
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERAL

01. Para que o atendimento  seja considerado excelente,  o cliente-cidadão deve sair  do  ente 
público com uma ótima impressão, levando consigo a imagem do bom atendimento obtido. 

02.  Durante  o  período  de  vigência  do  Plano  de  Metas,  não  foi  observado  um  crescimento 
significativo do setor industrial, principalmente, no que se refere à produção de bens de consumo 
duráveis. 

03. O paradigma pós-burocrático corresponde a um conjunto  de ideias  contrárias às práticas 
burocráticas.

04. Uma  das  desvantagens  da  burocracia  refere-se  ao  apego  exagerado  às  regras  e 
regulamentos internos. 

05. O GesPública (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização) é o resultado da 
evolução  histórica  de  iniciativas  do  Governo Federal  para  a  promoção  da  gestão  pública  de 
excelência. Tem como principais características: ser essencialmente público, estar voltado para o 
controle dos procedimentos administrativos e ser federativo. 

06. O  GesPública  se  restringe  apenas  ao  Governo  federal  e  tem  por  finalidade  melhorar  a 
qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 

07. O planejamento estratégico é compreensivo, é orientado para o futuro e seu horizonte de 
tempo é o médio prazo. 

08. A primeira fase do planejamento estratégico consiste no estabelecimento da missão, da visão 
e dos valores da organização. 

09. O administrador ao desenvolver a estratégia de sua organização, pode utilizar a análise Swot, 
que contempla apenas a análise do ambiente interno. 

10. O planejamento tático se estende pelo médio prazo e é desenvolvido pelo nível institucional. 

GABARITO

01. C
Comentário: Prestar serviços de excelência exige um monitoramento contínuo no que se refere à 
opinião do cliente-cidadão sobre a qualidade  dos serviços prestados, para saber se continuam 
satisfeitos.

02. E
Comentário: Durante esse período foi visualizado um crescimento significativo do setor industrial, 
principalmente, em relação à produção de bens de consumo duráveis.

03. C
Comentário:  O  paradigma  pós-burocrático  é  baseado  nos  princípios  da  confiança, 
descentralização, flexibilidade, orientação para o cidadão, busca por resultados. 

04. C
Comentário:  Pode-se dizer que uma outra desvantagem da burocracia refere-se ao exagerado 



formalismo e o excesso de papelório. 

05. E
Comentário: O GesPública é o resultado da evolução histórica de iniciativas do Governo Federal 
para  a  promoção  da  gestão  pública  de  excelência.  Tem como  principais  características:  ser 
essencialmente público, estar voltado para o controle dos resultados e ser federativo.

06. E
Comentário:  O  GesPública  não  se  restringe  ao  Governo  Federal,  mas  apoia  e  fomenta  a 
melhoria da gestão pública também nos níveis estadual e municipal, junto aos poderes legislativo 
e  judiciário.  O  GesPública  tem  por  finalidade  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  públicos 
prestados ao cidadão.

07. E 
Comentário:  O  planejamento  estratégico  é  compreensivo,  é  orientado  para  o  futuro  e  seu 
horizonte de tempo é o longo prazo.

08. C
Comentário:  Missão:  é a razão de ser da organização;  visão:  significa olhar  para o futuro e 
enxergar a realidade a ser construída;  valor:  são princípios,  crenças,  normas que orientam o 
comportamento e a atuação da organização.   

09. E
Comentário: A análise Swot contempla a análise do ambiente interno e do ambiente externo.

10. E
Comentário:  O planejamento tático se estende pelo médio prazo e é desenvolvido pelo nível 
intermediário.


