
Administração Pública

01. Se o Governo delega poderes e obtém eficiência e produtividade, mas não obtém eficácia na 
implantação de políticas  públicas,  podemos afirmar  que este  seria um caso típico do estágio 
hierárquico.

02.  Analisa e avaliar a cadeia de valores não facilita a identificação e priorização de stakeholders 
na gestão de processos.

03.  Quando se busca uma melhoria nos processos, com o objetivo de atingir resultados mais 
satisfatórios,  podemos  dizer  que  o  administrador  deve  optar  por  um  processo  que  seja 
implementado de forma gradativa para minimizar os riscos.

04. Em gestão de processos devemos realizar a análise de eficiência deverá ser realizada antes 
da análise de efetividade, pois a qualidade implementada deverá estar em primeiro lugar.

05. Se analisarmos os processos sobre o prisma de Benchmarks, pode-se afirmar que estes são 
padrões de desempenho, que devem ser implementados na busca de um melhoria de qualidade.

06. Quando falamos de reengenharia na administração pública, a mesma, estaria baseada ideia 
de  processos  de  transformação  organizacional,  utilizando  os  conceitos  originalmente 
apresentados por Michael Hammer, onde deveria ser realizado prioritariamente o enxugamento de 
pessoal da máquina administrativa pública.

07.  Com relação a nova prática de Contratos de Gestão os mesmos devem ser realizados com 
instituições  privadas  com  finalidade  lucrativa  e  só  podem  ser  concretizado  mediante  prévia 
licitação.

08. Com relação a Desconcentração e a Descentralização podemos afirmar que a Administração 
Indireta, também conhecida como administração centralizada, é o conjunto de pessoas jurídicas, 
com personalidade jurídica própria.

09. As Entidades Paraestatais,  colaboram com o Estado no desempenho de suas funções de 
interesse público, de natureza não lucrativa, e por colaborarem com o Estado, passam a integrar a 
Administração Pública Indireta.

10. A descentralização  de serviços  públicos  é  uma técnica  de  especialização,  que  incide  na 
retirada de um serviço de um entidade transferindo o mesmo a outra entidade.

Gabarito
01. E 
Comentário: este seria um caso típico de Estágio de Desconcentração, que está voltada para a 
delegação de poderes, quando o governo delega ele está desconcentrando.

02. E
Comentário:  para  que  se  possa  realizar  uma  ligação  qualificada  a  administração  pública 
necessita identificar através de sua cadeia de valores quem são seu públicos de interesse, que na 
questão foi utilizado a expressão de stakeholders.



03. C 
Comentário:  quando  estamos  falando  e  qualidade,  devemos  recordar  das  ferramentas  da 
qualidade que podem ser utilizadas, e dentre elas temos algumas como referência que podem 
não  só  mudar  o  processo  mas  também  o  comportamento  e  são  situação  que  devem  ser 
realizadas com cautela na busca da qualidade duradoura.

04. E 
Comentário:  quando  falamos  em  eficácia,  eficiência  e  efetividade,  devemos  entender  que 
primeiramente devemos atingir os objetivos, que seria a eficácia, e juntamente com a eficácia 
estaria  a  ideia  da  efetividade,  que  seria  a  materialização  dos  objetivos,  e  posteriormente  a 
eficiência que seria forma de fazer para atingir a eficácia e a efetividade.

05. C 
Comentário:  sim  o  benchmarking  tem  como  objetivo  buscar  identificar  no  mercado  práticas 
administrativas que permitam melhorar os processos internos com base no sucesso administrativo 
de terceiros, assim podem ser definidos planos de melhorias baseados em padrões referenciais 
de desempenho.

06. E
Comentário:  Reengenharia de processos não está vinculada a corte de pessoal mas sim ao 
abandono  radical  dos  processos,  devendo  os  atuais  serem abandonados  de  forma radical  e 
começando tudo do zero, o corte de pessoas em alguns processos pode ser uma consequência, 
mas não quer dizer que realmente deva acontecer.

07. E 
Comentário: os Contratos de Gestão são firmados com Organizações Sociais e não demandam 
prévia licitação, conforme Lei 9.637.

08. E 
Comentário:  A administração Indireta é a Administração Descentralizada, que tem competência 
para o exercício, de atividades administrativas (serviços exclusivos e não exclusivos) – Autarquias 
– Empresas Públicas – Empresas de Economia Mista e Fundações Públicas.

09.  E
Comentário:  As Entidades Paraestatais não integram a Administração Pública Direta ou Indireta 
– ex.: SESI / SENAC / SENAI – etc...

10. C 
Comentário: a descentralização tem por objetivo a transferência de serviços públicos para outras 
entidades  com  o  objetivos  que  estas  possam realizar  estes  serviços  com  maior  eficiência  e 
qualidade, permitindo que o cidadão possa ter um ganho significativo na prestação do serviço.


