
GESTÃO PÚBLICA

01. (ESAF/2012)  Analise  os  casos  concretos  narrados  a  seguir  e  classifique-os  como sendo 
resultado de um dos fenômenos listados de acordo com o seguinte código:

C = Centralização
D = Descentralização
DCON = Desconcentração.

Após a análise, assinale a opção que contenha a sequência correta.
1.1.  Serviço  de  verificação  da  regularidade  fiscal  perante  o  fisco  federal  e  fornecimento  da 
respectiva certidão negativa de débitos, prestado pela Receita Federal do Brasil. ( )
1.2. Extinção de unidades de atendimento descentralizadas de determinado órgão público federal 
para que o atendimento passe a ser feito exclusivamente na unidade central. ( )
1.3.  Serviços  oficiais  de  estatística,  geografia,  geologia  e  cartografia,  prestados  em  âmbito 
nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. ( )

a) D / C / DCON
b) C / DCON / D
c) DCON / D / C
d) D / DCON / C
e) DCON / C / D

02. (ESAF/2012) O conceito de forma de Estado está relacionado com o modo de exercício do 
poder político em função do território de um dado estado, a existência, ou não, da repartição de 
poderes autônomos é, pois, o núcleo caracterizador do conceito de forma de Estado.

O conceito  de  forma de governo  refere-se à  maneira  como se dá  a  instituição do  poder  na 
sociedade, e como se dá a relação entre governantes e governados.

O  conceito  de  sistema  de  governo  está  ligado  ao  modo  como  se  relacionam  os  Poderes 
Legislativo e Executivo no exercício das funções governamentais.

Apropriando-se das definições acima, assinale a opção que contenha a forma de Estado e de 
governo, bem como o sistema de governo adotado no Brasil.
a) Estado federado; República; Presidencialismo.
b) Estado confederado; República; Presidencialismo.
c) Estado unitário; Monarquia; Presidencialismo.
d) Estado federado; República; Parlamentarismo.
e) Estado confederado; República; Parlamentarismo.

03.  (ESAF/2012) Acerca da organização do Estado e da Administração, analise as afirmativas 
abaixo, diagnosticando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ao final, assinale a opção que apresente a sequência correta.
(  )  Entidades administrativas  são  as  pessoas  jurídicas  que  integram a Administração Pública 
formal brasileira, sem dispor de autonomia política.
( ) Uma entidade administrativa recebe suas competências da lei que a cria ou autoriza a sua 
criação. Tais competências podem ser de mera execução de leis e excepcionalmente legislativas 
strito sensu.
(  )  As  entidades  administrativas  não  são  hierarquicamente  subordinadas  à  pessoa  política 



instituidora.
( ) Entidades administrativas são pessoas jurídicas que compõem a administração direta.

a) V, V, V, F
b) V, F, V, F
c) F, V, V, F
d) V, F, F, V
e) V, V, F, V

04.  (ESAF/2012) A formação da estrutura organizacional que tem como característica positiva o 
alto grau de especialização e como ponto negativo um alto nível de diferenciação, sendo possível 
encontrar “organizações dentro de organizações”, denomina-se
a) Departamentalização por programas.
b) Departamentalização funcional.
c) Departamentalização matricial.
d) Descentralização.
e) Desconcentração.

05.  (ESAF/2012)  Acerca  do  tema  atendimento  ao  cidadão,  analise  as  afirmativas  abaixo  e 
identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F). Após, assinale a opção que contenha a sequência 
correta.
( ) A segurança ao transmitir informações depende do conhecimento que o servidor possui sobre a 
função, as normas, os procedimentos, a organização, seus produtos e serviços.
(  )  É necessário ouvir  o  que o cidadão tem a dizer para estabelecer uma comunicação sem 
desgastes.
( ) O servidor atendente deve falar o menos possível. Caso a informação conste dos sistemas da 
organização, deverá apenas imprimir a tela e entregá-la ao cidadão.
( ) A percepção dos gestos, expressões faciais e da postura do cidadão é fator fundamental. Por 
intermédio desta percepção, consegue-se captar diferentes reações e assim dispensar tratamento 
individual e único.

a) V, V, V, V
b) F, V, V, V
c) V, V, V, F
d) V, V, F, V
e) V, V, F, F

GABARITO

01. E
Comentário:  Desconcentrar  é  uma  distribuição  de  competências  dentro  da  mesma  pessoa 
jurídica, portanto, é o serviço prestado pela Receita Federal, no exemplo.
Centralizar  é realizar  serviço ou atividade dentro da própria  unidade e  não delegá-lo  a outra 
unidade, como no exemplo, onde foram extintas unidades de atendimento descentralizadas para 
que o serviço fosse realizado exclusivamente na unidade central.
Descentralizar é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica, 
como as atividades delegadas ao IBGE.



02. A
Comentário:  O Brasil é uma federação, portanto, um Estado federado (forma de Estado). Sua 
forma de governo foi adotada em 1889, por Deodoro da Fonseca, quando foi abolida a Monarquia 
e instituída a República. Seu sistema de governo é centrado na figura do Presidente da República, 
que é chefe de governo e chefe de Estado, portanto, o sistema é presidencialista.

03. B
Comentário:  Entidades administrativas, como as entidades autárquicas (autarquias), entidades 
fundacionais  (fundações)  e  entidades empresariais  (sociedade de economia mista e  empresa 
pública) são integrantes da Administração Pública Formal, sem autonomia política.
Uma  competência  legislativa  strito  sensu  é  a  que  obedece  aos  princípios  constitucionais  e 
defende,  principalmente,  os  direitos  e  garantias  fundamentais.  Portanto,  a  competência  da 
entidade administrativa não pode limitar-se a ser “excepcionalmente” strito sensu.
Uma entidade administrativa não é hierarquicamente subordinada, mas sim vinculada à pessoa 
política instituidora.
Entidades  administrativas  são:  entidades  autárquicas  (autarquias),  entidades  fundacionais 
(fundações)  e  entidades  empresariais  (sociedades  de  economia  mista  e  empresas  públicas). 
Portanto, são integrantes da administração indireta.

04. B
Comentário:  Na  departamentalização  funcional  as  unidades  ou  departamentos  criados  são 
integrados por pessoas que possuem habilidades e conhecimentos similares e que participam de 
atividades e tarefas comuns dentro do processo de trabalho. As pessoas realizam uma atividade 
específica dentro daquela sua função, que já é especializada.

05. D
Comentário:  De  acordo  com  o  GESPÚBLICA,  as  organizações  públicas  devem  buscar  a 
promoção da qualidade de seus serviços,  considerando prioritariamente,  na avaliação de seu 
desempenho, a satisfação do cidadão.


