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(Doutorado Profissional) – Turma de 2019 
 

Gabarito Prévio da Prova Objetiva 
 
 

1. A Comissão Permanente de Seleção, em atendimento ao disposto no Edital N.º 01/2019-PPGPGP, 
torna público o Gabarito Prévio da Prova Objetiva, referente à 1ª Fase do Processo Seletivo de 
Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública – Doutorado 
Turma 2019. 

 
2. A Comissão Permanente de Seleção determina, ainda, a prorrogação de prazos abaixo arrolados 
definidos no Edital Nº 01/2019-PPGPGP: 
 
No Edital N.º 01/2019-PPGPGP, no item III – Do Cronograma (Datas importantes), onde se lê: 
 

7 
 

Prazo para interposição de recurso ao gabarito da prova escrita. 
 

29 de abril de 2019. 
 

8 
Publicação da análise dos recursos e publicação do gabarito 
definitivo, no site do PGP. 

Até 30 de abril de 2019. 

 
Leia-se: 
 

7 
 

Prazo para interposição de recurso ao gabarito da prova escrita. 
 

30 de abril de 2019. 
 

8 
Publicação da análise dos recursos e publicação do gabarito 
definitivo, no site do PGP. 

Até 1 de maio de 2019. 

 
3. Os recursos ao gabarito prévio podem ser interpostos conforme orientações constantes no Edital 
Nº 01/2019-PPGPGP. 
 
4. Anexo a este Edital, encontra-se o caderno de provas, com a marcação das respostas corretas em 
cada questão. 
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Gabarito Prévio 

 

Questão Resposta correta Questão Resposta correta 

1 D 21 C 

2 E 22 C 

3 E 23 D 

4 B 24 A 

5 D 25 E 

6 E 26 C 

7 B 27 A 

8 C 28 D 

9 D 29 B 

10 A  30 A 

11 A 31 D 

12 E 32 A 

13 B 33 E 

14 B 34 A 

15 C 35 C 

16 C 36 D 

17 A 37 B 

18 B 38 D 

19 D 39 C 

20 B 40 A 

 
 

Anderson Catapan 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção  

 
 

Ricardo Lobato Torres 
Coordenador do Programa 

 
 

Curitiba, 29 de abril de 2019. 



 

PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

Doutorado Profissional – Turma de 2019 

 

EDITAL Nº 01/2019 - PPGPGP 

 

CADERNO DE PROVA 

 

INSTRUÇÕES 

 

1) O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas elaboradas, estritamente, a partir das 

referências dispostas no item 10 da subseção V.1. do Edital. 

2) A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

3) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas 

aos fiscais. 

4) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização. 

5) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação. 

6) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

7) A folha de respostas, devidamente identificada, deve ser entregue para o fiscal. 

8) O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candidato, e também deve estar identificado. 

9) Ao receber sua folha de respostas, proceda da seguinte forma: 

a) Preencha totalmente o espaço correspondente à resposta que considera correta. O preenchimento 

deve ser obrigatoriamente feito com caneta esferográfica tinta azul-escuro ou preta. 

b) A marcação de mais de uma alternativa ou o preenchimento diferente do estabelecido no item 9.a 

anulará a resposta da questão. 

c) Não amasse e nem dobre a folha de resposta. 

 

 

 

 

 

 
CANDIDATO: 
 

 
 



 

1) Baseado em Alencar et al. (2018), o desenvolvimento é caracterizado como um processo de 
transformação estrutural que compreende a sociedade como um todo. Esse processo ocorre 
DEVIDO: 
I. A introdução de métodos de produção mais eficazes e o aumento de bens e serviços 
disponíveis à sociedade. 
II. A transformação da estrutura econômico-social, que significa não apenas um 
desdobramento de formas pré-existentes, mas sim a criação de formas sociais efetivamente 
novas. 
III. Ao comportamento inovador dos indivíduos que, por conseguinte, gera o progresso técnico. 
IV. Ao processo de acumulação, que independe da absorção de novas técnicas.  

 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas as alternativas I e II. 
b) Apenas as alternativas II e III. 
c) Apenas as alternativas III e IV. 
d) Apenas as alternativas I, II e III. 
e) Apenas as alternativas I, III e IV. 

 

2) No texto de Dani et al. (2018), Kim (2010) sugere que as competências fundamentais de um 
governo, a fim de satisfazer as expectativas dos cidadãos e reforçar a sua confiança, devem 
considerar: 
I. Autoexpressão e vontade de participação da população. 
II. Melhoria do desenvolvimento econômico. 
III. Qualidade dos serviços públicos. 
IV. Redução da corrupção. 

  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmação I, II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
3) Sobre o contexto da aplicação do modelo de políticas públicas e economia circular no Brasil, 

Silva (2018), ressalta que NÃO é correto afirmar: 
a) Apesar da importância e da existência de uma política nacional de resíduos sólidos há 8 

anos, ainda quase mais de 40% dos resíduos é depositada de maneira inadequada e em lugares 

indesejados. 

b) Os gastos municipais com gestão de resíduos é o terceiro maior elemento em termos de 

despesas. 

c) Afirma-se que o problema está em entender os custos totais atuais, da geração a disposição 

de resíduos, para priorizar o aumento do percentual de reciclagem e reduzir o custo de 

disposição. 

d) No Brasil, apenas 5% dos resíduos são reciclados e o custo de não ter reciclagem adequada é 

de quase 2,5 bilhões de dólares por ano. 

e) No Brasil, existe uma política regulatória, introduzindo mecanismos para desenvolvimento 



 

de uma economia circular. 

 
4) Baseado em Alencar et al. (2018), as alternativas abaixo caracterizam a nova metodologia 

proposta por Hidalgo e Hasmann (2009) sobre complexidade do sistema produtivo, o índice 
de complexidade econômica – ICE, de uma nação ou região: 
I. Utilizam dados desagregados de comércio internacional. 
II. Uma economia é desenvolvida quando possui um grande número de capacidades 
produtivas. 
III. Uma economia é desenvolvida quando produz um grande número de bens de elevada 
complexidade. 
IV. O número de capacidades existentes na cadeia de produção não determina o número e a 
complexidade de bens que podem ser produzidos no futuro.  
 
Consideram-se como verdadeiras: 
a) Apenas as alternativas I e II. 
b) Apenas as alternativas I, II e III. 
c) Apenas as alternativas I e IV. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV. 
e) Apenas as alternativas I, III e IV. 
 

5)  Dani et al. (2018, p. 230) explicam que no “período entre 1980 e 1990, diversas iniciativas e 
princípios relacionados à governança pública foram lançados no mundo, em virtude da 
crescente insatisfação da população face as práticas anteriormente adotadas na gestão do 
ente público. Esta inquietação impulsionou um movimento denominado de nova gestão 
pública. Dentre os fatores que impulsionaram essa mudança, situam-se”: 
I. Problemas de ordem econômica, relacionados a eficiência e eficácia dos governos. 
II. Excesso de confiança da população em relação as parcerias público-privadas. 
III. Rejeição e subestimação da participação da população. 
IV. Falhas na realização de tarefas e na tomada de decisões. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a afirmação II está correta. 
b) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 

6) Segundo Rezende e Portela (2018): 
I. A cidade digital é a que proporciona ferramentas que melhoram os processos internos e os 
serviços públicos prestados à sociedade, como conectividade, disponibilização da informação, 
tecnologia, monitoramento, infraestrutura, e promove a participação da população. 
II. A cidade digital estratégica pode ser entendida como a aplicação dos recursos da tecnologia 
da informação na gestão do município e também na disponibilização de informações e de 
serviços aos munícipes ou cidadãos.   
III. O aumento da qualidade de vida da população pode ser um dos benefícios propiciados pela 
cidade digital estratégica. 

 



 

Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.  
d) Apenas a afirmação II está correta. 
e) Apenas a afirmação III está correta. 

 

7)  Analise as assertivas, relacionadas ao texto de Dani et al. (2018): 
I. De maneira geral, a qualidade da governança está relacionada com a prosperidade das 
nações, regiões e cidades, num sentido mais amplo, que ultrapassa a riqueza monetária 
(STEAD, 2015). Assim, alguns aspectos são inerentes a qualidade de governança pública, como 
as regras, estruturas e processos que constituem os princípios de governança e são instituídos 
dentro de uma comunidade política (BOVAIRD, 2005). 
II. Os elementos-chave relacionados aos princípios de governança podem variar conforme o 
contexto de cada país. Porém, alguns desses elementos são susceptíveis em qualquer contexto, 
como por exemplo a transparência, a prestação de contas, a inclusão social e a igualdade, o 
respeito a diversidade, a capacidade de competir em ambiente global, dentre outros (BOVAIRD, 
2005). 
III. Os indicadores de governança não possibilitam a avaliação e comparação da qualidade 
institucional dos países. 
IV. Morris e Klesner (2010) esclarecem que não há distinção entre a confiança política e a 
interpessoal, visto que os objetos desses sentimentos são diferentes. A confiança em outros 
membros da sociedade é denominada como interpessoal, já nos aspectos governamentais ou 
particulares do sistema político (os políticos, os direitos civis, estado de direito etc.) é chamada 
de política, institucional, ou mesmo social. 

  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a afirmação I está correta. 
b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
c) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmação I, II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

8) Silva (2018) apresenta argumentos que direcionam ao modelo de economia circular 
vinculado ao desenvolvimento do planejamento urbano e territorial. Dentre eles NÃO é 
correto afirmar: 
a) A sociedade e a interação entre as pessoas será o centro do modelo da economia circular. 

b) A cidade é um sistema complexo, constituído por agentes. 

c) Reconhece que a economia circular se distancia do seu princípio, que é reconhecer as 

atividades humanas em torno de suas atividades. 

d) Considera que a organização e sistematização de relacionamento e identificação do 

problema podem ser usados para encontrar pontos de alavancagem do sistema. 

e) Envolve um conjunto de agentes como um processo caracterizado pelas propriedades de um 

sistema envolvendo seres humanos. 

 



 

9)  Segundo Rezende e Portela (2018), as ações governamentais requerem planejamento 
como um processo contínuo e permanente de prevenção, ordenação e controle 
da gestão urbana e rural. Assim sendo: 
I. A expansão urbana e rural exigiu maneiras diferenciadas de administrar as cidades devido ao 
rápido crescimento das cidades e novas formas distintas de os cidadãos vivenciarem o seu 
meio urbano e rural. 
II. O processo de reestruturação da população e da sua forma de vivenciar o ambiente passa a 
exigir meios de interação e comunicação mais rápidos e mais tecnológicos para as áreas 
urbanas em detrimento das áreas rurais, criando um desacerto entre o urbano e o rural.  
III. A cidade pode ser entendida como um conjunto dissociável e por vezes contraditório de 
sistemas de objetos e de ações. 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
b) Apenas as afirmações Ie III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.  
d) Apenas a afirmação I está correta. 
e) Apenas a afirmação II está correta. 

 
 

10)  Silva (2018) menciona que há um contexto favorável para se repensar modelos 
fundamentados na economia linear para economia circular, considerando: 
a) Instabilidade do preço das commodities e o crescimento da demanda de matéria-prima. 

b) Aumento da população urbana e a instabilidade do preço das commodities. 

c) Crescimento da demanda de matéria-prima e redução dos recursos naturais. 

d) Redução dos recursos naturais e aumento da população urbana. 

e) Dificuldade de crescimento com a atual tecnologia existente. 

 
11)  Sobre planejamento urbano e regulação ambiental é correto afirmar: 

a) Esses temas têm origens comuns nos esforços para abordar aglomeração urbana, doenças 

infecciosas e poluição industrial. 

b) Embora tenham origem em temas diferentes, atualmente, o planejamento urbano e a 

regulação ambiental estão plenamente harmonizados nos mais variados domínios das políticas 

públicas brasileiras.  

c) Os temas do planejamento urbano e da regulação ambiental se conectam com o da saúde 

pública, porém, são completamente desvinculados de fatores ligados às principais causas de 

doença e morte nos Estados Unidos. 

d) A inclusão na agenda das agências reguladoras norte-americanas como, por exemplo, as de 

transporte e uso da terra, das questões de melhoria da saúde pública, exigiu a exclusão de 

ferramentas para integração desses temas nos procedimentos de tomada de decisão aplicados 

pelos funcionários usam para tomar decisões. 

e) Nos EUA, o estudo de impacto regulatório das políticas de planejamento urbano nas 

políticas de saúde não é considerado e nem estudado. 

 
12)  Um projeto de cidade digital estratégica contempla quatro subprojetos 

municipais, sendo eles:  
I. Informações municipais. 



 

II. Serviços públicos. 
III. Estratégias municipais. 
IV. Recursos da tecnologia da informação. 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.  
b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
e) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

 
 

13)  Para que aconteça a implantação adequada do projeto de cidade digital estratégica, exige-se 
a elaboração dos projetos de: 
I. Plano Diretor Municipal (PDM), Planejamento de Informações Municipais (PIM) e 
Planejamento da Tecnologia da Informação (PTI) do município. 
II. Planejamento Estratégico do Município (PEM), Planejamento de Informações Municipais 
(PIM) e Planejamento da Tecnologia da Informação (PTI) do município. 
III. Planejamento Estratégico do Município (PEM), Planejamento Plurianual Municipal (PPM) e 
Planejamento da Tecnologia da Informação (PTI) do município. 
IV. Planejamento Estratégico do Município (PEM), Plano Diretor Municipal (PDM) e 
Planejamento Plurianual Municipal (PPM). 

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) Apenas a afirmação III está correta.  
d) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 
e) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.  

 
14)  Em Dani et al. (2018), explica-se, segundo Rennó (2001), que quanto maior o nível de 

confiança interpessoal, mais politicamente envolvido será o cidadão, e mais estável será a 
democracia. Portanto, a confiança no governo é um dos principais valores culturais 
associados ao: 
a) Comportamento humano. 
b) Comportamento político. 
c) Comportamento interpessoal. 
d) Comportamento democrático. 
e) Comportamento cultural. 

 

15)  Baseado em Alencar et al. (2018), por que a literatura desenvolvimentista mais recente 
protagonizada por Hidalgo e Hausmann (2009) confirma, através de uma nova abordagem 
empírica, diversas das proposições do estruturalismo cepalino? 
a) Porque o crescimento da economia gera uma transformação na estrutura produtiva e o país 
gradualmente produz bens cada vez mais sofisticados paralelamente à produção de bens com 
menor valor agregado. 
b) Porque a transformação estrutural também depende do acúmulo de capacidades para 
produzir bens mais complexos, as quais são de fácil mensuração. 



 

c) Porque se a mudança da cesta de produtos exportados for difícil devido às falhas de 
mercado, aqueles países com cesta de produtos mais diversificados avançarão mais no futuro 
enquanto aquelas economias com menos sofisticação na exportação de bens limitam-se à 
baixa produtividade associada a tais produtos. 
d) Porque o product space demonstra que os produtos manufaturados e de maior valor 
agregado são exportados pelos países do centro como também pelos países periféricos, dadas 
as suas transformações estruturais. 
e) Porque o processo de transformação estrutural nos países centrais e periféricos não ocorre 
devido aos problemas de falhas de mercado, tais como falhas de coordenação e vazamento de 
informação. 
 

16)  Segundo o texto de Firkowski (2013), o conceito de Metrópole foi assumindo diferentes 

conteúdos ao longo do tempo, sobre isso é correto afirmar: 

a) Na Grécia antiga a palavra metrópole estava relacionada à designação das cidades satélites, 

à oferta de bens e serviços, das quais uma dependia da outra. 

b) À metrópole moderna estão associados elementos definidores como sua concentração de 

atividades inferiores e conexão a uma rede urbana cada vez mais mundial. 

c) Metropolização contemporânea pode ser considerada uma espécie de tradução urbana da 

manifestação socioespacial da globalização. 

d) As duas palavras-chave que são utilizadas para descrever física e funcionalmente, desde os 

anos 70, o fenômeno da metropolização são concentração e centralização (MEYER,2000). 

e) As metrópoles são fenômenos recentes na história urbana e seu conteúdo está associado às 

funções comerciais que atualmente aparecem como preponderantes no espaço urbano. 

 

17)  Alencar et al. (2018) discutem o desempenho de quatro países latino-americanos com base 
no índice de complexidade econômica (ICE) e, dada a limitação desse índice, os autores 
apresentam também o índice de desenvolvimento estrutural (IDE) desenvolvido por Brito el 
al. (2018). Sobre estes índices e seus resultados, podemos AFIRMAR QUE: 
a) Uma das limitações do ICE é a incapacidade de captar ganhos artificiais de complexidade na 
estrutura produtiva, tal como observado no caso Mexicano. 
b) Dentre os quatro países analisados, o Chile é o que apresenta o índice mais elevado como 
também a maior renda per capita. 
c) Todos os países analisados apresentaram aumento de sua diversificação produtiva 
transformando, substancialmente, suas estruturas produtivas. 
d) Brasil e Argentina conseguiram significativos aumentos das indústrias de média tecnologia 
com VCR, mas foram incapazes de ganhar competitividade nas indústrias de alta tecnologia, 
nem de aumentar a participação destes setores no total das exportações. 
e) O IDE calcula o número de indústrias de média e alta tecnologia com VCR por renda per 
capita e seu resultado demonstrou que os quatro países analisados na América Latina 
apresentaram certa estagnação ou mesmo retração desde a década de 1990. 

 

18)  Sobre a avaliação de impacto regulatório no campo da saúde é correto afirmar: 

a) É comumente aplicada na tomada de decisões do setor. 

b) Os efeitos da tomada de decisão nos setores do planejamento urbano, energia e meio 

ambiente, por exemplo, geralmente, ignoram os seus efeitos para o setor da saúde.  

c) A avaliação de impacto regulatório na saúde concentra-se em múltiplos determinantes e 



 

dimensões da saúde, mas não inclui a as populações vulneráveis. 

d) A equipe que lidera uma avaliação de impacto regulatório deve incluir exclusivamente 

especialistas em saúde pública. 

e) Na análise de impacto regulatório no setor da saúde, devem ser empregadas várias fontes 

de dados qualitativos, sendo o método quantitativo de uso dispensável. 

 

19)  Sobre a interação das políticas públicas de saúde e de uso do solo se pode concluir que: 

a) A avaliações de impacto regulatório não são uma maneira promissora de trazer foco em 

saúde, quando da análise sobre o uso da terra. 

b) A avaliação de impacto regulatório no planejamento do uso do solo, infelizmente, tem 

impedido uma colaboração entre esses campos. 

c) Nos EUA, as avaliações de planos de uso da terra e as decisões públicas tomadas nesse setor 

sempre abordam todos os determinantes de saúde envolvidos no projeto. 

d) Nos EUA, as avaliações sobre planejamento urbano destacam os riscos para a saúde do 

deslocamento de populações, particularmente para residentes de baixa renda, que podem 

acabar desabrigados, o que aumenta o risco de gama de problemas de saúde. 

e) Os estudos de impacto regulatório na saúde se concentram no ambiente construído e se 

limitam a analisar mudanças em fatores socioeconômicos. 

 

20)  Apesar de a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelecer que 

compete ao Sistema Único de Saúde incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico 

em sua área de atuação, a integração entre as políticas de saúde e o sistema produtivo e 

tecnológico nacional ainda é incipiente. A esse respeito, assinale a única alternativa correta 

quanto aos aspectos de desarticulação política no âmbito do SUS elencados por Viana et al. 

(2016): 

a) A coexistência de um Sistema Único de Saúde com um Sistema de Saúde Suplementar leva a 
disputas políticas internas contraditórias dentro do Ministério da Saúde. 
b) Inexistência de convergência regulatória das políticas de propriedade intelectual e de 
vigilância sanitária. 
c) Política comercial centrada na ampliação da oferta de produtos de saúde por importações. 
d) Prevalência da política de atração de investimento estrangeiro direto como meio de acesso 
à tecnologia em saúde. 
e) As perenes relações orgânicas entre o complexo industrial e os sistemas público e privado 
de saúde. 

 

21)  Silva (2018) apresenta um modelo aplicado em seu artigo que justifica a seguinte afirmação: 
“os resultados mostram que os custos de longo prazo da não ação é maior que o custo de 
uma política pública”. Esta afirmação refere-se: 
I. Ao nível de investimento para reduzir a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro ao 

longo do tempo que seria menor do que o próprio custo de disposição no aterro, se não 

houver intervenção na situação atual. 

II. Ao nível de investimento da melhoria do custo de disposição, que se não forem feitas 

impactaram na queda de produtividade da área ao longo do tempo. 

III. Ao nível de investimento na coleta dos resíduos, que se não forem feitas impactaram na 

queda de produtividade logística ao longo do tempo. 



 

A partir destas afirmações referentes ao texto em epígrafe, assinale qual é a alternativa que 
apresenta a sequência correta referente a cada afirmação ser verdadeira (V) ou falsa (F):  
a) V, F, V 

b) V, V, V 

c) V, F, F 

d) F, V, F 

e) F, F, F 

 

22)  As avaliações de impacto regulatório na saúde têm sido usadas para análise de vários temas, 

mas não auxiliam na/no: 

a) Avaliação do impacto na saúde no rezoneamento de bairro, para medir a ampla gama de 

fatores que influenciam o uso da terra. 

b) Apelo ao setor privado, que muitas vezes preferem padrões previsíveis para processos mais 

complexos, que utilizem, na análise de impacto regulatório, o tema da saúde.  

c) Facilitação do envolvimento das partes interessadas em cada etapa de uma decisão de 

planejamento ou na realização de análise específica do local para cada nova proposta. 

d) Desenvolvimento de critérios de desempenho baseado na saúde, além de padrões de design 

que podem ser aplicados em casos futuros.  

e) Criação de indicadores de saúde específicos para análise regulatória, efetivadas por 

planejadores urbanos.  

 

23) Sobre o artigo “GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRAS”, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A eficiência do setor público é tema recorrente nos estudos relacionados à gestão pública. 
b) O Gerenciamento de Processos de Negócios (do inglês: BPM – Business Process 
Management) é uma tecnologia de gestão que tem ampla utilização no setor privado e que, 
aos poucos, passa a ser incorporado ao setor público. 
c) O gerenciamento de processos pode proporcionar a melhoria do desempenho e dos 
resultados, afetando diretamente a eficiência das organizações. 
d) O princípio da ineficiência deve ser observado pela Administração Pública, expresso na 
Constituição Federal vigente, e afeta o desempenho, os resultados, a eficácia, os custos ou 
investimentos. 
e) O Gerenciamento de Processos de Negócio possibilita identificar, desenhar, executar, 
documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou 
não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da 
organização. 

 

24)  Sobre os intervenientes da cooperação universidade e empresa, a literatura trabalha 

diversos fatores que podem facilitar a interação entre o meio acadêmico e o setor produtivo. 

Dentre os fatores que facilitam a cooperação na perspectiva da universidade estão: 

I. Recursos humanos qualificados, fundações de apoio às Universidades e criação de núcleos 
de inovação. 
II. Recursos Humanos qualificados, especialistas em comércio exterior e criação de núcleos de 
inovação 



 

III. Fundações de Apoio às Universidades, especialistas em comércio exterior e análise 
financeira. 
IV. Fundações de apoio às universidades, análise financeira e criação de núcleos de inovação.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta II está correta. 
c) Somente a resposta III está correta. 
d) Somente a resposta IV está correta. 
e) As respostas III e IV estão corretas. 
 

25) Segundo o texto de Firkowski (2013), o que podemos dizer sobre o conceito de conurbação: 

a) Conceito criado com a formação das regiões metropolitanas no Brasil para explicar a 
justaposição entre as cidades; 
b) Segundo Villaça é uma forma de agrupamento demográfico que está desenvolvendo novas 
formas de agrupamento social, e, em seguida de governo e administração que não estão bem 
definidos. 
c) A conurbação é reveladora de uma dinâmica simples das cidades, com repercussões apenas 
no cotidiano local das pessoas. 
d) Esse conceito foi criado no início do século XX por Gottmann, não sendo utilizado na 
atualidade devido à complexidade assumida pela questão metropolitana, não cabendo o seu 
uso 
e) Segundo Geddes (1994) são cidades-região, são cidades-agrupamento reveladoras de uma 
dinâmica complexa da vida urbana. 

 
26) Sobre o descompasso apontado por Firkowski (2013) entre a questão metropolitana e a 

criação das regiões metropolitanas no Brasil, pode-se afirmar: 

a) A autora questiona a permanência dos fenômenos e a dinâmica das estruturas legais e 

administrativas para gerir as cidades de hoje. 

b) Que o descompasso entre a questão metropolitana e a criação das Regiões Metropolitanas 

ocorreu pela falta de elementos técnicos e teóricos norteadores das proposições. 

c) O Estudo realizado pelo IBGE (Galvão et al., 1969) contribui com a proposição de dois 

recortes espaciais distintos: área e região metropolitana. O primeiro é a área efetivamente 

metropolitana e o segundo é o que poderia se tornar metropolitano à médio prazo. 

d) Neste estudo do IBGE (Galvão et al., 1969) entende-se por área metropolitana: municípios 

ainda não tão expressivos ou mesmo sem uma real dinâmica metropolitana, mas que, a luz do 

planejamento, deveriam ser considerados como uma preocupação com a atualidade. 

e) A possibilidade de os estados criarem regiões metropolitanas, oferecida pela Constituição 

Federal de 1988, reduziu as discrepâncias entre as dinâmicas do processo de metropolização e 

região legal instituída. 

 
27)  Segundo Etzkowitz, considerando as configurações da relação entre universidade-empresa-

governo e a variedade de arranjos institucionais e políticos dessa relação, apresentam-se três 

modelos, os quais são: 

I. O modelo estadista ou estático, laissez-faire, e da Hélice Tríplice. 
II. O modelo burocrático, laissez-faire e da Hélice Tríplice. 



 

III. O modelo Hélice Tríplice, laissez-faire e compartilhamento técnico. 
IV. O modelo Hélice Tríplice, compartilhamento técnico e burocrático. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta II está correta. 
c) Somente a resposta III está correta. 
d) Somente a resposta IV está correta. 
e) As respostas II e IV estão corretas. 
 

28)  Sobre as barreiras para efetivação da cooperação universidade-empresa, citam-se: 

I. Objetivos distintos entre academia e mercado. 
II. Restrições de recursos para atividades de comercialização de patentes. 
III. Burocracia nos processos internos das universidades. 
IV. Recursos humanos altamente qualificados. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a resposta I está correta 
b) Somente a resposta I e IV está correta 
c) Somente a resposta III e IV está correta 
d) As respostas I, II, III estão corretas 
e) Somente a resposta IV está correta 

 

29)  Nos termos do artigo 43 da CFRB, é certo que “para efeitos administrativos, a União poderá 

articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”. Para tanto é correto afirmar que: 

a) As condições para integração de regiões em desenvolvimento, serão definidas por Leis 
ordinárias e delegadas. 
b) Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: (i) juros 
favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; e (ii) prioridade para o 
aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis 
nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 
c) Não serão concedidos, a título de incentivos regionais, isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 
d) Nas áreas de rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões, não haverá 
subsídios pela União para incentivar-se a recuperação de terras áridas aos pequenos e médios 
proprietários rurais.  
e) Todas as assertivas estão incorretas. 
 

30)  O Estado em suas diversas formas taxonômicas, não obstante as diversas teorias que 

buscam estudar e justificar sua origem e a sua evolução histórica, no caso brasileiro é um 

Estado Federal fundado em uma Constituição, a qual, considerando as dinâmicas sociais, 

pode ser emendada (...): Nesse sentido, marque a resposta correta.  

a) Mediante Proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal.  



 

b) Mediante Proposta de 3/5, no mínimo, em duas votações em cada uma das duas casas 
legislativas: Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
c) Mediante Proposta de um terço, no mínimo, dos membros do Congresso Nacional. 
d) Será promulgada pelo Presidente da República, após encerrado o processo legislativo, 
apondo o registro do respectivo número de ordem.  
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

31) Sobre o artigo “GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRAS”, leia as afirmações a seguir considerando o artigo e assinale a 

alternativa correta: 

I. Recursos tecnológicos são fortes aliados para a melhoria da eficiência de processos. 
II. Processos de negócio e Tecnologia de Informação são parceiros naturais e se influenciam 
mutuamente, embora esta relação não seja suficientemente explorada. 
III. Nas IFES brasileiras, a adoção do gerenciamento de processos se dá mais por razões de 
isomorfismo, pois a institucionalização dos processos administrativos em meio eletrônico, 
estabelecido por decreto, tem levado às IFES a rever seus processos em função desse novo 
paradigma. 

  

Com base nas afirmações anteriores assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmação I está correta. 
b) Somente a  afirmação II está correta. 
c) Somente a afirmação III está correta. 
d) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmações I, II estão corretas. 
 

32) Na visão de Etzkowitz (2013), o modelo de cooperação da Hélice Tríplice apresenta a 

universidade: 

I. Como centro propulsor do desenvolvimento regional por meio da transferência de sua 
tecnologia.  
II. Como incentivadora modesta do processo 
III. Como responsável pelo marco legal e pelo financiamento 
IV. Como responsável pela regulação mercadológica 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a resposta I está correta. 
b) Somente a resposta III está correta. 
c) Somente as respostas III e IV estão corretas. 
d) As respostas II e III estão corretas. 
e) Nenhuma das respostas estão corretas. 
 

33)  Acerca da Política Urbana constitucionalmente delimitada nos termos dos artigos 182 e 183 

da CRFB, marque a resposta correta:  

I. A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais locais e regionais e garantir o bem-estar de seus habitantes.   
II. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 



 

urbana, motivo pelo qual é instrumento obrigatório para todos os municípios.  
III. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 
título da dívida imobiliária municipal.  
IV. É obrigatório ao Poder Público municipal, exigir do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, a promoção do adequado aproveitamento, sendo-lhe 
facultado o emprego sancionatório do IPTU progressivo no tempo.   
V. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Todas as assertivas de I a V estão incorretas. 
b) Todas as assertivas de I a V estão corretas. 
c) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
e) Somente a assertiva V está correta. 

 

34) Sobre o artigo “GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRAS”, assinale a alternativa CORRETA sobre o Ciclo PDCA de Demming, 

citado no artigo:  

a) Planejar, executar, verificar e agir corretivamente. 
b) Princípio, democracia, controle, ação. 
c) Plano, definição, custos, avaliação. 
d) Processo, direito, contas, advocacia. 
e) Plataforma, executivo, ciclo, área. 

  

35)   Sobre a política pública do Ministério da Saúde, denominada de Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDPs), lançada a partir de 2008, é correto afirmar que: 

a) Apontam-se como aspectos positivos da política a transparência das contratações das 
parcerias e a segurança jurídica quanto aos direitos de propriedade intelectual. 
b) As PDPs envolvem, em sua maioria, acordos de transferências de tecnologias em 
desenvolvimento, com patentes em estágios iniciais de vigência, potencializando assim à 
capacitação tecnológica dos laboratórios públicos em produtos em fases iniciais do ciclo de 
vida. 
c) Encarregado de propor mudanças institucionais e legais, o Grupo Executivo do Complexo 
Industrial da Saúde (GECIS) colaborou com o projeto de lei que instituiu a possibilidade de 
dispensa de licitação na contratação em que houver transferência de tecnologia para o SUS. 
d) Um dos pontos fracos da política foi a ausência de apoio de associações representativas do 
setor produtivo, como a ABIFINA, ABIMO, ALANAC, ABRASCO e CEBES. 
e) A celebração de convênio com o Ministério da Saúde não requer a inclusão de um 
laboratório público, mas é obrigatório que o produto objeto da PDP conste da Relação de 
Produtos Estratégicos do SUS, elaborado pelo GECIS. 
 

36)  Desde o início da República, a saúde pública brasileira passou por diferentes modelos de 

integração de ações do Poder Público com o setor produtivo. A esse respeito, avalie as 

assertivas abaixo, julgando-as como Verdadeira (V) ou Falsa (F), e assinale a alternativa 

correta: 

I. Durante o período da Primeira República (1898-1930), vigorou no país o modelo sanitarista, 



 

cuja organização da produção de soros e vacinas foi liderada pelos institutos públicos de 
pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butatan. 
II. O modelo denominado privatista ocorre após os anos 1990, quando o Poder Público deixa a 
esfera produtiva, delegando-a integralmente ao setor privado, tanto de capital nacional quanto 
de capital estrangeiro. 
III. O modelo previdenciário, amplamente datado de 1930 a 1980, contempla um período em 
que a participação do Estado é mais modesta, relegando à iniciativa privada, em grande 
medida às multinacionais, o papel da produção de medicamentos e outros produtos de saúde, 
bem como da oferta de serviços de assistência médica à população. 
IV. O financiamento dos arranjos produtivos e do desenvolvimento científico foi 
predominantemente de capital privado e estrangeiro durante a Primeira República, marcando 
desde o início a forte dependência tecnológica externa da saúde pública brasileira. 
V. O modelo vigente, baseado no Sistema Único de Saúde, apresenta um arranjo político-
institucional de parcerias público-privadas, em que tanto o Poder Público quanto a iniciativa 
privada desempenham um papel complexo na produção e oferta de produtos e serviços de 
saúde à população. 

 
A partir destas afirmações referentes ao texto, assinale qual é a alternativa que apresenta a 
sequência correta referente a cada afirmação ser verdadeira (V) ou falsa (F):  
a) V, F, F, V, V. 
b) V, F, V, V, V. 
c) F, V, V, F, V. 
d) V, F, V, F, V. 
e) F, F, V, F, V. 

 

37)  Acerca dos efeitos das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) sobre os 

laboratórios públicos, assinale a única asserção incorreta. 

a) Ao incorporar tecnologia de produção de terceiros e realizar vendas diretas ao SUS, as PDPs 
permitiram o aumento do faturamento dos laboratórios públicos. 
b) O Instituto Butantan, ao incorporar a tecnologia de produção de antirretrovirais, como o 
Efavirenz, é um exemplo de sucesso das PDPs. 
c) Os laboratórios públicos participantes das PDPs tiveram de investir em capacidade 
produtiva e atender as exigências das boas práticas de fabricação, o que representa um 
importante salto qualitativo nas competências organizacionais. 
d) As PDPs focam na incorporação de tecnologias de produção de produtos estratégicos para o 
SUS, como os antirretrovirais do Programa de Combate ao HIV/AIDS e as vacinas do Programa 
Nacional de Imunizações. 
e) As PDPs são um modelo de política pública que visa a conjugação das forças produtivas 
locais com as demandas do sistema de saúde, com o objetivo de reduzir a dependência 
tecnológica externa. 

 

38) Segundo o texto de Firkowski (2013), quais são os desafios ao estudar a problemática 

metropolitana no Brasil? 

a) Fortalecer a autonomia municipal pregada na Constituição Federal como parte na solução 
dos problemas metropolitanos. 
b) Fortalecer a cidade-pólo da aglomeração urbana no controle e comando das ações e 



 

políticas metropolitanas. 
c) Criar um arcabouço conceitual para tratar da questão metropolitana no Brasil, que leve em 
consideração o município pólo que é a peça central no enfrentamento dos desafios 
metropolitanos. 
d) Propor o reconhecimento de recortes supramunicipais para a solução dos problemas 
comuns entre as aglomerações urbanas. 
e) Propor políticas públicas que contemplem o caráter local do planejamento e da gestão a fim 
de que cada ente federativo assuma seus desafios e problemas. 

 

39) O Art. 74 da CRFB trata de forma assertiva acerca do Controle interno no âmbito dos três 

poderes republicanos: Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais, por exigência 

constitucional devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a 

finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governos nos três níveis da federação, bem como a execução dos seus respectivos 
orçamentos.  
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.  
III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União e demais entes federais.  
IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  
V. Somente partidos políticos, associações ou sindicatos são partes legítimas para, na forma da 
lei, ajuizar denúncias de irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
  
Estão corretas as afirmativas: 
a) Somente a assertiva I está correta. 
b) Somente as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
c) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas III e IV e V estão corretas. 
e) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 

40)  Sobre o artigo “GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRAS”, o Ciclo de vida do Business Process Management – BPM, 

apresentado no artigo, considera 05 etapas. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as 

cinco etapas. 

a) Modelagem, análise, desenho ou redesenho, monitoramento e controle, otimização. 
b) Planejar, organizar, delegar, controlar e dirigir. 
c) Construir, desenhar, redesenhar, imprimir, delegar. 
d) Logar, processar, inserir, comunicar, negociar. 
e) Comprar, produzir, vender, lucrar, analisar. 


