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Questão 77  

CERTO 

Visão globalizada da gestão é o mesmo que pensamento sistêmico, que é inclusive um dos 

quatorze fundamentos do modelo de excelência em gestão pública. E o que que acontece, nos 

primórdios da Administração, que era a Administração Científica, a gente tinha o pensamento 

analítico. Taylor decompunha as tarefas em minucias para poder compreende-la em por 

menores sem considerar as relações entre as partes que formam o todo e do todo com o 

ambiente externo. Hoje a gente tem uma visão globalizada da gestão com a organização em 

consonância com o ambiente em que está inserido. 

 

Questão 78  

ERRADO 

 

Pensando no Princípio da Legalidade, as organizações públicas só podem fazer o que a lei 

permite, ao passo que as organizações privadas podem fazer tudo que a lei não proíba. 

 

Questão 79 

ERRADO 

 

É vedado a Administração Pública pelo Princípio da Impessoalidade fazer a acepção de 

pessoas, tão logo, não há que se falar em segmentação de mercado. 

 

 

 



 
 

 

Questão 80  

CERTO 

 

Iniciativas muito proveitosas que a gente tem tomado no âmbito da Administração Pública 

para facilitar, desburocratizar, tornar mais célere e satisfazer mais aos usuários do serviço 

público são iniciativas como o E-gov ou governo eletrônico, em que a gente estabelece lá 

serviços que vão ser utilizados no próprio portal, e ainda, dando transparência das ações, 

confiabilidade. 

 

Questão 81 – ERRADO 

 

Questão polêmica. Se o examinador tivesse utilizado o termo “abordagem clássica” que tem 

foco na tarefa estaria certa, mas como fala de tarefa não é teoria clássica, mas administração 

científica. 
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