
Gestão Pública

01.  (ESAF/2012) A respeito do tema comunicação organizacional, assinale a opção considerada 
incorreta.
a) É recomendável que exista redundância, a fim de que a possibilidade de ruído seja diminuída.
b) Todo sistema de informação possui uma tendência entrópica, daí decorre o conceito de ruído.
c) Transmissor é a pessoa que emite ou fornece as mensagens por intermédio do sistema.
d) Destino significa a pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final 
do sistema de comunicação.
e)  Informação transmitida,  mas não recebida,  não foi  comunicada.  Comunicar  significa  tornar 
comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação.

02. (ESAF/2012) Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, governança 
corporativa  é o sistema pelo  qual  as organizações são dirigidas,  monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos 
de  controle.  Nesse  contexto,  também  aponta  o  IBGC  os  seguintes  princípios  básicos  de 
governança corporativa, todos passíveis de aproveitamento no âmbito do setor público, exceto:
a) Equidade.
b) Responsabilidade Corporativa.
c) Legalidade e Legitimidade.
d) Transparência.
e) Prestação de Contas (accountability).

03. (ESAF/2012) Entre as competências dos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, menciona-se 
a) estabelecer as metas a serem atingidas pelo PPA.
b) participar da elaboração dos orçamentos da União.
c) aprovar as operações que envolvam avais e garantias.
d) monitorar a atuação das auditorias externas das entidades estatais.
e) apurar atos inquinados de irregulares, praticados por agentes privados com recursos públicos.

04. (ESAF/ 2012) De acordo com o plano de contas da Administração Pública Federal, 
a) o compensado, como segundo nível de desdobramento, não integra o Ativo, nem o Passivo.
b) as despesas diferidas, com impacto em mais de um exercício, integram o ativo permanente.
c) a parcela de um financiamento a longo prazo vencível no exercício subsequente é classificada
no Passivo Exigível a Longo Prazo.
d) classificam-se como receita de capital as receitas patrimoniais.
e) o resultado extraorçamentário não integra o resultado do exercício.

05.  (ESAF/2012)  A reforma  do  aparelho  do  Estado  no  Brasil,  que  substituiu  o  modelo  de 
administração burocrático e adotou o modelo de administração gerencial, foi marcada por uma 
diferença que é considerada fundamental. Essa diferença fundamental está
a) na forma de controle, que deixa de basear-se nos resultados para focar nos processos.
b) na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para focar nos resultados.
c) na rigorosa profissionalização da administração pública que deixa de ser um princípio
fundamental.
d) na forma de controle, que passa a basear-se unicamente nos processos.
e) na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos e na profissionalização da
administração pública para focar nos resultados.



Gabarito
01. C
Comentário:  Quem emite ou fornece as mensagens por intermédio do sistema é a Fonte. O 
Transmissor é o processo que leva a informação da fonte ao canal. 

02. C
Comentário:  Os  princípios  básicos  da  Governança  Corporativa,  segundo  o  IBGC,  são: 
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.

03. E
Comentário: De acordo com o Decreto nº. 3.591 de 6 de setembro de 2000, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, está assim descrito no artigo 11, XXV:
Art. 11.  Compete à Secretaria Federal de Controle Interno:
XXV - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos 
ou privados,  na utilização de recursos públicos federais,  dar ciência ao controle externo e ao 
Órgão Central e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as 
providências cabíveis.

04. B
Comentário: A partir de 1 de janeiro de 2008, classificam-se no ativo diferido as despesas pré-
operacionais e os gastos de reestruturação que contribuiriam, efetivamente, para o aumento do 
resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente uma redução de 
custos ou acréscimo na eficiência operacional.

05. B
Comentário: A Burocracia baseia-se no controle a priori, ou seja, trata de ter como foco o controle 
dos  processos,  enquanto  o  Gerencialismo  produz  um  controle  a  posteriori,  com  foco  nos 
resultados.


