
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

Ü Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. 
Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 
Ü As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 
apontar como corretas. 

Ü O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for  com-
pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 
cartão de respostas. 

Ü Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o pro-
tocolo de registro de presença e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de 
que você só pode deixar o local de prova após as 10h30min. 

Ü É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 
constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

Ü É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 
aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 
Ü CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, curso/turno. 
Ü ASSINE no local indicado. 
Ü PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 
Ü Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 
Ü Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 
da maneira indicada ao lado. 

 
 
 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 
01– Sobre o processo histórico de formação e estruturação 

das formas do Estado moderno no Brasil (GOMES, 
2006), assinale o que for correto. 

 
01) Na história brasileira não se constituiu um sistema 

de seguridade social próximo do modelo que ficou 
conhecido como welfare state. 

02) Foram  implementadas apenas algumas políticas de 
bem-estar social. 

04) As camadas mais populares, os trabalhadores fa-
bris, funcionários públicos e a grande massa cam-
ponesa tiveram pouco poder de influenciar politi-
camente neste processo. 

08) O Estado foi assumindo novas formas e dando ori-
gem a um aparelho que corporificou as caracterís-
ticas centrais das relações de produção capitalista 
em desenvolvimento no Brasil. 

 
                
 
 

 
02– Segundo Silva (1995), no Brasil, no período pós 1964, a 

intervenção social do Estado tomou dimensões e carac-
terísticas bastante nítidas no desenvolvimento sócio-
econômico. Identifique os traços mais apontados e assi-
nale o que for correto. 

 
01) Centralização a nível federal, tanto das decisões 

como dos financiamentos. 
02) Incentivo à participação social e política nos pro-

cessos decisórios. 
04) Fragmentação, burocratização e opacidade da má-

quina administrativa. 
08) Ênfase às políticas de caráter compensatório, mais 

orientadas pela lógica da acumulação do que pela 
lógica redistributiva. 

 
                
 
 

 
03– Tomando por base o conceito de cooptação (SILVA, 

1995), para designar as relações entre Estado e classes 
subalternas na América Latina, no contexto do capita-
lismo industrial, assinale o que for correto. 

 
01) Os benefícios sociais, apesar de garantidos pelo Es-

tado são materializados, não como direitos da clas-
se trabalhadora, mas como privilégio. 

02) Reconhece tratar-se de um conceito confuso, às 
vezes, assumido como mera manipulação da classe 
trabalhadora. 

04) O desenvolvimento de programas de bem-estar so-
cial, enquanto instrumento do processo de incorpo-
ração, sob controle político das classes populares 
através do Estado, não significa que estas não al-
cancem vantagens reais, posto que a cooptação é o 
equilíbrio da manipulação, concessão e repressão 
seletiva. 

08) A prática cooptativa envolve a alocação de recursos 
pelo Estado de forma universal e inclusiva a todas 
as frações da classe trabalhadora. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 

 
 
 
 

04– Com relação a elementos que caracterizam a cidadania 
(LESSA, 2010), no contexto neoliberal, assinale o que 
for correto. 

 
01) A categoria cidadania acaba sendo construída longe 

da noção de direito universal, do trabalho protegi-
do e mais longe ainda da noção de igualdade. 

02) A concepção de cidadão que caracteriza esse pro-
cesso é minimalista, frágil e favorável à desrespon-
sabilização da esfera pública frente às necessida-
des da maioria. 

04) A cidadania neste contexto se caracteriza como 
uma proteção social universal empreendida pelo 
Estado. 

08) A concepção de cidadania está ligada ao enfrenta-
mento da desigualdade social e de classes sociais, 
imprimindo um caráter de democracia substancial. 

 
                
 
 

 
05– Segundo Lessa (2010), identifique elementos que carac-

terizam a concepção de Marshall sobre a cidadania e as-
sinale o que for correto. 

 
01) A cidadania tem sua origem diretamente vinculada 

ao aumento da dinâmica de acumulação mercantil 
de todas as classes sociais. 

02) A cidadania nasceu como direito civil, passando ao 
político e, mais recentemente, ganhando expressão 
nos direitos  sociais. 

04) A ampliação da cidadania deve ser vinculada dire-
tamente à massificação das necessidades de con-
sumo. 

08) A cidadania deve ser usada como instrumento de 
impacto à desigualdade social e como minimizado-
ra da diferença entre capitalistas e trabalhadores. 

 
                
 
 

 
06– Sobre os Indicadores Sociais, quanto a sua importância 

e aplicabilidade (Jannuzzi 2001), assinale o que for cor-
reto. 

 
01) Podem enriquecer a interpretação empírica da rea-

lidade social e orientar de forma mais competente 
a análise, formulação e implementação de políticas 
sociais. 

02) Na negociação das prioridades sociais, os indicado-
res sociais podem contribuir no apontamento da 
magnitude das carências a atender nas diversas 
áreas de intervenção. 

04) Podem justificar o repasse de verbas federais para 
implementação de programas sociais. 

08) Podem subsidiar a elaboração de planos diretores 
de desenvolvimento urbano e de planos plurianuais 
de investimentos. 
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07– Dentre os sistemas de classificação na Formulação de 
Políticas, há aquele que diferencia os indicadores se-
gundo aspectos relevantes da avaliação dos programas 
sociais. Dentro desta classificação, assinale o que for 
correto. 

 
01) Indicadores para avaliação de eficiência dos meios 

e recursos empregados. 
02) Indicadores para a avaliação da eficácia no cum-

primento das metas. 
04) Indicadores para a avaliação da efetividade social 

do programa, isto é, indicadores para avaliação dos 
efeitos do programa em termos de justiça social, 
de contribuição para o aumento da sociabilidade e 
engajamento político. 

08) Indicadores para avaliação de compatibilidade en-
tre os projetos e os planos governamentais, consi-
derando sua duração dentro da vigência do manda-
to do Governo. 

 
                
 
 

 
08– Os indicadores podem ser classificados em: indicador-

insumo, indicador-processo, indicador-resultado e indi-
cador-impacto. Identifique exemplos dos indicadores-
insumo e assinale o que for correto. 

 
01) Número de leitos hospitalares por mil habitantes. 
02) Número de professores por quantidade de estudan-

tes. 
04) Taxa de mortalidade infantil. 
08) Gasto monetário per capita nas diversas áreas de 

política social. 
 
                
 
 

 
09– Quanto ao processo de Monitoramento e Avaliação, 

assinale o que for correto. 
 

01) Como atividade é importante analisar os indicado-
res de insumos a partir dos indicadores de produto 
e resultado. 

02) O emprego da Análise Envoltória de Dados (DEA) 
pode representar grande avanço metodológico co-
mo atividade de monitoramento e avaliação. 

04) São processos analíticos organicamente articula-
dos, sucedendo-se no tempo, com o propósito de 
subsidiar o gestor público com informações acerca 
do ritmo e da forma de implementação dos pro-
gramas e dos resultados e efeitos almejados. 

08) Este processo vem perdendo sua principal caracte-
rística de acompanhamento, uma vez que o gestor 
público passa a dispor de menos recursos na Im-
plementação/Execução com a escassez orçamentá-
ria. 
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10– Quanto à tipologia de indicadores sociais, a diferencia-
ção entre indicadores de estoque e indicadores de per-
formance ou fluxo costuma ser empregada também no 
campo da Avaliação de Políticas Sociais. A respeito des-
ta diferenciação, assinale o que for correto. 

 
01) Existe uma relação inversa entre os indicadores-

estoque e os indicadores de performance ou fluxo. 
02) É exemplo de indicador-estoque a esperança de vi-

da ao nascer e de indicador de performance o nível 
de pobreza. 

04) A diferenciação diz respeito à temporalidade do 
processo analisado: indicador-estoque refere-se à 
medida de uma determinada dimensão social em 
um momento específico; o indicador de performan-
ce ou fluxo procura abarcar mudanças entre dois 
momentos distintos. 

08) É exemplo de indicador-estoque os anos de escola-
ridade e de indicador de performance o aumento 
dos anos de escolaridade. 

 
                
 
 

As Questões 11 a 15 são referentes ao texto de 
Luiz Carlos Bresser-Pereira (2012),  
Estado, Estado-nação e sociedade. 

 
11– Conforme o texto de Bresser-Pereira (2012) sobre o 

Estado-nação, assinale o que for correto. 
 

01) O Estado-nação é a forma de organização política e 
social que surgiu com o fim do Império Romano, na 
Europa medieval. 

02) É a forma de poder territorial que se impôs nas so-
ciedades modernas a partir da revolução capitalista 
em substituição aos feudos, às cidades-Estado, e 
principalmente aos impérios. 

04) O Estado-nação surge com o capitalismo e está 
voltado para o desenvolvimento econômico. O Es-
tado-nação foi capaz de constituir os mercados in-
ternos suficientemente grandes, necessários para a 
revolução industrial. 

08) O Estado-nação pode ser chamado de Estado naci-
onal e de Estado territorial soberano, é a unidade 
político-territorial soberana; é o conjunto de uma 
nação, um Estado e um território. 

 
                
 
 

 
12– A competição entre os Estados-nação se deve: 
 

01) À existência de um sistema econômico que não é 
coordenado pela tradição, mas por um mercado 
competitivo. 

02) À necessidade de aumentar permanentemente a 
produtividade da economia e, para isso o Estado-
nação desenvolve uma série de políticas, entre as 
quais se salienta a educação pública. 

04) Ao fato de o Estado-nação conviver e competir com 
outros Estados-nação no sistema econômico do 
mercado capitalista. 

08) À imposição de tributos às colônias e de outras 
formas de violência dependentes do controle direto 
do Estado por uma oligarquia militar, religiosa e 
proprietária de terras. 
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13– Sobre o Estado Liberal, assinale o que for correto. 
 

01) No Estado Liberal, quando a burguesia se tornou 
dominante, houve a separação entre a esfera pú-
blica e a privada, e se definiram os direitos civis ou 
as liberdades, em outras palavras, surge o Estado 
de Direito. 

02) No Estado Liberal, garante-se o sufrágio universal 
são promovidos amplos serviços sociais e científi-
cos para os trabalhadores com o objetivo de redu-
zir as desigualdades econômicas. 

04) No Estado Liberal, o valor da liberdade é fortemen-
te defendido, e a igualdade entre os cidadãos se 
limita aos aspectos formais, igualdade perante a 
lei, o que legitima a desigualdade econômica e so-
cial. 

08) O Estado Liberal surgiu no século XIX como uma 
forma de poder político contrário ao Estado absolu-
tista e favoreceu os interesses dos pobres com o 
aumento progressivo dos  impostos  sobre  a   pro-
priedade. 

 
                
 
 

 
14– Quanto ao Estado moderno, assinale o que for correto. 
 

01) Pode-se definir o Estado moderno como o sistema 
constitucional-legal e a administração pública que o 
garante. 

02) O Estado moderno é limitado pela lei. O poder so-
berano interno é delimitado pelas normas constitu-
cionais. 

04) O cidadão é sujeito de direitos, os quais são esta-
belecidos pela ordem jurídica e assegurados pelo 
sistema de garantias. 

08) O patrimônio privado dos governantes é separado 
da administração pública que deve garantir o inte-
resse público. 

 
                
 
 

 
15– O Estado não deve ser confundido com governo. Sobre 

o governo, assinale o que for correto. 
 

01) O governo aplica as leis e políticas públicas do Es-
tado através do poder executivo e do judiciário e 
empreende sua reforma através do poder legislati-
vo. Assim, o governo é constituído pela cúpula do 
poder executivo, do poder judiciário e pelos depu-
tados e senadores. 

02) Quanto maior for o poder dos governos, maior será 
a legitimidade do Estado e de suas leis. O governo, 
por meio do Poder Executivo, é a principal e mais 
abrangente instituição que a nação ou a sociedade 
civil usa para atender ao interesse público ou ao 
bem comum, em outras palavras, promove seus 
objetivos políticos. 

04) A medida de popularidade dos governantes se tor-
na uma indicação de sua legitimidade, porque a 
melhoria da qualidade da democracia implica na 
ampliação dos poderes dos governantes frente às 
normas do Estado. 

08) Um governo tem legitimidade quando seus gover-
nantes contam com o apoio da sociedade civil. Na 
democracia, a legitimidade deriva, inicialmente, de 
eleições, e, depois, do apoio que os governantes 
continuam a ter na sociedade civil. 

 
                
 
 

 

16– Referente ao Estado Social-Burocrático, tendo em vista 
a discussão de Bresser-Pereira sobre tal conceito, assi-
nale o que for correto. 

 
01) É considerado social porque buscava garantir os di-

reitos sociais e promover o desenvolvimento eco-
nômico. 

02) É burocrático porque o fazia através de um sistema 
formal/impessoal baseado na racionalidade instru-
mental para executar diretamente estas funções 
sociais e econômicas através da utilização de ser-
vidores públicos. 

04) Era a forma que garantia o processo de acumula-
ção de capitais aos países de  industrialização  tar-
dia. 

08) Predominavam os problemas relacionados ao buro-
cratismo. 

 
                
 
 

 
17– Bresser-Pereira destaca que existem quatro esferas ou 

formas de propriedades relevantes no capitalismo con-
temporâneo. Identifique algumas dessas esferas e assi-
nale o que for correto. 

 
01) Pública estatal. 
02) Pública não-estatal. 
04) Social. 
08) Privada. 

 
                
 
 

 
18– Bresser-Pereira defende a criação de um "Estado Social-

Liberal", ou seja, um estado que seja liberal, mas que 
ainda tenha foco no social. Sobre tal modelo, assinale o 
que for correto. 

 
01) Terá atividades diretamente submetidas ao contro-

le social. 
02) O estado deve realizar de forma monopolista os 

serviços sociais. 
04) Haverá competição consciente e democrática no 

desenvolvimento de atividades realizadas pelo ter-
ceiro setor. 

08) Administração obedecendo a critérios gerenciais de 
eficiência. 

 
                
 
 

 
19– Sobre o terceiro setor e a produção social, Bresser-

Pereira enfatiza que com o avanço desse setor algumas 
vantagens devem se destacar. Identifique essas vanta-
gens e assinale o que for correto. 

 
01) Pluralização da oferta de serviços sociais. 
02) Flexibilização e desburocratização da gestão social. 
04) Menos responsabilidade dos dirigentes e participan-

tes pela organização. 
08) Monopolização dos serviços públicos no âmbito es-

tatal. 
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20– Sobre os desafios da efetivação do controle social, iden-
tifique aqueles destacados por Bresser-Pereira e assina-
le o que for correto. 

 
01) Não existe necessidade de maior conscientização 

política da sociedade. 
02) Necessidade de que o controle social não seja 

exercido somente sobre interesses particulares, 
mas sim sobre interesses gerais da sociedade. 

04) A vontade de alguns setores mais influentes deve 
prevalecer sobre a maioria da sociedade. 

08) Possibilidade de estender uma função reguladora 
sobre a esfera política. 

 
                
 
 

 
21– Conforme a autora Celina Souza, em seu artigo Políticas 

públicas: uma revisão da literatura – "Não existe uma 
única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública." (2006, p.5), porém existem algumas particula-
ridades que a caracterizam.  Deste modo, assinale o 
que for correto. 

 
01) Do ponto de vista teórico-conceitual, a política pú-

blica em geral e a política social em particular são 
campos de discussão de uma única disciplina ou 
categoria profissional. 

02) Políticas públicas, depois de desenhadas e formula-
das, desdobram-se em planos, programas, proje-
tos, bases de dados ou sistema de informação e 
pesquisas. 

04) O foco analítico da política pública está na identifi-
cação do tipo de problema que a política pública vi-
sa corrigir, na chegada desse problema ao sistema 
político na sociedade política e nas institui-
ções/regras que irão modelar a decisão e a imple-
mentação da política pública. 

08) As políticas públicas repercutem na economia e nas 
sociedades, daí porque qualquer teoria da política 
pública precisa também explicar as inter-relações 
entre Estado, política, economia e sociedade. 

 
                
 
 

 
22– Conforme Celina Souza (2006) em seu artigo Políticas 

públicas: uma revisão da literatura – das diversas defi-
nições e modelos sobre políticas públicas pode-se extra-
ir e sintetizar seus elementos principais. Identifique es-
ses elementos principais e assinale o que for correto. 

 
01) A política pública permite distinguir entre o que o 

governo pretende fazer e o que, de fato, faz. 
02) A política pública envolve vários atores e níveis de 

decisão, embora seja materializada através dos 
governos e não necessariamente se restrinja a par-
ticipantes formais, já que os informais são também 
importantes. 

04) A política pública é restrita a um definido grupo de 
interessados. 

08) A política pública envolve processos subsequentes 
após sua decisão e proposição, ou seja, implica 
também implementação, execução e avaliação. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 

23– Para Marta Arretche (2002), a implementação é uma 
fase de uma política pública que se inter-relaciona com 
as outras fases. Dessa forma, assinale o que for correto. 

 
01) Os programas de uma política são sempre coesos e 

ajustados e a diferença de contextos nas unidades 
da federação não podem produzir impactos diferen-
tes. 

02) A diversidade de contextos de implementação pode 
fazer com que uma mesma regulamentação produ-
za impactos inteiramente diversos em diferentes 
unidades da federação. 

04) A implementação é uma cadeia de relações entre 
formuladores e implementadores.  Quanto maior a 
proximidade entre as intenções do formulador e a 
ação dos implementadores maior será o êxito nos 
objetivos e na metodologia de operação de um 
programa. 

08) A implementação não pode modificar uma política, 
pois sempre deve ocorrer o que foi defindo pelos 
agentes que participaram do processo de formula-
ção. 

 
                
 
 

 
24– A implementação, segundo Arretche (2002), apresenta 

algumas características. Identifique essas características 
e assinale o que for correto. 

 
01) Todo programa tem objetivos e um desenho de 

implementação, os quais se expressam em uma le-
gislação geral e uma regulamentação específica. 

02) A implementação de políticas expõe dois tipos de 
agentes: os agentes encarregados da formulação 
dos termos de operação do programa e os agentes 
encarregados da execução. 

04) Os agentes encarregados da formulação dos ter-
mos de operação do programa são os que têm au-
toridade para definir os objetivos e o desenho de 
um programa. 

08) Os agentes encarregados de execução são os que 
cumprem as medidas concretas de intervenção. 

 
                
 
 

 
25– Segundo Arretche (2002), a implementação das políti-

cas públicas no Brasil tem características específicas. 
Neste sentido, assinale o que for correto. 

 
01) Os programas de ação pública são crescentemente 

realizados através da integração de vários níveis de 
governo e de agentes não-governamentais. 

02) Nenhum programa é implementado no contexto de 
um sistema de relações intergovernamentais e de 
parcerias com a sociedade civil. 

04) As relações intergovernamentais e parceiras possi-
bilitam o fracasso das políticas públicas. 

08) A implementação modifica o desenho original das 
políticas, pois esta ocorre em um ambiente carac-
terizado por contínua mutação. 
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26– Na visão de Pochmann (2011), a perspectiva liberal 
conservadora considera o gasto social como: 

 
01) Secundário. 
02) Quase sempre associado ao paternalismo de go-

vernantes. 
04) Passível de corte. 
08) Produtivo. 

 
                
 
 

 
27– De acordo com Pochmann (2011), em relação à Consti-

tuição Federal de 1988, assinale o que for correto. 
 

01) Foi responsável pela solidificação do Estado de 
Bem-Estar Social no Brasil, especialmente no âmbi-
to da seguridade social. 

02) Teve participação residual no processo de desen-
volvimento do Estado de Bem-Estar Social. 

04) Fez o gasto social crescer, exceto quando de seu 
congelamento relativo durante a década de 1990. 

08) Não teve relação nenhuma com o Estado de Bem-
Estar Social. 

 
                
 
 

 
28– No caso brasileiro, segundo Pochmann (2011), os go-

vernos neoliberais da década de 1990: 
 

01) Privatizaram sem critério. 
02) Murcharam o Estado nos seus pontos vitais. 
04) Abriram ainda mais o setor produtivo ao capital fo-

râneo. 
08) Não privatizaram. 
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29– Segundo Pochmann (2011, p. 17) a "recuperação do 
papel do Estado a partir do governo Lula se mostrou es-
sencial para que o Brasil pudesse retornar à luta pela 
superação do subdesenvolvimento". Para tanto foi ne-
cessário, segundo Pochmann (2011): 

 
01) Garantir a expansão do chamado Estado Mínimo. 
02) Minimizar gradativamente as políticas públicas no 

cenário nacional. 
04) Recompor as empresas e bancos estatais, expandir 

o funcionalismo público na execução das políticas 
de Estado e inovar as ações públicas. 

08) Dar forte ênfase no desenvolvimento das políticas 
públicas. 

 
                
 
 

 
30– No texto Políticas sociais e padrão de mudanças no 

Brasil durante o governo Lula de Marcio Pochmann 
(2011), o autor defende: 

 
01) A retomada no governo Lula do projeto nacional de 

desenvolvimento apoiados na política social. 
02) A ênfase nas políticas públicas e sua importância 

para diminuição das desigualdades sociais. 
04) A busca da superação da pobreza extrema. 
08) O aperfeiçoamento das políticas públicas distributi-

vas. 
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