
Adminitração Pública

01. Na administração pública burocrática, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do 
poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real.

02. No modelo  patrimonialista  existe  uma  clara  distinção  entre  os  bens  públicos  e  os  bens 
privados e a ênfase está no controle dos resultados.

03. O modelo gerencial caracteriza-se pelo foco no cliente, descentralização administrativa, busca 
de resultados.

04. No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o Departamento Administrativo do 
Serviço  Público  (DASP)  representou  a  tentativa  de  formação  da  burocracia  nos  moldes 
weberianos, baseada no princípio do mérito profissional. 

05.  A reforma do  Estado deve  ser  entendida  dentro  do contexto  da  redefinição  do papel  do 
Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via 
da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento. 

06. No modelo gerencial predominam os controles formais sobre os processos administrativos.

07. O Gespública é o resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal 
para a promoção da gestão pública de excelência,  visando a contribuir  para a qualidade dos 
serviços públicos prestados ao cidadão.

08. A administração pública patrimonialista surgiu como uma resposta à crise do Estado, como 
modo de enfrentar a crise fiscal e como estratégia para reduzir o custo e tornar o Estado mais 
eficiente.  A ênfase desse paradigma de gestão refere-se ao controle dos procedimentos.

09.  No início dos anos 1980, registrou-se uma nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la 
na direção da administração gerencial, com a criação do Ministério da Desburocratização e do 
Programa Nacional de Desburocratização. 

10- O  paradigma  gerencial  contemporâneo,  fundamentado  nos  princípios  da  confiança  e  da 
descentralização da decisão exige formas flexíveis de gestão.

Gabarito
01. E 
Comentário: Na administração pública patrimonialista, o aparelho do Estado funciona como uma 
extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real.

02. E 
Comentário: No modelo patrimonialista não existe uma clara distinção entre os bens públicos e 
os bens privados.

03. C 
Comentário:  O  modelo  gerencial  caracteriza-se  pelo  foco  no  cliente,  descentralização 
administrativa,  busca  de  resultados.  A  administração  pública  gerencial  vê  o  cidadão  como 
contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços.  Os resultados da ação do Estado são 
considerados bons porque as necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas.



04. C 
Comentário:  Embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, tais como o 
instituto do concurso público e do treinamento, não se chegou a adotar consistentemente uma 
política de recursos humanos que respondesse às necessidades do Estado. 

05. C 
Comentário: O Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-
se, entretanto, no papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente, dos serviços 
sociais, como educação e saúde.

06. E 
Comentário: No modelo gerencial predominam os controles sobre os resultados.

07. C 
Comentário: O Gespública foi criado pelo Decreto 5378 de 23 de fevereiro de 2005 e tem como 
principais  características  ser  essencialmente  público,  estar  voltado  para  a  disposição  de 
resultados para a sociedade e ser federativo.

08. E 
Comentário: A administração pública gerencial  surgiu como uma resposta à crise do Estado, 
como modo de enfrentar a crise fiscal e como estratégia para reduzir o custo e tornar mais o 
Estado mais eficiente.  A ênfase desse paradigma de gestão refere-se ao controle dos resultados.

09. C 
Comentário:  Os objetivos  eram  a  revitalização  e  agilização  das  organizações  do  Estado,  a 
descentralização de autoridade,  a melhoria  e  simplificação dos processos administrativos  e a 
promoção  da  eficiência.  As  ações  do  PRND  voltaram-se  inicialmente  para  combater  à 
burocratização dos procedimentos.

10. C 
Comentário: O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e 
da descentralização da decisão exige formas flexíveis de gestão.  Além disso, exigem também a 
descentralização de funções e incentivos à criatividade que, por sua vez, contrapõe-se à ideologia 
do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional.


