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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

QUESTÃO UM: Em um tipo de rede, denominada por Muller e Sruel (1998) de

Articulação entre os grupos sociais e o Estado, das definições abaixo é incorreto
afirmar que:
a) A Rede temática agrupa os atores em torno de um problema ou de uma
reivindicação.
b) A Rede de produtores organizações diferentes, em que cada uma executa
uma parte da cadeia de produção.
c) A Rede intergovernamental designa o agrupamento, no plano horizontal, de
autoridades locais ou territoriais.
d) A Rede profissional ou setorial constitui-se a partir de profissões organizadas
no plano vertical e que se unem em torno de um mesmo saber técnico
específico.

QUESTÃO DOIS: Marque a alternativa incorreta para a seguinte classificação de rede:

a)
b)
c)
d)

HIERÁRQUICA (rede diagonal).
CONVENIÊNCIA (rede informal).
CONTRATO (rede formal).
COOPERAÇÃO (rede horizontal).

QUESTÃO TRÊS: Assinale a alternativa correta para a seguinte afirmação: As redes do

tipo interpessoais formais são aquelas que:
a) Estão organizadas de forma explícita e isso está associado à ideia de
fronteiras mais bem definidas, assim como atribuições, resultados, entre
outros. São exigidos documentos formais para implementação e operação das
redes, como leis,normas, contratos de convênios, contratos de gestão, planode
trabalho etc. O funcionamento está sujeito à atuação dos órgãos de controle ou
de regulação pelo Estado, o que implica a prestação de contas do uso do
recurso público.
b) As configurações podem ser mais flexíveis e ajustáveis de acordo com a
necessidade de atendimento, com isso apresentam maior flexibilidade.
c) Apresentam interações que visam à comunicação, à troca e à ajuda
mútua, a partir de interesses compartilhados e de situações vivenciadas
em agrupamentos ou localidades. Esse tipo de rede é particularmente
sensível à cultura do serviço público. Apesar de se apresentar como uma
rede interna, algumas vezes elimina as vantagens oferecidas pelas redes
não estatais, nas associações externas.
d) Corresponde à articulação e interações entre organizações, grupos e
indivíduos vinculados a ações e a movimentos reivindicatórios com vistas à
mobilização de recursos, ao intercâmbio de dados e experiências e à
formulação de políticas.
QUESTÃO QUATRO: Marque a alternativa correta dentre as afirmações abaixo que

definem Redes Sociais de Iniciativa da Sociedade.
a) As redes sociais de iniciativa da sociedade são alianças em que
governos, iniciativa privada e sociedade trabalham em conjunto para
solucionar problemas sociais. A principal característica dessa forma de
atuação é a possibilidade de integrar diferentes capacidades e
competências na busca por soluções.
b) As redes sociais de iniciativa da sociedade têm como objetivo ou lógica coletiva
os ganhos sinérgicos na perspectiva social, isto é, a busca da efetividade e a
valorização do capital social.
c) As redes sociais de iniciativa da sociedade são aquelas redes que ocorrem em
contexto federativo, isto é, envolve a União, os Estados e os municípios,
atuando de forma sistêmica.

d) As redes sociais de iniciativa da sociedade são voltadas para questões
socioassistenciais e somente começaram a ser sistematizadas após a
Constituição de 1988.
QUESTÃO CINCO: Os convênios, acordos e ajustes são, como as redes, mecanismos

de cooperação. Assim, os convênios administrativos são instrumentos que apoiarão
essas relações. Como em alguns casos há o repasse de recursos públicos, de
natureza financeira, esses instrumentos seguem regras estabelecidas por leis de
contratação, a exemplo da atual Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Essas regras
apontam as seguintes necessidades, exceto:
a) Planejamento estratégico, ou Plano de desenvolvimento Institucional –
PDI.
b) Plano de trabalho.
c) Ciência dos órgãos legislativos.
d) Plano de aplicação dos recursos.
QUESTÃO SEIS: Quando se fala das Formas de Organização das Cadeias Produtivas

e se inclui o grupo de empresas (GE), pode-se afirmar que todas afirmativas abaixo
estão incorretas, exceto:
a)
b)
c)
d)

O GE é Especializado.
O GE apresenta marca comum.
No GE Algumas ações conjuntas são pontuais.
No GE há a presença de Cooperação técnica.

QUESTÃO SETE: Quando se fala das Formas de Organização das Cadeias Produtivas

e se inclui a franquia (que é um tipo de rede), pode-se afirmar que todas afirmativas
abaixo estão corretas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Possui hierarquia.
É especializada.
Apresenta padrão de gestão, produtos e processos.
Apresenta compartilhamento pontual de objetivos.

QUESTÃO OITO: Assinale a alternativa que caracteriza os tipos de parcerias mais

usados nas relações estados e mercados:
a) Concessões e permissões; parcerias público-privada; Parcerias para
Produção e Inovação.
b) Parcerias público-privada; núcleos empresariais e públicos; Parcerias para
Produção e Inovação.
c) núcleos empresariais e públicos; Concessões e permissões; Encadeamento
GE/MPE (Grande Empresa/Micro e pequena empresa).
d) Parcerias para Produção e Inovação; Concessões e permissões;
Encadeamento GE/MPE (Grande Empresa/Micro e pequena empresa).

QUESTÃO NOVE: No que diz respeito à autonomia, segundo Inojosa (1998) todos os

tipos abaixo se enquadram, exceto:
a)
b)
c)
d)

Rede autônoma ou orgânica.
Rede tutelada.
Rede Subordinada.
Rede Setorial.

QUESTÃO DEZ: Assinale a alternativa correta a partir do que afirmam Marcon e Moinet

(apud BALESTRIN; VARGAS, 2002). Para eles se ter o desenvolvimento de uma rede
é necessário existir, exceto:
a) Recursos a trocar, como informação, conhecimento e insumos.
b) Infoestrutura: aponta o conjunto de regras de funcionamento e ética que deverá
ser observado entre os membros.
c) Infraestrutura: constitui os meios práticos de ação, como: orçamento, local,
material, etc.
d) Delimitação territorial: definição clara de qual território está localizada a
rede – bairro, microrregião geográfica, região, estado, etc.

