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CARGO  -  Agente Administrativo 
 
 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: B 
 

PROPOSTA: Alteração do gabarito para letra C ou anulação da questão. 
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

A questão merece reparo, primeiro por requerer um aspecto econômico 

de organização pública, e um aspecto político de organização privada. 

No primeiro caso desconsidera o papel importante e moderno 

desempenhado pelos indicadores ao afirmar como gabarito a 

alternativa  “b) produto em grande parte não mensurável...”. 
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Na visão de Rua (2004), os indicadores são medidas que expressam ou 

quantificam um insumo,um resultado, uma característica ou o 

desempenho de um processo, serviço, produto ou organização. Para o 

IBGE (2008), os indicadores são ferramentas constituídas de variáveis 

que, associadas a partir de diferentes configurações, expressam 

significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem. Já 

segundo Magalhães (2004), são abstrações ou parâmetros 

representativos, concisos, fáceis de interpretar e de serem obtidos, 

usados para ilustrar as características principais de determinado objeto 

de análise. 
Em linha semelhante, o Plano Plurianual 2012-2015 concebe os 

indicadores como instrumentos que possibilitam a identificação e 

aferição de aspectos de determinada política pública e, uma vez apurado 

periodicamente, auxiliam o monitoramento da evolução de uma 

determinada realidade, gerando subsídios para a avaliação. 
Os indicadores são informações que permitem descrever, classificar, 

ordenar, comparar ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma 

realidade e que atendam às necessidades dos tomadores de decisões. 
 Se um indicador não reflete a realidade que se deseja medir ou não é 

considerado nos diversos estágios da elaboração e implementação de 

políticas, planos e programas, pode-se constatar um desperdício de 

tempo e recursos públicos. 
Nesse sentido é necessária a mudança do gabarito para a alternativa “c) 

maior autonomia gerencial/organização competitiva” ou, 

alternativamente, a anulação da questão. 
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