
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01- (Prof. Walter – 2012) “Não havia distinção entre a administração de bens públicos e bens 
particulares: tudo que existia nos limites territoriais de seu “reinado” era tido como domínio do 
soberano, que podia utilizar livremente os bens sem qualquer prestação de contas à sociedade.” 
(PALUDO, Augustinho Vicente. Administração Pública: teoria e questões. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2010. p. 52)
No texto, o autor faz uma referência explícita à administração:
a) Burocrática
b) Patrimonialista
c) Conservadora
d) Gerencial
e) Financeira

02- (Prof. Walter – 2012) Surge com a filosofia de combater a administração patrimonialista e seus 
efeitos, como a corrupção, o nepotismo e ineficiência, através de controles administrativos e do 
poder racional-legal.
a) Administração burocrática
b) Administração gerencial
c) Administração financeira
d) Administração político-social
e) Administração racional-legal

03-  (Prof.  Walter  –  2012) Sendo  a  Administração  Pública  Gerencial  uma  evolução  da 
Administração pós Burocracia, pode-se considerar como uma diferença fundamental entre esta e 
aquela:
a) A Administração Gerencial é dirigida aos cidadãos.
b) A Administração Gerencial busca o aumento da eficiência.
c) A Administração Gerencial, ao contrário da Burocrática, preza pela impessoalidade, sem prezar 
pelas pessoas que ocupam o cargo.
d) A Administração Gerencial,  quanto aos controles,  se concentra nos resultados,  enquanto a 
Burocrática, nos meios.
e) A Administração Burocrática prioriza os controles a posteriori.

04- (Prof. Walter – 2012) Quanto à Burocracia e o Gerencialismo, correlacione:
(  ) Meritocracia
(  ) Terceirização das Atividades de Apoio
(  ) Controle a priori
(  ) Decisões distantes da realidade
(  ) Controle a posteriori

( 1 ) Burocracia
( 2 ) Gerencialismo

a) 1, 1, 1, 2, 1
b) 2, 1, 2, 1, 1
c) 2, 2, 2, 1, 1
d) 1, 2, 1, 2, 1
e) 1, 2, 1, 1, 2



05.(Prof. Walter – 2012) No novo modelo da gestão pública gerencial, dentre os seus estágios, o 
segundo na ordem de sequência e que criou ferramentas para inserir  a qualidade como uma 
estratégia para a satisfação do cliente é o :
a) Managerialism
b) Benchmarking
c) Public Service Orientation (PSO)
d) Brainstorming
e) Consumerism

06-  (SEPLAG – Analista de Planejamento e Orçamento  – 2012 – CEPERJ) Segundo a LRF, 
excluídas as duplicidades, a receita corrente líquida será apurada somando-se:
A) as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores
B) as receitas previstas no mês em referência e nos onze anteriores
C) as receitas tributárias no mês de dezembro e nos onze anteriores
D) as receitas estimadas no primeiro mês de referência e nos onze posteriores
E) as receitas previstas nos onze meses anteriores mais o mês em referência

07.(SEPLAG – Analista de Planejamento e Orçamento – 2012 – CEPERJ) Segundo a LRF, serão 
nulos de pleno direito os atos que resultem em aumento de despesa com pessoal, expedidos pelo 
titular do respectivo Poder ou Órgão, no seguinte período, em relação ao final do seu mandato:
A) nos 3 meses anteriores
B) nos 5 meses anteriores
C) nos 60 dias anteriores
D) nos 90 dias anteriores
E) nos 180 dias anteriores

08- (SEPLAG – Analista de Planejamento e Orçamento – 2012 – CEPERJ) A redução temporária 
da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, para ajuste dos 
gastos com pessoal aos percentuais determinados na LRF, será:
A) obrigatória
B) facultativa
C) objeto de lei específica
D) permitida em casos especiais
E) permitida por decreto legislativo

09.(Prof. Walter – 2012) Em relação às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), são 
elencadas  fases  de  seu  uso  no  setor  público.  São,  respectivamente,  o  segundo  e  o  quarto 
estágios:
a) Pioneirismo e terceirização
b) Centralização e governo eletrônico
c) Governo eletrônico e terceirização
d) Pioneirismo e centralização
e) Centralização e terceirização

10.(Prof. Walter – 2012) É considerada a prioridade do Governo Eletrônico:
a) Promoção da cidadania
b) Eficiência na gestão
c) Transparência
d) Melhoria no planejamento estratégico
e) Fortalecimento autocrático



Gabarito
01. B 
Comentário: Refere-se à Administração Pública Patrimonialista, onde o governante, soberano, 
não fazia distinção entre seus bens particulares e os bens públicos. Para ele, o Estado fazia parte 
de seu patrimônio.

02. A 
Comentário: É a Administração Burocrática,  que buscou,  através de conceitos de hierarquia, 
impessoalidade e formalismo, tornar a Administração eficiente e voltada para servir os cidadãos.

03. D 
Comentário: A Administração Pública Gerencial realiza um controle a posteriori, nos resultados, 
enquanto a Administração Pública Burocrática realiza um controle a priori, nos meios.

04. E 
Comentário: A  Burocracia  é  caracterizada  pela  meritocracia  (recompensa  baseada  na 
competência), pelo controle dos meios (a priori) e por decisões distantes da realidade, já que são 
sempre tomadas pela cúpula da Administração.
A Administração Pública Gerencial busca a terceirização das atividades de apoio, a eficiência, 
assim como seu controle tem foco nos resultados (a posteriori).

05. E 
Comentário: Os 3 estágios do novo modelo da gestão pública gerencial são, sequencialmente: 
managerialism (ou gerencialismo), Consumerism e Public Service Orientation (PSO).
O  segundo  na  sequência  e  que  introduziu  a  qualidade  como  estratégia  para  satisfação  dos 
clientes é o Consumerism.

06. A 
Comentário: Esse conceito está previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da LRF (Lei Complementar 
101/2000).

07. E 
Comentário: Conceito  previsto  no  artigo  21,  parágrafo  único,  da  LRF  (Lei  Complementar 
101/2000).

08. B 
Comentário: Artigo 23, §2º da LRF. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com 
adequação dos vencimentos à nova carga horária.

09. B 
Comentário: Pioneirismo (1950 até os anos 1960) – Centralização (anos 1960 até fim dos anos 
1970) – Terceirização (anos 1980) – Governo Eletrônico (a partir dos anos 1990).

10. A 
Comentário: O Governo Eletrônico visa disponibilizar informações e serviços à sociedade através 
de meios que a situem mais próxima do governo, melhorando os serviços, promovendo um melhor 
governo e fortalecendo a democracia e a cidadania.


