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QUESTÃO NÚMERO 42

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: As funções da Administração, ou do administrador, são Planejamento, Organização, Direção

e Controle. O planejamento consiste na definição de metas e objetivos, a organização com a estruturação do

plano, a direção consiste na condução das atividades enquanto o controle é verificar os resultados e se

necessário corrigi-los. No enunciado da questão o administrador foi contratado para monitorar as atividades

e se necessário realizar correções, assim podemos ir diretamente na opção de controle. Nossa alternativa

correta é a letra C.

QUESTÃO NÚMERO 43

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Das funções da Administração, ou administrador, teremos a responsável pela definição de

objetivos e metas, assim logo no início do enunciado já podemos ter em mente a função de planejar, pois

está relacionada com a definição de metas e meios. O planejamento pode ser classificado quanto ao nível

organizacional em estratégico, tático e operacional. O plano estratégico, definido pela alta administração, é

um plano de longo prazo, enquanto o tático, definido em nível intermediário, terá duração de médio prazo.

Por fim, o plano operacional, definido nas unidades de operação, tem duração de curto prazo. Nossa

alternativa que se encaixa com nossa explicação será planejamento e longo prazo. Assim temos a alternativa

letra A.

QUESTÃO NÚMERO 44

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: O foco da questão, apesar de iniciar com o termo de entrevista, fala de um candidato com

características de incentivar a participação dos funcionários. Desta forma, temos que procurar algo como

participativo ou democrático. O avaliador foi bondoso na questão por colocar 3, ou 4, afirmações no mesmo

sentido para eliminação. Coercitivo é o mesmo que autocrático ou determinador. Podemos também eliminar

o autocentrado, por ser mais centralizador. Nos resta apenas a alternativa correta com relação ao termo de

participação, o democrático. Assim nossa alternativa correta é a letra E.

QUESTÃO NÚMERO 45

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Quanto aos princípios previstos na Constituição Federal, e expressos no art. 37, serão o da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade impõe ao

administrador público realizar apenas o que a lei autoriza, enquanto o particular pode realizar tudo o que a

lei não proíbe. Assim, pelo próprio enunciado da questão, ficou mais tranquilo de associar à opção de

legalidade. Desta forma, nossa alternativa correta é a letra E.



QUESTÃO NÚMERO 46

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Na questão teremos que optar pela eliminação para acharmos a resposta, pois o enunciado

pede uma gestão que permite maior autonomia e flexibilidade e assim já tenho em mente o modelo de

administração pública gerencial, porém, não encontramos algo semelhante nas alternativas. Podemos

eliminar o modelo burocrático por ser rígido. Podemos eliminar ainda o mecanicismo e administração

científica pela semelhança ao modelo burocrático. A organização formal indica apenas que há um

planejamento ou então a formalização das regras ou atividades, associando ao conceito de prescrição de

normas e pode também se relacionar ao modelo burocrático. Desta forma nos restou apenas a opção que

apresenta gestão para resultados. Apesar de ir por eliminação, a gestão por resultados, um conceito comum

no gerencialismo, significa que iremos acordar o resultado a ser entregue e o executor terá autonomia e

flexibilidade em como chegar ao resultado, devendo prestar contas ao final do que foi feito. Assim teremos

como alternativa correta a letra B.

QUESTÃO NÚMERO 48

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Quanto à comunicação, tema comum na administração, temos que verificar o que se pede

no enunciado e assim vamos aos conceitos de controle e elementos a uma boa comunicação. O grande

desafio da comunicação é transmitir corretamente eliminando os ruídos e obtendo o feedback para

confirmação da mensagem. As notícias não devem ser obtidas prioritariamente pelas mídias e redes sociais,

elas podem ser confirmadas na mídia e redes sociais, assim já podemos eliminar. As informações não são

atividades secundárias na comunicação e assim a TI irá dar suporte de armazenamento. Quanto à

comunicação parcial, ela pode ser administrada assim, mas não de forma a garantir a cadeia de comando,

mas sim para direcionar a informação certa ao destino certo, ou seja, ter um filtro. Vou eliminar ainda a

resposta que fala de coletar referências e apenas criar banco de dados, não é apenas isso sem uma

classificação o trabalho de comunicação. Nos restou apenas a alternativa que consiste em filtrar, ou seja,

receber e transmitir informações validadas e o cuidado com a precisão, assim podemos ter sucesso na

eliminação de ruídos. Nossa resposta correta será a letra D.
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