos	em	áreas	como	
saúde,	 assistência	 social,	 direitos	 da	 criança	 e	 do	
adolescente	 é	 definido	 por	 legislação	 local	 segundo	
parâmetros	da	legislação	federal.

2.	 de	 um	modo	geral,	 os	 conselhos	 adotam	a	paridade	
como	princípio,	ainda	que	com	composição	variável.

3.	 de	acordo	com	o	 IBGE,	existem	conselhos	de	saúde	
e	 de	 assistência	 social	 constituídos	 em	 quase	 todos	
os	 municípios	 brasileiros,	 mas	 nas	 regiões	 Norte	 e	
Nordeste	 a	 proporção	 de	 conselhos	 municipais,	 em	
relação	ao	total	de	municípios,	é	menor	que	nas	demais	
regiões,	principalmente	no	que	se	refere	a	conselhos	
da	criança	e	do	adolescente.

4.	 os	orçamentos	participativos	são	as	únicas	instâncias	
de	 participação	 que	 não	 decorrem	 de	 dispositivo	
constitucional.	 Em	 consequência,	 a	 sua	 adoção	 é	
sempre	iniciativa	dos	prefeitos	eleitos.

Os	enunciados	acima:

a)	 apenas	o	último	é	falso.
b)	 são	todos	falsos.
c)	 apenas	o	primeiro	é	verdadeiro.
d)	 apenas	o	segundo	é	verdadeiro.
e)	 são	todos	verdadeiros.

50-	A	 questão	 de	 como	 implementar	 políticas	 públicas	
capazes	 de	 promover	 a	 inclusão	 social	 com	 eficácia	 e	
eficiência	em	países	como	o	Brasil	é	crucial	na	gestão	
pública.	 Tal	 como	 vêm	 sendo	 concebidas	 no	 país,	 as	
políticas	 públicas	 apresentam	 algumas	 características	
comuns.	

Identifique	o	enunciado	falso.	

a)	 Uma	 política	 pública	 é	 constituída	 por	 uma	 série	
de	 etapas:	 definição	 de	 agenda,	 identificação	 de	
alternativas,	 avaliação	 e	 seleção	 das	 opções,	
implementação	e	avaliação	dos	resultados.

b)	 Uma	 política	 pública	 geralmente	 envolve	 diferentes	
instâncias	do	governo	e	da	sociedade	civil.

c)	 As	políticas	públicas	são	de	longo	prazo,	mas	produzem	
impactos	ao	longo	de	sua	implementação	e	não	apenas	
ao	final	de	sua	vigência.

d)	 As	 políticas	 públicas	 envolvem	 uma	 tensão	 entre	
práticas	 derivadas	 de	 modelos	 gerenciais,	 que	
procuram	 isolar	 as	 decisões	 de	 fatores	 políticos,	 e	
as	 participativas,	 que	 buscam	 integrar	 os	 segmentos	
sociais,	objeto	das	políticas	nos	processos	de	gestão.

e)	 Uma	política	pública,	para	ser	 implementada,	exige	a	
aprovação	por	parte	dos	legislativos	de	todos	os	níveis	
de	governo	envolvidos.

ECONOMIA

51-	Os	bens	A	e	B	são	substitutos	no	consumo.	Nesse	caso,	
no	que	diz	respeito	a	preços	e	quantidades	de	equilíbrio	
no	mercado	dos	dois	bens,		pode-se	afirmar	que:

a)	 uma	redução	nos	custos	de	produção	do	bem	B	deve	
levar	 a	 uma	 redução	 no	 consumo	 do	 bem	 A	 e	 um	
aumento	no	preço	de	equilíbrio	do	bem	B.

b)	 um	aumento	nos	custos	de	produção	do	bem	B	deve	
levar	 a	 uma	 redução	 no	 consumo	 do	 bem	A	 e	 uma	
redução	no	preço	de	equilíbrio	do	bem	A.

c)	 um	 aumento	 no	 custo	 de	 produção	 do	 bem	 B	 deve	
fazer	 com	 que	 as	 quantidades	 consumidas	 dos	 dois	
bens	sejam	reduzidas.

d)	 um	aumento	nos	custos	de	produção	do	bem	B	deve	
levar	 a	 uma	 redução	 no	 consumo	 desse	 bem	 e	 um	
aumento	no	preço	de	equilíbrio	do	bem	A.

e)	 um	 aumento	 no	 custo	 de	 produção	 do	 bem	 B	 deve	
levar	a	um	aumento	nas	quantidades	consumidas	dos	
dois	bens.
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52-		Os	produtos	X	e	Y	são	produzidos	em	determinado	país	
empregando-se	apenas	a	mão-de-obra	local.	Em	um	dia,	
cada	trabalhador	é	capaz	de	produzir	3	unidades	do	bem	
X	ou,	alternativamente,	5	unidades	do	bem	Y.	Nesse	caso,	
pode-se	afirmar	que:

a)	 o	custo	de	oportunidade	de	se	produzir	uma	unidade	
do	bem	X	é	de	3/5	unidades	do	bem	Y.

b)	 o	custo	de	oportunidade	de	se	produzir	uma	unidade	
do	bem	Y	é	de	3/5	unidades	do	bem	X.

c)	 o	custo	de	oportunidade	de	se	produzir	três	unidades	
do	bem	Y	é	de	5	unidades	do	bem	X.

d)	 o	custo	de	oportunidade	de	se	produzir	três	unidade	do	
bem	X	é	de	3	unidades	do	bem	Y.

e)	 não	 é	 possível	 calcular	 o	 custo	 de	 oportunidade	 da	
produção	do	bem	X	ou	do	bem	Y,	pois	o	enunciado	não	
informa	a	oportunidade	perdida	com	essa	produção.

53-	É	correto	afirmar	que:

a)	 a	condição	para	que	uma	empresa	opte	por	produzir	
uma	 quantidade	 não	 nula	 de	 seu	 produto	 é	 que	 o	
preço	do	mesmo	seja	superior	ao	custo	fixo	médio	de	
produção.

b)	 não	é	possível	que,	no	equilíbrio	de	longo	prazo,	alguma	
empresa	opere	com	 lucro	econômico	nulo,	visto	que,	
nesse	caso,	ela	optaria	por	encerrar	suas	operações.

c)	 no	horizonte	de	curto	prazo,	não	é	possível	que	uma	
empresa	 opere	 com	 lucro	 negativo,	 visto	 que	 ela	
sempre	pode	optar	por	encerrar	suas	atividades.

d)	 a	condição	para	que	uma	empresa	opte	por	produzir	
uma	 quantidade	 não	 nula	 de	 seu	 produto	 é	 que	 a	
margem	 sobre	 o	 custo	 médio	 de	 produção	 seja	 de	
aproximadamente	10%.

e)	 se	um	equilíbrio	é	obtido	com	 todas	as	empresas	de	
um	mercado	 em	 concorrência	 perfeita	 obtendo	 lucro	
econômico	negativo,	então	esse	equilíbrio	é	de	curto	
prazo.

54-	Assinale	a	opção	correta.

a)	 A	 determinação,	 por	 parte	 de	 um	 órgão	 regulador,	
de	 um	 limite	 superior	 ao	 preço	 a	 ser	 cobrado	 pelo	
monopolista,	certamente	implicará	em	uma	redução	no	
nível	de	produção	desse	monopolista.

b)	 Um	monopolista	com	capacidade	de	discriminar	preços	
produz	 uma	 quantidade	 inferior	 à	 que	 ele	 produziria	
caso	não	pudesse	discriminar	preços.

c)	 A	 determinação,	 por	 parte	 de	 um	 órgão	 regulador,	
de	 um	 limite	 superior	 ao	 preço	 a	 ser	 cobrado	 pelo	
monopolista,	pode	induzir	esse	monopolista	a	aumentar	
a	quantidade	que	ele	oferta	de	seu	produto.

d)	 Independentemente	 das	 condições	 de	 custo	 de	
produção,	do	ponto	de	vista	social,	é	sempre	preferível	
que	 um	 produto	 seja	 ofertado	 por	 mais	 de	 uma	
empresa.

e)	 Apenas	 empresas	 de	 grande	 porte	 podem	 ter	 algum	
poder	de	monopólio.

55-	Sobre	 os	 conceitos	 econômicos	 de	 bens	 públicos	 e	
externalidades,	é	correto	afirmar	que:

a)	 se	 a	 produção	 de	 um	 bem	 implica	 externalidades	
negativas,	 então,	 em	 condições	 de	 concorrência	
perfeita,	 esse	 bem	 será	 produzido	 em	 quantidade	
superior	à	que	seria	socialmente	eficiente.

b)	 um	bem	público	é	qualquer	bem	que	seja	de	propriedade	
estatal.

c)	 define-se	 externalidade	 como	 um	 evento	 que	 ocorre	
fora	dos	estabelecimentos	de	uma	empresa.

d)	 não	 é	 possível	 que	 um	 ato	 de	 consumo	 gere	
externalidades	negativas.

e)	 não	 é	 possível	 que	 um	 ato	 de	 produção	 gere	
externalidades	positivas.

56-	Considere	os	seguintes	dados	extraídos	de	um	Sistema	
de	Contas	Nacionais,	em	unidades	monetárias:

Produto	Interno	Bruto:	1.162;
Remuneração	dos	empregados:	450;
Rendimento	misto	bruto	(rendimento	de	autônomos):	150;
Impostos	sobre	a	produção	e	importação:	170;
Subsídios	à	produção	e	importação:	8;
Despesa	de	consumo	final:	900;
Exportação	de	bens	e	serviços:	100;
Importação	de	bens	e	serviços:	38.

Com	base	nessas	informações,	os	valores	para	a	formação 
bruta de capital fixo	 e	 para	 o	 excedente operacional 
bruto	serão,	respectivamente,	

a)	 300	e	362
b)	 200	e	450
c)	 400	e	200
d)	 200	e	400
e)	 200	e	262

57-	Considere	os	seguintes	dados	extraídos	de	um	Sistema	
de	Contas	Nacionais	extraídas	das	contas	de	produção 
de renda:

Produção:	2.500;
Impostos	sobre	produtos:	150;
Produto	Interno	Bruto:	1.300;
Impostos	sobre	a	produção	e	de	importação:	240;
Subsídios	à	produção:	zero;
Excedente	 operacional	 bruto,	 inclusive	 rendimento	 de	
autônomos:	625.

Com	 base	 nessas	 informações,	 é	 correto	 afirmar	 que	
o	 consumo intermediário	 e	 a	 remuneração dos 
empregados	são,	respectivamente:

a)	 1.350	e	440
b)	 1.350	e	435
c)	 1.200	e	410
d)	 1.200	e	440
e)	 1.300	e	500



Cargo:	Especialista	em	Políticas	Públicas	e	Gestão	Governamental	-	2009 1� Prova	2	-	Gabarito 1 

58-	Considere	os	seguintes	saldos,	em	unidades	monetárias,	
para	as	contas	dos	Balanços	de	Pagamentos:

Balanço	comercial:	-	700;
Balanço	de	serviços:	-	7.000;
Balanço	de	rendas:	-	18.000;
Transferências	unilaterais:	+	1.500;
Conta	Capital:	+	300;
Investimento	Direto:	+	30.500;
Investimento	em	Carteira:	+	7.000;
Derivativos:	-	200;
Outros	investimentos	na	conta	financeira	=	-18.000;
Erros	e	omissões:	+	2.500.

Considerando	esses	lançamentos,	é	correto	afirmar	que	a	
conta	Haveres	da	Autoridade	Monetária	apresentou	saldo	
de:

a)	 +	2.000
b)	 –	2.100
c)	 –	2.900
d)	 zero
e)	 +	2.100

59-	Considere	 os	 seguintes	 coeficientes	 de	 comportamento	
monetário:

M1	=	meios	de	pagamentos
c	=	(papel-moeda	em	poder	do	público/M1)	
d	=	(depósitos	a	vista	nos	bancos	comerciais/M1)
R	 =	 (encaixes	 totais	 dos	 bancos	 comerciais/depósitos	 a	

vista	nos	bancos	comerciais)

Considerando	que	c	=	d/3	e	R	=	0,3,	o	valor	do	multiplicador	
da	base	monetária	será	de,	aproximadamente,

a)	 2,105
b)	 3,103
c)	 1,290
d)	 1,600
e)	 2,990

60-	Em	relação	aos	conceitos	relacionados	a	uma	economia	
monetária,	é	incorreto	afirmar	que:

a)	 os	 bancos	 podem	 alterar	 o	 multiplicador	 bancário	
alterando	os	 seus	 recolhimentos	 voluntários	 junto	 ao	
Banco	Central.

b)	 alterando	 os	 recolhimentos	 compulsórios,	 o	 Banco	
Central	 consegue	 controlar	 os	 coeficientes	 de	
comportamento	bancário	“c”	e	“d”.

c)	um	banco	cria	meios	de	pagamentos	quando	compra	
bens	 ou	 serviços	 do	 público	 pagando	 com	 moeda	
corrente.

d)	 o	 valor	 do	 multiplicador	 da	 base	 monetária	 pode	 se	
alterar	independente	das	intenções	do	Banco	Central.

e)	 quanto	 maior	 o	 coeficiente	 “papel	 moeda	 em	 poder	
do	 público/M1”,	 menor	 será	 o	 multiplicador	 da	 base	
monetária.

61-	Assinale	a	opção	falsa	com	relação	a	alguns	dos	objetivos	
perseguidos	pelo	Estado	desenvolvimentista	no	Brasil,	ao	
longo	de	sua	existência,	tendo	como	meta	a	superação	do	
seu	atraso	no	processo	de	industrialização.

a)	 Promover	a	transferência	de	tecnologia	avançada.
b)	 Diversificar	as	exportações.
c)	 Proteger	firmas	estrangeiras.
d)	 Desenvolver	fontes	domésticas	de	energia.
e)	 Limitar	as	exportações.

62-	Com	 relação	 ao	 Déficit	 Público,	 uma	 das	 afirmações	 a	
seguir	é	falsa.	Identifique-a.

a)	 O	 governo	 pode	 financiar	 seu	 déficit	 por	 meio	 de	
recursos	extrafiscais.

b)	 O	déficit	de	caixa	omite	as	parcelas	do	financiamento	
do	setor	público	externo	e	do	resto	do	sistema	bancário,	
bem	como	de	fornecedores	e	empreiteiros.

c)	 No	 cálculo	 do	 déficit	 público,	 segundo	 o	 conceito	
operacional,	 incluem-se	as	despesas	com	a	correção	
monetária	e	cambial	pagas	sobre	a	dívida.

d)	 O	 déficit	 total	 indica	 o	 fluxo	 líquido	 de	 novos	
financiamentos,	obtidos	ao	longo	de	um	ano	pelo	setor	
público	não	financeiro,	nas	três	esferas	de	governo	e	
administrações.

e)	 A	 apuração	 do	 déficit	 pelo	 método	 “abaixo	 da	
linha”	 mede	 o	 tamanho	 do	 déficit	 pelo	 lado	 do	
financiamento.
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63-	Em	 um	 sistema	 federal	 existem	 níveis	 alternativos	 de	
governo	 por	 meio	 dos	 quais	 os	 serviços	 públicos	 são	
ofertados.	Assinale	 a	 única	opção	 falsa	 com	 relação	 ao	
Federalismo	Fiscal.

a)	 Competência	 concorrente	 é	 aquela	 exercida	
simultaneamente	pela	União,	Estados	e	Municípios.

b)	 A	 partilha	 de	 uma	 ampla	 base	 tributária	 entre	 os	
componentes	 de	 uma	 federação	 torna	mais	 difícil	 a	
ocorrência	de	frequentes	mudanças	na	legislação.

c)	 A	 harmonização	 tributária	 implica	 em	 perda	 de	
autonomia	dos	estados	 federados	nos	processos	de	
uniões	 econômicas,	 mas	 é	 vantajosa	 do	 ponto	 de	
vista	dos	princípios	tributários.

d)	 A	 centralização	 dos	 recursos	 e	 do	 poder	 para	
administrá-los	afeta	a	capacidade	do	Estado	de	atuar	
com	a	finalidade	de	evitar	a	concentração	regional	da	
renda.

e)	 As	 decisões	 de	 gastos	 das	 esferas	 subnacionais	
podem	afetar	a	demanda	agregada	da	economia	de	
uma	 forma	 que	 poderia	 prejudicar	 os	 objetivos	 de	
estabilização	macroeconômica	do	governo	central.

64-	A	 análise	 das	 causas	 da	 queda	 da	 inflação	 no	 período	
1995/1998	 no	 Brasil	 está	 ligada	 à	 combinação	 dos	
seguintes	elementos,	exceto:

a)	 a	fase	de	transição	representada	pelos	quatro	meses	
de	 convivência	 da	 população	 com	 a	 URV	 (Unidade	
Real	de	Valor).

b)	 o	 papel	 de	 âncora	 cambial	 como	 balizador	 de	
expectativa.

c)	 o	excepcional	nível	de	reservas	cambiais.
d)	 as	 baixas	 taxas	 de	 juros	 praticadas	 durante	 toda	 a	

segunda	metade	da	década	de	1990.
e)	 o	maior	grau	de	abertura	da	economia.

65-	Em	 fins	 de	 1974,	 o	 Governo	 Federal	 lançou	 o	 II	 Plano	
Nacional	de	Desenvolvimento	 (II	PND).	Com	relação	ao	
referido	Plano,	não	se	pode	dizer	que:

a)	 o	 Plano	 significou	 uma	 alteração	 completa	 nas	
prioridades	da	industrialização	brasileira	do	período	
do	“Milagre”	econômico.

b)	 para	 realizar	o	 II	PND,	o	Estado	 foi	 assumindo	um	
passivo,	para	manter	o	crescimento	econômico	e	o	
funcionamento	da	economia.

c)	 a	meta	do	II	PND	era	manter	o	crescimento	econômico	
em	torno	de	5%	a.a.,	com	crescimento	industrial	em	
torno	de	6%	a.a.

d)	 a	 dívida	 externa	 cresceu	 rapidamente	 no	 período	
74/79,	pois	a	busca	por	 recursos	externos	 também	
serviu	 para	 cobrir	 o	 “hiato	 de	 divisas”	 existente	 na	
execução	do	Plano.

e)	 o	 Plano	 propunha	 uma	 alteração	 na	 estrutura		
produtiva	 brasileira	 de	 modo	 que,	 a	 longo	 prazo,	
diminuísse	 a	 necessidade	 de	 importações	 e	
fortalecesse	 a	 capacidade	 de	 exportar	 de	 nossa	
economia.

66-	O	ajuste	fiscal	necessário	para	dar	suporte	às	políticas	
macroeconômicas,	durante	a	segunda	metade	dos	anos	
90,	 foi	 resultado	dos	seguintes	 fatores,	nos	quais	não	
se	inclui(em):

a)	 o	 incentivo	ao	uso	dos	precatórios	pelos	estados	e			
municípios.

b)	 um	 corte	 nos	 investimentos	 públicos,	 com	
consequências	 negativas	 importantes	 para	 a	
qualidade	da	infraestrutura	e	dos	serviços	públicos.

c)	 condições	 mais	 rígidas	 aplicadas	 à	 expansão	 da	
dívida	 pública	 estadual,	 após	 as	 negociações	
realizadas	em	1997/1998.

d)	 a	 implementação	do	programa	de	privatização,	que	
liberou	o	governo	dos	subsídios	e	empresas	estatais	
ineficientes.

e)	 um	 importante	 aumento	 das	 receitas	 no	 nível	
federal	 por	 meio	 das	 contribuições	 sociais	 não	
compartilhadas	 por	 estados	 e	 municípios,	 as	
quais	 foram	 responsáveis	 pelo	 aumento	 da	 carga	
tributária.

67-	Identifique,	 entre	 as	 modalidades	 de	 parcerias	 entre	
os	 setores	 público	 e	 privado,	 a	 modalidade	 que	 não	 é	
pertinente	a	uma	PPP	(Parceria	Público-Privado).	

a)	 Modalidade	 na	 qual	 a	 construção	 é	 separada	
juridicamente	 da	 operação,	 já	 que	 neste	 caso	 o	
empreendimento	 da	 construção	 cabe	 ao	 setor	
privado,	 mas,	 após	 o	 fim	 da	 mesma,	 o	 direito	 de	
concessão	cabe	ao	Estado,	que	diante	de	outro	ato	
legal,	concede	a	exploração	à	mesma	empresa	ou	a	
outra.

b)	 Mecanismo	 de	 concessão	 para	 a	 exploração	 de	
um	 serviço	 público,	 no	 qual	 o	 setor	 privado	 exige	
do	Estado	uma	 taxa	de	 risco	social	 para	adquirir	 a	
concessão.

c)	 Mecanismo	de	concessão	para	a	exploração	de	um	
serviço	público,	na	qual	a	empresa	fica	com	plenos	
direitos	sobre	o	projeto,	sem	devolução	posterior	para	
o	Estado,	não	havendo	prazo	final	da	concessão.

d)	 Venda	 da	 concessão	 para	 o	 setor	 privado	 de	 um	
ativo	já	em	operação,	acompanhada	da	obrigação	de	
operação	e	eventual	expansão	por	parte	dos	novos	
controladores.

e)	 Mecanismo	de	concessão	para	a	exploração	de	um	
serviço	público,	no	final	da	qual,	porém,	ela	retorna	
às	mãos	do	Estado.
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68-	Com	relação	às	Agências	Reguladoras	no	Brasil,	indique	
a	opção	incorreta.

a)	 Após	 a	 instituição	 do	 Programa	 de	 Desestatização,	
em	 1997,	 foram	 criadas	 a	 Agência	 Nacional	 de	
Telecomunicações,	 a	 Agência	 Nacional	 do	 Petróleo	
e	a	Agência	Nacional	de	Energia	Elétrica,	todas	elas	
para	 a	 regulamentação	e	 controle	 de	atividades	até	
então	exercidas	pelo	Estado	como	monopólio.

b)	 A	função	das	agências	reguladoras	é	ditar	as	normas	
de	 condução	 entre	 os	 agentes	 envolvidos:	 o	 Poder	
Público,	o	prestador	de	serviços	e	os	usuários.

c)	 A	agência	reguladora	é	uma	pessoa	jurídica	de	direito	
público	 interno,	 geralmente	 constituída	 sob	 a	 forma	
de	autarquia	especial	ou	outro	ente	da	administração	
indireta.

d)	 As	 agências	 reguladoras	 são	 dotadas	 de	 autonomia	
política,	financeira,	normativa	e	de	gestão.

e)	 As	agências	reguladoras	não	estão	sujeitas	às	normas	
gerais	de	licitação.

69-	De	 acordo	 com	a	Teoria	 da	Agência,	 também	 chamada	
Teoria	do	Agente	Principal,	indique	a	opção	falsa.

a)	 O	agente	contrata	o	principal	ou	depende	dele	para	a	
realização	de	uma	tarefa	em	seu	benefício.	

b)	 O	principal	 incorre	em	custos	para	 ter	 certeza	que	o	
agente	está	agindo	de	modo	apropriado.

c)	 A	 governança	 corporativa	 cuida	 do	 alinhamento	 dos	
interesses	em	uma	relação	agente-principal.

d)	 O	principal	sabe	que	o	agente	dispõe	de	informações	
privilegiadas	(assimétricas).

e)	 A	teoria	do	agente	principal	assume	que	os	indivíduos	
são	 criativos,	 mas	 egoístas	 e	 maximizadores	 de	
utilidade.

	70-		Consta	na	Lei	n.	8.884/1994,	de	Defesa	da	Concorrência,	
que	 caracteriza	 infração	 à	 ordem	 econômica	 acordar	
práticas	 de	 preços,	 quantidades,	 condições	 e	 outras	
práticas	 de	 venda	 com	 as	 concorrentes.	 Entre	 as	
principais	 condutas	 anticoncorrenciais	 não	 se	 inclui	 a	
(o):

a)	 formação	de	cartel.
b)	 “dumping”.
c)	 venda	casada.
d)	 política	de	preços	predatórios.
e)	 liberação	de	preços	de	revenda.
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