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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: Com relação à Administração Pública, assinale a alternativa errada:

a) A administração pública tem como objetivo maior promover o bem comum e
atender as necessidades públicas, no que diz respeito aos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos.
b) No contexto da administração pública, o aparelho do Estado, em sentido
restrito, deve ser entendido como a estrutura organizacional e funcional
do Estado em seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), e
três níveis (União, Estados e Municípios).
c) Os órgãos da administração pública são considerados um compartimento na
estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado
por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do
Estado.
d) Consideram-se domínios da administração pública indireta as atribuições que
são exercidas de forma descentralizada pelos órgãos integrados à estrutura do
Estado.

QUESTÃO DOIS: No tocante as atividades funcionais da Administração Pública, analise

as assertivas a seguir.
I. A administração pública é formada pela administração direta e indireta com seus
respectivos órgãos.
II. A administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto de agentes, órgãos e
pessoas jurídicas que tem a incumbência de executar as atividades administrativas.
III. A administração pública executa, técnica e legalmente, os programas, projetos e
ações de governo.
IV. A administração pública não pratica atos de governo; pratica apenas atos de
execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão
e de seus agentes.
Assinale:
a)
b)
c)
d)

A afirmativa II está correta.
As afirmativas III e IV estão corretas.
As afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO TRÊS: Considerado a Estrutura da Administração Pública: Administração

Direta e Indireta, assinale a alternativa correta:
a) As autarquias, dotadas de personalidade jurídica de direito público, integram a
Administração Direta.
b) As autarquias, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, integram a
Administração Indireta.
c) As empresas públicas, dotadas de personalidade jurídica de direito
privado, integram a Administração Indireta.
d) As fundações públicas, dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
integram a Administração Indireta.
QUESTÃO QUATRO: A “Administração Indireta é composta por:

a) Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público e fundações instituídas pelo poder público.
b) Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público e empresas concessionárias de serviço público.
c) Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações instituídas pelo poder público.
d) Autarquias, órgãos autônomos, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações instituídas pelo poder público.

QUESTÃO CINCO: São princípios da Administração Pública, expressamente previstos

na Constituição Federal, dentre outros:
a)
b)
c)
d)

Improbidade e o sigilo.
Eficiência e a pessoalidade.
Legalidade e a improbidade.
Impessoalidade e a eficiência.

QUESTÃO SEIS: Na coluna A são indicados dois tipos de gestão- Pública e Privada. Na

coluna B, características das organizações públicas e privadas e de sua gestão.
Correlacione às colunas e escolha a opção que apresenta corretamente essa
correlação:

a)
b)
c)
d)

A1 com B2, B3, B4 e B5.
A2 com B1, B3, B5 e B7.
A1 com B3, B4, B6 e B7.
A2 com B6, B7 e B8.

QUESTÃO SETE: Entre os aspectos que levaram à crise do modelo burocrático

Weberiano, destacam-se:
a) A ênfase no controle formal das normas e procedimentos, a criação de uma
burocracia auto-orientada e a incapacidade de responder aos ditames da
eficiência que se colocam atualmente para o Estado.
b) A hierarquia rígida e centralizadora, a baixa eficiência de suas políticas e o
patrimonialismo inerente à sua estrutura.
c) A horizontalização de suas estruturas, a ênfase no controle formal das normas
e procedimentos e a baixa eficácia de suas políticas.
d) A baixa eficácia de suas políticas, o fracasso em acabar com o
patrimonialismo e a hierarquia rígida e centralizadora.

QUESTÃO OITO: As dificuldades com o estágio ou modelo “Burocrático” têm mudado a

gestão pública em várias partes do mundo para um estágio ou modelo “Gerencial”.
Suas características (gerencial) são:
a) Diminuição dos níveis hierárquicos, controle a posteriori dos processos
administrativos, descentralização política e administração voltada aos
cidadãos.
b) Administração voltada aos cidadãos, gerencialismo, pressuposto da confiança
limitada e não da desconfiança total e centralização administrativa.
c) Administração baseada no controle dos resultados e não dos procedimentos,
pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total, verticalização
das estruturas e administração voltada para os cidadãos.
d) Gerencialismo, administração baseada no controle dos procedimentos,
verticalização das estruturas e descentralização política e administrativa.
QUESTÃO NOVE: O modelo de administração pública em que o aparelho do Estado

funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores,
possuem status de nobreza real é a administração pública:
a)
b)
c)
d)

Estrutural.
Burocrático.
Comportamental.
Patrimonialista.

QUESTÃO DEZ: O Brasil presenciou até o momento quatro grandes reformas

administrativas. A reforma levada a efeito pelo Ministério de Administração e Reforma
do Estado (MARE), a partir de 1995, seguiu cinco orientações resultantes das três
macro-orientações estabelecidas pelo Plano Diretor. Um exemplo dessas orientações
foi:
a) enfraquecer as carreiras estratégicas e gerenciais, encorajar a centralização e
delegação.
b) reduzir a política de atendimento ao cidadão, minimizando o controle das ações
públicas governamentais.
c) reduzir o Estado empreendedor através de privatização e transferência de
função executiva de interesses sociais, quando não forem atividades
exclusivas do Estado.
d) criar o Conselho Gestor como principal desarticulador e fiscalizador das ações
globais.

