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QUESTÃO 41

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A questão destaca o valor intrínseco que o serviço público deve representar para os
servidores, evidenciando a importância dessa vocação e motivação interna, em um ambiente que não
se caracteriza pelas recompensas financeiras.

QUESTÃO 42

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: A questão requer a identificação sequencial das etapas que compõem o processo
decisório. Embora haja muitos modelos que procuram descrever essa sequência, a questão utiliza uma
sequência próxima das etapas propostas por Chiavenato: Percepção da situação que envolve algum
problema; Análise e definição do problema (quando se identificam as causas); Definição de objetivos;
Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação (quando se formulam alternativas de ação);
Avaliação e comparação dessas alternativas; Escolha da alternativa mais adequada ao alcance dos
objetivos; Implementação da alternativa escolhida.

QUESTÃO 43

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: A questão trata dos princípios de governança pública relacionados pelo Decreto
9203/2017: capacidade de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de
contas e responsabilidade; e transparência.

QUESTÃO 44

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: A questão enfatiza o papel de controle do orçamento público, em que o legislativo exerce
uma ação de controle externo sobre a administração, e o papel da liderança na constituição de uma
gestão pública marcada pela integridade e pelo bom desempenho.



QUESTÃO 45

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: A questão tem uma formulação bastante imprecisa em suas alternativas. Porém,
seguindo os princípios do movimento “Reinventando o Governo”, que trazem umas das primeiras
concepções de governo empreendedor, a melhor alternativa envolve: o aproveitamento de
oportunidades, a geração de inovações, a capacidade de gerar recursos (e não somente consumí-los) e a
promoção do engajamento da sociedade para atuar conforme o interesse público.

QUESTÃO 46

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: A questão explora algumas ideias de Carol Weiss, sobre a utilização de avaliações para
subsidiar a tomada de decisão em relação a programas de governo ou políticas públicas em curso.
Novamente, há problemas de redação na descrição das assertivas, que permitem mais de uma
interpretação e podem prejudicar os candidatos.

QUESTÃO 47

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: A questão deveria ser anulada por apresentar um problema de concepção básico: há
várias visões diferentes sobre quais são os principais fatores da qualidade associados à prestação de
serviços em geral. Ou seja, não há uma resposta definitiva e unicamente certa para essa questão! Dito
isso, um modelo importante é proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry, os quais relacionam cinco
fatores: Confiabilidade: habilidade da empresa em executar o serviço prometido com segurança e
precisão; Responsividade: capacidade de ser prestativo e ajudar o cliente em suas necessidades;
Segurança: atitude de inspirar credibilidade e fazer com que o cliente se sinta livre de perigos e dúvidas
quanto ao serviço; Empatia: cuidado e atenção individualizada ao cliente; Tangíveis: aparência das
instalações físicas, equipamentos, material e pessoal. Notem que, nesse caso, há razões para assinalar
as alternativas B ou E, o que reforça a necessidade de anulação.
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