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Instruções 

___________________________________________ 
 

Para fazer a prova você usará: 
 

■ este caderno de prova; 

■ um cartão-resposta que contém o seu nome, 
número de inscrição e espaço para sua 
assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 
 

■ faltam folhas; 

■ a sequência das questões está correta; 

■ há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 

 

 
 
 
 

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno 
de prova completo e o cartão-resposta 
devidamente preenchidos e assinados. 
 

  

Atenção! 
_________________________________________ 
 

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta 
durante a realização da prova. 

■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao 
enunciado da questão. 

■ A interpretação das questões é parte integrante 
da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. 

■ Não destaque folhas da prova. 

■ Você somente poderá entregar sua prova após 
60 (sessenta) minutos do início. 

■ Os três últimos candidatos somente poderão 
retirar-se da sala simultaneamente.  

■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum 
material de prova, exceto o quadro para 

conferência de gabarito. 
 

 
 

Redação 

A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas descontado 
para efeito de correção.  

Será atribuída pontuação 0 (zero) às redações: 

■ escritas a lápis, lapiseira ou caneta de tinta que não seja na cor azul ou preta; 

■ que não apresentem texto escrito na folha oficial de redação, que será considerada “em branco”; 

■ que estiverem escritas no verso da folha oficial de redação; 

■ que não estiverem escritas em Língua Portuguesa; 

■ que não observarem o limite mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.  

■ que não atenderem à proposta solicitada (dissertação); 

■ escritas em versos; 

■ com fuga total do tema; 

■ resultantes de plágio; 

■ com identificação (nome, assinatura, rubrica ou apelido) do candidato na folha oficial definitiva de redação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO 

                                 SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA 
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Prova de Língua Portuguesa  

 

 
 
Texto 1 

 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

A mesa de instrumentos 
 

Digamos que você convide amigos para jantar em sua casa no sábado, e é claro que tem que 
providenciar tudo o que é necessário para fazer bonito. Põe-se, então, a planejar. [...] Não parece, 
mas um jantar tem lá sua complexidade. 
     Sem saber, ao fazer tudo isso, você está se valendo dos princípios fundamentais da 
administração. Planejar, organizar, dirigir e controlar são as chamadas quatro funções 
administrativas, com frequência representadas pela sigla PODC, e são usadas por todas as 
empresas e seus projetos, no mundo inteiro. E não é diferente no jantar para os amigos. O que vai 
mudar é o volume de variáveis implicadas e o grau de sofisticação do processo, mas, no fundo, é 
igual. 
     Também podemos chamar essa sequência de ações simplesmente de processo, que é o nome 
que se dá a uma sucessão de atividades encadeadas para atingir um objetivo. Nada mais lógico, 
não é mesmo? É tão lógico que chega a ser intuitivo. Qualquer pessoa, mesmo sem nunca ter 
aberto um livro de administração, irá conduzir as tarefas dentro dessa lógica. [...] 
     Mas não é esse o objetivo deste texto. Aqui queremos apenas salientar o valor das medidas 
administrativas, dos processos funcionais, em nosso cotidiano. Quando surgiram, os primeiros 
cursos eram chamados de administração de empresas, e acabaram mudando simplesmente para 
administração, pois seus saberes servem todas as áreas da vida, para as grandes corporações e 
para nossa casa. Na vida profissional e também na pessoal. Das grandes viagens transatlânticas 
ao final de semana com as crianças. Todas essas atividades, para chegarem ao melhor resultado, 
precisam de planejamento, organização, direção e controle. 
     Felizmente, a administração, que é tão ciência quanto medicina ou química, tem sido cada vez 
mais valorizada em todas as áreas. 
 
Adp. MUSSAK, Eugenio. Vida simples, março, 2017, p.48. 
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Questão 01 
 
Assinale a alternativa incorreta, em relação ao Texto 1. 

 
A.  (   )  Infere-se da leitura do período “Aqui queremos apenas salientar o valor das medidas 

administrativas, dos processos funcionais, em nosso cotidiano” (linhas 14 e 15) que as consultorias 
administrativas não se limitam apenas às corporações, mas estão alcançando as residências,  o 
que acaba por criarem novas especialidades para estes gestores, a exemplo, financeiros, de 
viagens,  de organização residencial, etc. 

B.  (   )  Diz-se que um texto tem coesão quando seus vários enunciados estão organicamente articulados 
entre si, quando há concatenação entre eles. Assim, “então” (linha 2), “mas” (linha 3) e “pois” (linha 
17) são  exemplos de elementos articuladores no texto.  

C.  (   )  No período “o que é necessário para fazer bonito. Põe-se, então, a planejar” (linha 2) as palavras 
destacadas, em relação à morfologia, são classificadas como pronome demonstrativo e 
preposição, sequencialmente.  

D.  (   )  No sintagma verbal “Mas não é esse o objetivo deste texto” (linha 14) a palavra deste é uma 
contração da preposição de com o pronome demonstrativo este, sendo empregada como pronome 
demonstrativo exercendo a função de pronome substantivo, pois se refere à terceira pessoa do 
discurso.  

E.  (   )  A leitura do texto leva o leitor a perceber que o autor pontua o artigo com palavras, conceitos que 
dizem respeito a uma categoria específica, não apenas para demonstrar a realidade com 
finalidades práticas, mas sim para envolvê-la em um processo de maior aplicabilidade às diversas 
áreas.  

 
 
Questão 02 
 
Analise as proposições em relação ao Texto 1. 
 

I.   Pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, mas que o leitor pode perceber a partir 
de certas palavras ou expressões contidas na frase. Da leitura do período “É tão lógico que chega 
a ser intuitivo” (linha 12), infere-se que as quatro funções administrativa - PODC  - são inerentes ao 
homem, quando ele se propõe a atingir um objetivo.  

II.   Da leitura do texto depreende-se que a ideia central do primeiro parágrafo está centrada em “Põe-
se, então, a planejar” (linha 2).  

III.   A ampliação do vocabulário, em suas relações de sinonímia, hiperonímia, antonímia, homonímia 
deve considerar, sobretudo, além do significado que as palavras expressam, o papel que a 
substituição de uma palavra por outra desempenha na construção da progressão do texto. Assim 
as palavras “Planejar” (linha 5), “organizar” (linha 5), “dirigir” (linha 5) e “controlar” (linha 5) 
constituem homônimos.  

IV.   Do período “Todas essas atividades, para chegarem ao melhor resultado, precisam de 
planejamento, organização, direção e controle” (linhas 19 e 20)   a oração intercalada passa a ideia 
de finalidade, pois remete a uma das funções administrativas mencionada no texto. 

V.   No texto, há a predominância da linguagem denotativa, muito embora o autor busque   recursos 
linguísticos para dar ao texto um sentido mais light  - não tão acadêmico nem tão científico, como  
mostra  a estrutura “e são usadas por todas as empresas e seus projetos, no mundo inteiro” (linhas 
6 e 7) em que há a figura de linguagem hipérbole.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras  
B.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras 
D.  (   )  Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 03 
 
Analise as proposições em relação ao Texto 1, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(    ) No sintagma verbal “que é tão ciência quanto medicina ou química” (linha 21) tem-se período 

composto formado por duas orações, a primeira classifica-se como subordinada adjetiva 
restritiva e a segunda subordinada adverbial comparativa. 

(    ) Por colocação pronominal entende-se o estudo do posicionamento do pronome oblíquo na 
frase, em relação ao verbo. Na oração “você está se valendo dos princípios fundamentais da 
administração” (linhas 4 e 5), quanto à colocação pronominal, por ser uma locução verbal - verbo 
auxiliar + gerúndio, o pronome átono pode ser deslocado para antes do verbo principal ou para 
depois ou para o meio da locução, sem que haja alteração de sentido no texto e transgressão 
aos princípios que norteiam a gramática normativa. 

(    ) Da leitura do texto infere-se que, para o autor, pelo sintagma verbal “Quando surgiram, os 
primeiros cursos eram chamados de administração de empresas, e acabaram mudando 
simplesmente para administração” (linhas 15 a 17), é possível entender os diversos discursos 
em relação à alteração, pois a “administração” representa um paradigma inovador que irá ajudar 
a desenvolver a cultura do planejamento e da organização mesmo nas atividades rotineiras. 

(    ) No período “nome que se dá a uma sucessão de atividades encadeadas” (linhas 10 e 11) 
ressalta-se o uso de dois artigos – um definido e outro indefinido, o artigo a reforça a significação 
enfática do artigo uma, logo pode ser suprimido da oração sem que haja prejuízo semântico e 
gramatical. 

(    ) Anafórico é o termo que se refere a outro enunciado anteriormente citado no texto. A palavra 
“isso” (linha 4) é anafórico de “jantar” (linha 1), enquanto a palavra “essa” (linha 10) é um 
anafórico de “sofisticação” (linha 8). 

 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo. 
 
A.  (   )  V – V – V – F – V  
B.  (   )  F – V – V – F – F 
C.  (   )  V – F – V – V – V  
D.  (   )  F – F – V – V – F 
E.  (   )  F – V – F – V – F 
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Texto 2 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

ERA UMA VEZ um homem que vivia trancado num casarão: não tinha outra ocupação além de 
perambular pelas sombras e engolir pílulas de ópio. Chamava-se Egeu e sofria de uma estranha 
enfermidade: sua mente fixava-se nos objetos sem conseguir refletir racionalmente sobre eles. Foi 
esquecendo o que era uma janela, um copo, e passou a habitar o mundo de imagens aleatórias. 
Ficava repetindo alguma palavra comum até que o som perdesse o significado. “Casa” deixou de 
indicar uma morada humana para transformar-se apenas em um saltitar letárgico de consoantes e 
vogais: ca-sa-ca-sa-ca-sa. 
          Sem conseguir distinguir sombras e seres reais, Egeu acabou confundindo sua noiva com 
um cadáver ambulante...  mas vou deixar o desfecho por conta da sua imaginação. Basta dizer 
que a história termina de forma trágica. O que acabo de resumir é o conto Berenice, de Edgar Allan 
Poe, escritor notório por misturar realidade e alucinação em caldos macabros. Mas o que interessa 
agora não é exatamente a literatura de Poe, e sim o distúrbio intelectual que afetava seu 
personagem: Egeu sofria de um estado psicológico conhecido como “saturação semântica”. Todos 
já experimentamos esse fenômeno: é o que acontece quando repetimos uma palavra tantas vezes 
que ela acaba se transformando em um mero ruído. É uma estranheza diferente da que nos invade 
quando vemos algo novo; é a estranheza do desgaste, como o enjoamento causado por um sabor 
que antes fora límpido e pungente. Pois bem: o que acontece conosco – individualmente, e o que 
aconteceu com Egeu em seu casarão sorumbático – também ocorre com a espécie humana como 
um todo. De tempos em tempos, a humanidade esquece o significado exato das palavras que 
utiliza: nossa compreensão envelhece, no mau sentido. [ ... ]  Quantas vezes não usamos palavras 
de forma automática, jogando-as ao léu como cascas vazias? Democracia, civilização, 
humanidade, barbárie, tolerância – todos esses conceitos têm uma sorte ambígua, pois acabaram 
entorpecidos por sua própria popularidade. É possível falar longamente sobre eles sem dizer nada: 
e quem observa seu uso contínuo pode chegar à conclusão de que essas palavras têm significados 
facultativos, variando conforme o estado de espírito e outras disposições momentâneas de quem 
fala. 
          O uso mecânico corrói as ideias como os anos fazem com o fio de uma navalha; para pensar 
racionalmente, é preciso reafinar a lâmina do Verbo. Quando os conceitos envelhecem em nossa 
mente, temos de rejuvenescê-los ou ressuscitá-los – pois  a qualidade do que pensamos é 
proporcional à clareza de nossas nomenclaturas. Reencontrar a agudez perdida das palavras é 
como lavar os olhos para desembotar a Razão. E nossa época precisa disso. 
 
BOTELHO, José Francisco.  Diálogo. Vida Simples, outubro de 2015. pp. 26 e 28. 

                                                

Questão 04 
 

Analise as proposições em relação ao Texto 2, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(    ) Com base na leitura do primeiro parágrafo, é possível inferir que para Egeu, personagem do 

conto Berenice, as palavras possuíam, de acordo com a linguística, apenas significante. 
(    ) A expressão “saturação semântica” (linha 13) remete à perda do real significado das palavras, 

devido ao uso excessivo delas. 
(    ) O sinal de dois pontos em “sofria de uma estranha enfermidade: sua mente fixava-se nos 

objetos” (linhas 2 e 3) foi usado para introduzir uma explicação do termo que o antecede. 
(    ) Em “Chamava-se Egeu” (linha 2) o pronome átono está enclítico, porém se ele estivesse 

proclítico estaria em desacordo com as regras gramaticais. 
(    ) A expressão inicial do texto “ERA UMA VEZ” (linha 1) representa linguagem oral e indica que 

o autor não é detentor dos fatos que vai narrar, uma vez que está distante deles e os 
desconhece.  

 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo. 
A.  (   )  V – V – V – F – F  
B.  (   )  V – V – V – V – F  
C.  (   )  F – V – F – V – V  
D.  (   )  V – F – F – V – V  
E.  (   )  V – V – V – V – V  
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Questão 05 
 
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o Texto 2. 
 
A.  (   )  A locução verbal destacada em “Egeu acabou confundindo sua noiva” (linha 8) pode ser 

substituída por confundiu, sem que haja alteração de sentido no texto.  
B.  (   )  Da leitura do texto infere-se que, para o autor, o embotamento intelectual das palavras não é 

privilégio de alguns, mas algo que acontece com todos que usam as palavras mecanicamente, 
sem o uso da razão. 

C.  (   )  Se as palavras “sorumbático” (linha 18) e “letárgico” (linha 6) forem substituídas por macambúzio 
e vivaz, sequencialmente, a coerência e o sentido do texto são mantidos. 

D.  (   )  O verbo destacado em “a humanidade esquece o significado” (linha 19) classifica-se como 
transitivo direto. Se for empregado com pronome átono, passa a ser transitivo indireto, exigindo 
preposição – a humanidade se esquece do significado. 

E.  (   )  Da leitura do período “E nossa época precisa disso” (linha 31), infere-se a necessidade, nos dias 
atuais, de “desbanalizar” o sentido das palavras, de voltar a pensar racionalmente o sentido delas. 
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Prova de Matemática 

 
Formulário p. 9 

 

Questão 06 
 

Dados os conjuntos ]5,2]A  ,  43|B  xx , 
CAC   e 

*D 
 

O conjunto    DAB-C   é: 

 

A.  (   )     


   

B.  (   )  
*      

C.  (   )  ]4,2]     

D.  (   )  [,2][0,]          

E.  (   )  [3,]   

 
 
 

Questão 07 

Dadas as funções reais   12  xxf  e  
4

1
22  xxxg , o valor mínimo da função gf  é igual 

a:  
 

A. (    ) 
2

1
        

 

B. (    ) 1  C. (    ) 
4

1
        D. (    )  

2

3
 

        

 E. (    ) 1  
 

 
 

Questão 08 
 
A sequência (4, a, 12, b, 24, 45) está em ordem crescente, com a e b pertencentes aos naturais e de tal 
modo que a e b são diretamente proporcionais a 24 e 45. A média aritmética dos números desta sequência 
é igual a: 
 
A. (     )  20    B. (     ) 16     C. (     ) 18   D. (     ) 22       E. (     ) 24       

 
 

Questão 09 
 

Em um restaurante, analisou-se o que cada pessoa consumiu de bebida em uma noite. Um quarto delas 
bebeu suco, dois quintos água, três décimos refrigerante e o restante, 23 pessoas, não consumiu bebida 
alguma. Considerando que nenhuma pessoa bebeu mais de um tipo diferente de bebida, o número de 
pessoas que frequentou o restaurante nesta noite foi:  

 

A. (     )  81    B. (     ) 460   C. (     ) 118    D. (     ) 220       E. (     ) 400       
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Questão 10 
 
Leia as informações abaixo.  
 
Devido à resistência do ar, quanto mais rápido um veículo anda, maior é o consumo de combustível por 

unidade de distância percorrida. 

Observando o indicador de consumo instantâneo de seu veículo, um motorista vê que a autonomia é de 

10 km/l de gasolina quando ele dirige a 100 km/h, e 11 km/l quando ele dirige a 90 km/h.  

Ao sair para uma viagem de 540 km, com o tanque, cuja capacidade é de 50 l, cheio de gasolina, o 

motorista pode dirigir a 100 km/h, precisando parar por 30 minutos, para abastecer; ou dirigir a 90 km/h, 

sem a necessidade de parar até chegar ao destino.  

Com base nas informações, analise as proposições e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 

 

(    ) Para chegar mais rapidamente ao destino, o motorista deve ir a 100 km/h, mesmo tendo que 

parar por 30 minutos para abastecer. 

(    ) Para chegar mais rapidamente ao destino, o motorista deve ir a 90 km/h, pois o tempo 

economizado   por não precisar abastecer compensará a diferença na velocidade. 

(    ) A diferença entre os tempos de viagem das duas opções é de 10 minutos. 

(    ) Dirigindo a 90 km/h, o consumo será de aproximadamente 0,09 l/km. 

 

A alternativa correta, de cima para baixo. 

A.  (   )  V – F – F – V  
B.  (   )  F – V – F – V  
C.  (   )  F – V – V – F  
D.  (   )  V – F – F – F  
E.  (   )  V – F – V – V    
 
 
 
 
 
 
 

Formulário de Matemática 
 

Estatística 
 

n

x
n

i

i
 1MA

               

 

n

x
n

i

i




 1

2
MA

V

 VDP   
 

 

 

 

 



  Processo Seletivo UDESC 2017 

Curso de Especialização em Gestão Municipal na modalidade Educação a Distância 

 

10 

 

 

Prova de Conhecimento Específico 

Questão 11 
 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, apresenta o tripé do planejamento orçamentário: o 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  
 
Com relação ao PPA, é correto afirmar:  
 
A.  (   )  dispõe sobre alterações na legislação tributária. 
B.  (   )  apresenta diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes.  
C.  (   )  estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente.  
D.  (   )  estima as receitas e fixa as despesas. 
E.  (   )  é o orçamento propriamente dito. 
 
 

Questão 12 
 
As finanças públicas estão fundamentadas nas falhas de mercado que se caracterizam pela existência de: 
bens públicos, externalidades, monopólios naturais, informações assimétricas e mercados incompletos. 
Sobre as falhas de mercado, analise as proposições.   
 

I.   Diante de externalidades, o governo pode produzir diretamente, subsidiar ou tributar, proibir, multar 
ou regulamentar. 

II.   Os bens públicos atendem ao princípio da rivalidade e da exclusão. 

III.   Bens semi-públicos podem ser exemplificados pelas praças públicas.  

IV.   Um exemplo de mercados incompletos é a oferta da educação pelo setor público. 

Assinale a alternativa correta. 

A.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
B.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
C.  (   )  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
D.  (   )  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  
E.  (   )  Somente a afirmativa I é verdadeira. 
 
 

Questão 13 
 
Sobre a definição de cargo e seus componentes, analise as proposições. 
 

I.   Baseia-se nas noções de tarefa, atribuição e função.  

II.   Tarefa e atribuição constituem-se em toda atividade individualizada e executada por um ocupante 
de cargo. Elas diferenciam-se no passo de que a primeira relaciona-se a atividades ligadas a cargos 
mais simples e repetitivos, enquanto a segunda a cargos mais diferenciados.  

III.   Função, por sua vez, é um conjunto de tarefas ou de atribuições exercido de maneira sistemática e 
reiterada por um ocupante de cargo.  

IV.   Cargo é compreendido como um conjunto de funções com uma posição definida na estrutura 
organizacional como um todo (formal e informal), de modo a definir as relações entre um cargo e os 
demais cargos do organograma.  

Assinale a alternativa correta: 

A.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 14 
 
Sobre as Políticas de Recursos Humanos, relacione o tipo de política com exemplo de um de seus 
aspectos principais. 
 
Políticas de Recursos Humanos 
(1)  Provisão de Recursos Humanos 
(2)  Aplicação de Recursos Humanos 
(3)  Manutenção de Recursos Humanos 
(4)  Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(5)  Monitoração de Recursos Humanos 
 
Aspectos Principais 
(   ) Relações trabalhistas 
(   ) Plano de carreira 
(   ) Auditoria de recursos humanos 
(   ) Seleção 
(   ) Treinamento 
 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
 
A.  (   )  3 – 2 – 5 – 1 – 4  
B.  (   )  4 – 1 – 3 – 1 – 5  
C.  (   )  1 – 5 – 3 – 4 – 2  
D.  (   )  5 – 2 – 1 – 3 – 4  
E.  (   )  2 – 1 – 4 – 5 – 3  
 
 

Questão 15 
 
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação à criação, à 
incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios. 
 
A.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

B.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, 
dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

C.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

D.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei federal, 
dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

E.  (   )  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
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Questão 16 
 
De acordo com Hely Lopes Meirelles, no livro Direito Municipal Brasileiro, assinale a alternativa que contém 
os princípios asseguradores da autonomia. 
  
A.  (   )  Poder de auto organização, entendida como a administração própria para criar, manter e prestar 

os serviços de interesse local, bem como legislar sobre seus tributos e aplicar suas rendas; poder 
de autogoverno, pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores; poder normativo 
próprio, mediante a elaboração de leis municipais na área de sua competência exclusiva e 
complementar; poder de autoadministração, por meio da elaboração de lei orgânica própria. 

B.  (   )  Poder de auto organização, pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores; poder 
de autogoverno, por meio elaboração de lei orgânica própria; poder normativo próprio, mediante 
a elaboração de leis municipais apenas na área de sua competência exclusiva; poder de 
autoadministração, entendida como a administração própria para criar, manter e prestar os 
serviços de interesse local, bem como legislar sobre seus tributos e aplicar suas rendas. 

C.  (   )  Poder de auto organização, por meio elaboração de lei orgânica própria; poder de autogoverno, 
pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores; poder normativo próprio, mediante 
a elaboração de leis municipais na área de sua competência exclusiva e complementar; poder 
de autoadministração, entendida como a administração própria para criar, manter e prestar os 
serviços de interesse local, bem como legislar sobre seus tributos e aplicar suas rendas. 

D.  (   )  Poder de auto organização, por meio elaboração de lei orgânica própria; poder de autogoverno, 
pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores; poder de autoadministração, 
entendida como a administração própria para criar, manter e prestar os serviços de interesse 
local, bem como legislar sobre seus tributos e aplicar suas rendas. 

E.  (   )  Poder de autogoverno, pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores; poder 
normativo próprio, mediante a elaboração de leis municipais na área de sua competência 
exclusiva e complementar; poder de autoadministração, entendida como a administração própria 
para criar, manter e prestar os serviços de interesse local, bem como legislar sobre seus tributos 
e aplicar suas rendas. 

 
 

Questão 17 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao poder de polícia administrativa da administração pública. 
 
A.  (   )  Poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos coletivos, em benefício do 
próprio Estado. São atributos do poder de polícia administrativa: discricionariedade e auto-
executoriedade  

B.  (   )  Poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. São atributos do poder de polícia administrativa: 
discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. 

C.  (   )  Poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos coletivos, em benefício do 
próprio Estado. São atributos do poder de polícia administrativa: discricionariedade e 
coercibilidade. 

D.  (   )  Poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. São atributos do poder de polícia administrativa: auto-
executoriedade e coercibilidade. 

E.  (   )  Poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos coletivos, em benefício do 
próprio Estado. São atributos do poder de polícia administrativa: discricionariedade, auto-
executoriedade e coercibilidade. 
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Questão 18 
 
A partir do conceito e das abordagens de Políticas Públicas, analise as proposições.  
 

I.   Enquanto as abordagens estatistas consideram as políticas públicas como monopólio de atores 
estatais, a abordagem multicêntrica aceita que organizações privadas e ONGs apenas, nunca atores 
estatais, sejam protagonistas das políticas públicas. 

II.   A coerção é um mecanismo de política pública, à medida que se criam instrumentos legais e punitivos 
para aqueles que não cumprem a lei. 

III.   As políticas governamentais são o subgrupo mais importante das políticas públicas, sendo as que 
recebem mais atenção na literatura. 

IV.   As políticas públicas são sempre coerentes entre si, organizadas e racionais, e expressam relações 
de poder na solução de conflitos. 

V.   As políticas públicas levam em conta dois elementos fundamentais: a intencionalidade pública e a 
resposta a um problema público. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 

Questão 19 
 
Sobre as tipologias e o ciclo de políticas públicas, analise as proposições. 
 

I.   Quanto à tomada de decisão, no modelo de "lata de lixo" as alternativas não são analisadas, primeiro 
os policymakers criam soluções para depois correrem atrás de um problema para solucionar. 

II.   O ciclo de políticas públicas reflete sempre a dinâmica real de uma política pública. 

III.   Segundo a tipologia de Theodore Lowi, baseada no critério de impacto esperado na sociedade, 
existem quatro tipos de políticas públicas. Uma delas é a distributiva, que procura conceder benefícios 
concentrados a algumas categorias de atores e implicam custos concentrados sobre outras categorias 
de atores. 

IV.   A tipologia de Gormley leva em conta o nível de saliência e a complexidade. Nessa tipologia, as 
políticas de audiência são de simples elaboração, do ponto de vista estrutural, mas atraem grande 
atenção das pessoas.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
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Questão 20 
 
Várias organizações possuem o que é denominado de Código de Ética Profissional. Sobre esse código, 
assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Costuma ser breve, evoca um padrão e deixa pouca margem à incerteza. 
B.  (   )  Expresso por uma ética situacional, subjetiva, negociável e pode ser alterada por aqueles que 

desejam estabelecer as definições. 
C.  (   )  Estrutura de preceitos ou proibições básicas e compartilhados por toda humanidade. 
D.  (   )  Merece estima por si mesmo e tem merecimento intrínseco. 
E.  (   )  Diz respeito a normas religiosas de uma determinada sociedade. 
 
 

Questão 21 
 
Um tipo de conduta que se contrapõe à conduta ética na administração pública são os atos de corrupção, 
que possuem fatores externos e internos em relação à pessoa que os comete. Na conduta corrupta pode-
se considerar como fatores externos, exceto: 
 

A.  (   )  desconsideração do código de ética profissional. 

B.  (   )  pressão do grupo para a realização de atos ímprobos. 

C.  (   )  fiscalização ineficiente da conduta de servidores públicos. 

D.  (   )  observância das regulamentações governamentais. 

E.  (   )  cultura organizacional que estimula o favoritismo de amigos, parentes e pessoas influentes. 
 
 

Questão 22 
 
A ISO 26000 é a norma internacional da Responsabilidade Social, publicada em 2010, e desenvolvida em 
um processo multi-stakeholder. Tem por objetivo ser útil para todos os tipos de organização e fornece 
orientações sobre os princípios subjacentes à responsabilidade social, e sobre formas de integrar o 
comportamento socialmente responsável na organização. Diz a norma no início da introdução: 
 
Organizações em todo o mundo, assim como suas partes interessadas, estão se tornando cada vez mais 
cientes da necessidade e dos benefícios do comportamento socialmente responsável. O objetivo da 
responsabilidade social é contribuir para o desenvolvimento sustentável. O desempenho da organização 
em relação à sociedade em que opera e ao seu impacto no meio ambiente se tornou uma parte crucial na 
avaliação de seu desempenho geral e de sua capacidade de continuar a operar de forma eficaz. Isso, em 
parte, reflete o reconhecimento cada vez maior da necessidade de assegurar ecossistemas saudáveis, 
igualdade social e boa governança organizacional. A longo prazo, todas as atividades das organizações 
dependem da saúde dos ecossistemas do mundo. As organizações estão sujeitas a uma investigação 
mais criteriosa por parte de suas diversas partes interessadas (ISO 26000, pg. vii). 
 
Com base na citação da norma, assinale a alternativa incorreta. 
 
A.  (   )  As diversas partes interessadas tendem a investigar mais criteriosamente as organizações e isso 

significa maior sigilo no compartilhamento de informações. 
B.  (   )  O comportamento socialmente responsável de uma organização implica reconhecimento das 

necessidades das partes interessadas, bem como de seu bom desempenho neste relacionamento. 
C.  (   )  A avaliação do desempenho geral e da capacidade da organização de continuar a operar de forma 

eficaz depende de sua relação com a sociedade e de seu desempenho na gestão de seu impacto 
ambiental. 

D.  (   )  Ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa governança organizacional são cada vez mais 
reconhecidos como aspectos necessários para o desempenho de uma organização. 

E.  (   )  As atividades das organizações dependem de ecossistemas saudáveis. 
 
 



  Processo Seletivo UDESC 2017 

Curso de Especialização em Gestão Municipal na modalidade Educação a Distância 

 

15 

 

 

Questão 23 
 
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, em seu Programa de Metas do Município 2017-
2020, presente em seu site oficial (https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/apresentacao-do-programa-de-
metas-do-municipio-2017-2020), apresenta a visão de futuro em relação à Sustentabilidade Ambiental e 
suas metas, três das quais constam abaixo:  
 
Visão de Futuro: 
Que em 2020 cada cidadão possa ter uma BH mais limpa, verde e sustentável, com aumento dos serviços 
de limpeza e coleta, correta destinação de resíduos sólidos, proteção dos recursos naturais e áreas verdes, 
disponibilizando-as ao lazer e bem-estar da população. 
 
Metas: 
1. Aumentar o número de Locais de Entrega Voluntária existentes da coleta seletiva ponto a ponto de 82 

em 2016 para 280 até 2020; 
2. Implantar coleta seletiva solidária em 60% dos prédios públicos municipais, incluindo escolas e centros 

de saúde; 
3. Ampliar em 20% a coleta seletiva solidária porta a porta, em parceria com Cooperativa de Catadores. 
 
Toda forma de lidar com as questões ambientais em uma organização pode ser considerada uma forma 
de “abordagem de gestão ambiental”. Há várias visões sobre o assunto, mas Barbieri (2007) menciona 
três: Controle, Prevenção e Estratégica. A de Controle usa mais tecnologias de remediação, medidas 
corretivas e não promove mudanças na fonte de geração de resíduos; a de Prevenção adiciona as medidas 
preventivas às corretivas e implica alterações na fonte de geração de resíduos; já a Estratégica usa  
medidas corretivas, preventivas e antecipatórias, vendo a gestão ambiental como diferencial da 
organização, além de outras vantagens estratégicas. 
 
[BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. rev. atual. São Paulo : Saraiva, 
2007 (cap. 4)]. 

 
Considerando as informações acima, e tendo em vista as abordagens de gestão ambiental assinaladas 
por Barbieri (2007), assinale a alternativa correta. 
 
 
A.  (   )  A coleta seletiva é uma abordagem de controle da poluição, uma vez que visa impedir os efeitos 

da poluição gerada sem alterar o processo de geração de resíduos. 
B.  (   )  A coleta seletiva é uma abordagem de prevenção da poluição, pois busca atuar sobre os 

processos para evitar, reduzir ou modificar a geração de resíduos. Duas de suas estratégias são 
a reutilização e a reciclagem. 

C.  (   )  A coleta seletiva é uma abordagem de controle da poluição, uma vez que visa impedir os efeitos 
da poluição gerada, recuperando áreas degradadas. 

D.  (   )  A coleta seletiva é uma abordagem de prevenção da poluição, pois envolve o uso sustentável dos 
recursos por meio da instalação de lixões controlados. 

E.  (   )  A coleta seletiva é uma abordagem de controle da poluição, pois visa a redução do volume de 
resíduos nas fontes geradoras. 
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Questão 24 
 
Sobre o planejamento governamental brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 
 
A.  (   )  São suas características, entre outras: caráter intergovernamental, transitividade, coexistência 

de três esferas de governo. 
B.  (   )  O atual sistema de planejamento governamental brasileiro tem sua origem na reforma gerencial 

de 1995, reforma que foi planejada e executada pelo Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado – MARE. 

C.  (   )  O planejamento no Brasil pode ser compreendido como um processo de racionalização de 
decisões, que envolve diferentes níveis de articulação, desconcentração e descentralização das 
ações governamentais. 

D.  (   )  A estrutura de poder federalista brasileiro impacta o atual sistema de planejamento brasileiro, 
principalmente considerando-se as diferentes esferas de poder com autonomia política, 
administrativa e financeira, que implicam uma multiplicidade de planos de decisão. 

E.  (   )  A Constituição Federal de 1988 estabelece três ferramentas básicas de planejamento 
orçamentário no Brasil: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento 
Anual. 

 
 

Questão 25 
 
Sobre os tipos de planejamento governamental, analise as proposições.  
 

I.   Planejamento tradicional tende a assumir um ponto de vista mais estático da realidade. Foca 
principalmente em apresentar o ciclo operacional da relação entre orçamento, aporte de recursos, 
execução e acompanhamento orçamentário.  

II.   Planejamento estratégico é aquele que leva em consideração uma dimensão de futuro, sendo um 
processo contínuo e sistemático. 

III.   Planejamento estratégico situacional é o único que leva em consideração o ambiente externo à 
organização, constituindo uma junção entre o tipo de planejamento dito estratégico somado à leitura 
das “situações” pelas quais a organização passa, sendo assim estratégico situacional.  

IV.   Planejamento participativo é aquele que o foco está na compreensão das dimensões técnicas do 
planejamento que deve ser pensado de forma participativa para depois ser implementado de acordo 
com as necessidades do corpo de dirigentes estratégicos de uma organização.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente a afirmativa II é verdadeira. 
B.  (   )  Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 26 
 
Assinale a alternativa correta em relação às noções do Direito Administrativo. 
 
A.  (   )  Em regra, os atos administrativos independem de motivação. 
B.  (   )  A Administração deve revogar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
C.  (   )  São entidades integrantes da Administração direta as autarquias, as fundações públicas, as 

associações civis e as sociedades de economia mista. 
D.  (   )  Os atos administrativos com defeitos insanáveis podem ser convalidados. 
E.  (   )  Para os fins da Lei n. 9.784/99, consideram-se: órgão - a unidade de atuação integrante da 

estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta; entidade - a unidade 
de atuação dotada de personalidade jurídica. 

 
 

Questão 27 
 
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  O prazo de validade de um concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por um 

ano. 
B.  (   )  Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e empresa pública e autorizada a 

instituição de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação. 

C.  (   )  É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre 
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

D.  (   )  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

E.  (   )  Compete à União instituir impostos sobre: importação de produtos estrangeiros; exportação, para 
o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e proventos de qualquer natureza; 
produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; propriedade territorial rural; e propriedade predial e territorial urbana. 

 
 

Questão 28 
 
A operação Lava-jato deflagrou uma série de eventos em que os interesses privados conduziam as 
decisões da esfera pública. Essa interferência remete aos estudos que inauguraram a Administração 
Pública, em que previam a separação entre a técnica e a política. Entretanto, essa dicotomia foi 
questionada por teóricos e práticos dedicados a compreender e a fazer a gestão pública. 
 
Sobre a dicotomia na Administração Pública, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Ao serem considerados atores políticos de peso, os administradores devem estabelecer regras 

para o futuro e interpretar a lei, para que as decisões tenham viabilidade técnica e política, 
respeitando valores éticos que preservem os interesses públicos. 

B.  (   )  A separação dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário favorece o exercício exclusivo das 
funções, sem violar o espaço e a competência dos demais poderes.   

C.  (   )  Os cientistas políticos, apesar de considerarem a administração como uma mera minúcia prática, 
atribuem-lhe amplos poderes no processo de tomada de decisão. 

D.  (   )  A dicotomia garantia que os processos administrativos não fossem manipulados pela política.  
E.  (   )  Na concepção clássica, quanto mais o poder estava distribuído, mais fácil era de ser controlado, 

por isso ele era compartilhado por todos os níveis hierárquicos. 
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Questão 29 
 
“O ingresso efetivo de pessoal nos quadros da Celesc se dá mediante aprovação em seleção pública, 
dada a sua condição de Empresa de Capital Misto”. 
Disponível em: http://www.celesc.com.br/portal/index.php/celesc-holding/concurso-publico. Acesso em 02 jun. 2017]. 

O concurso público é um procedimento burocrático adotado pelas organizações de natureza pública, para 
preservar as mesmas condições a todos os candidatos.  

Sobre as características do modelo burocrático, analise as proposições e assinale (V) para verdadeira e 
(F) para falsa.  

(    ) A impessoalidade assegura o tratamento igual a todos, sem interferências pessoais nas decisões. 
(    ) A burocracia busca precisão, estabilidade e rigor disciplinar para obter o máximo de 

previsibilidade no comportamento das pessoas.  
(    ) A formalização e a padronização são características da burocracia que podem evoluir para um 

sistema de gestão da qualidade. 
(    ) A autoridade racional-legal garante que o conhecimento técnico seja privilegiado no processo de 

tomada de decisão.  
 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
 

A.  (   )  V – V – F – F  

B.  (   )  V – F – F – V  

C.  (   )  V – V – V – V   

D.  (   )  F – V – V – V  

E.  (   )  F – V – V – F  
 
 
 

Questão 30 
 
Os Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg’s) reúnem representantes do poder público, 
notadamente da Polícia Militar e da Civil, moradores do bairro, da sociedade civil organizada e 
representantes de segmentos privados. Esse modelo de gestão permite que se desenvolvam políticas 
públicas mais efetivas para problemas complexos da sociedade ao garantir um espaço democrático de 
deliberação e de coprodução.  
 
Assinale a alternativa correta em relação à informação. 
 
A.  (   )  O modelo de gestão burocrática da Polícia Militar na prestação de serviços à comunidade permite 

alcançar respostas mais satisfatórias para construção de soluções pelo conhecimento técnico que 
tais profissionais possuem. 

B.  (   )  O papel atual do Estado considera a gestão pública além do aparato estatal e permite que a 
atuação conjunta de diversos atores públicos torne o processo mais transparente e legítimo. 

C.  (   )  O poder público deve responder às queixas da população e prover todos os serviços públicos 
necessários para proporcionar a qualidade de vida da população, preservando a ordem e a 
segurança. 

D.  (   )  Da bipolarização entre público e o privado, surgem as organizações da sociedade civil, 
responsáveis pela prestação de serviços públicos, e por isso são financiadas pelo Estado a fundo 
perdido. 

E.  (   )  O modelo gerencial é o que mais se aproxima dessa descrição, já que tem como prioridade a 
busca por resultados mais expressivos junto às organizações. 
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Prova de Redação 

 

A prova de redação apresenta três propostas, o candidato deverá escolher somente uma delas para 
elaborar a sua dissertação. 
 
 
Proposta 1 
Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija uma dissertação, enfocando o tema: O uso 
das mídias sociais na comunicação em instituições públicas governamentais 
 
Texto 1 

“A responsabilidade de gerir a comunicação, interna ou externa, em uma organização, no entanto, não se 
resume a disponibilizar informações nessas mídias, mas dialogar com o seu público tendo em vista o 
potencial deste em elogiar, criticar e repercutir de forma positiva ou negativa as ações da instituição. 

TRAESEL, F.; N. MAIA. "As organizações nas mídias sociais: as estratégias de polidez da Prefeitura de Curitiba no Facebook." 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2014. 

 
 
Texto 2 

“[...] a comunicação governamental visa à prestação de contas do governo à sociedade, tendo um caráter 
informativo, objetivando esclarecer as ações e práticas de determinado governo.”  

MAINIERI, Tiago; RIBEIRO, E. M. A. O. "A comunicação pública como processo para o exercício da cidadania: o papel das mídias 
sociais na sociedade democrática." Revista Organicom, v.8, n.14, 2012. 

 
 
Texto 3 

“Mais do que uma ferramenta de incentivo aos relacionamentos humanos, as redes sociais e, num nível 
mais abrangente, as mídias sociais têm se mostrado um precioso meio de comunicação entre 
organizações e seus públicos. A administração pública também tem lançado mão desta ferramenta, numa 
tendência de aproximar os gestores dos cidadãos, tornando o fluxo de informações mais profícuo e 
eficiente.” 
 

SILVA, Adriano Santos Rocha, et al. "Mídias sociais na administração pública: um estudo sobre a utilização do Facebook pelos 
municípios do Recôncavo do estado da Bahia-Brasil." Tourism & Management Studies, v.11, n.2, 2015, p.174-181. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Processo Seletivo UDESC 2017 

Curso de Especialização em Gestão Municipal na modalidade Educação a Distância 

 

20 

 

 
Proposta 2 
 
Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija uma dissertação, enfocando o tema:  
Mobilidade Urbana Sustentável 
 
Texto 1 

“A necessidade de mudanças profundas nos padrões tradicionais de mobilidade, na perspectiva de 

cidades mais justas e sustentáveis, levou à recente aprovação da Lei Federal nº 12.587 de 2012, que trata 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana e contém princípios, diretrizes e instrumentos fundamentais 

para o processo de transição”. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/mobilidade-sustentável. Acesso em 02/06/2017, 

 

Texto 2 

“A Política Nacional de Mobilidade Urbana, normatizada pela Lei 12.587/2012 exige que todos os 

municípios com mais de 20.000 habitantes apresentem o seu plano de mobilidade. O prazo de entrega 

dos planos foi estendido para 2018, uma vez que mais de 2000 municípios, dos cerca de 3300 que 

deveriam entregar seus planos, ainda não os desenvolveram.”  

GROSSI, M. O desafio da mobilidade sustentável. Disponível em: http://cebds.org/blog/o-desafio-da-mobilidade-sustentavel/. 

Acesso em 02/06/2017. 

Texto 3 

 

Disponível em http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/mobilidade-urbana-sustentavel/. Acesso em 02/06/2017. 

 

 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/mobilidade-sustentável
http://cebds.org/blog/o-desafio-da-mobilidade-sustentavel/
http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/mobilidade-urbana-sustentavel/
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Proposta 3 

 

Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija uma dissertação, enfocando o tema: Crise 

Fiscal 

Texto 1 

“Não há contradição entre o discurso de austeridade fiscal do governo Michel Temer e as recentes medidas 
de aumento de gastos como os reajustes do Bolsa Família, dos servidores públicos e a renegociação das 
dívidas dos estados com a União. Isso é o que afirma o secretário de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Em entrevista ao GLOBO, ele disse que cada uma dessas 
medidas é justificada e não atrapalha os planos do governo de implementar um programa de reequilíbrio 
das contas públicas no médio e longo prazos”. 
 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ajuste-fiscal-esta-de-pe-diz-secretario-de-acompanhamento-economico-19612686 . 
Acesso em 02/06/2017. 

 
 
Texto 2 

“Em que pesem o desaquecimento da atividade econômica e o descontrole das contas públicas, em todo 
país, observado nos últimos anos, os mesmos não são os únicos responsáveis pela atual crise fiscal do 
Estado brasileiro – embora tenham contribuído significativamente para este quadro. Alguns fatores ao 
longo das últimas décadas vêm, paulatinamente, contribuindo para esse fenômeno, notadamente pelo lado 
da despesa, promovendo, entre outras, a expansão das despesas correntes do setor público. Se, por um 
lado, a carga tributária nacional passou de 20%, em 1998, para 33,5% do PIB, em 20142, de lá para cá 
também houve aumento expressivo da despesa do setor público.” 
 
CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira et al. Crise Fiscal do Estado Brasileiro: saídas pela via da gestão. IX Congresso CONSAD 
de Gestão Pública. Disponível em: http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-45-01.pdf. Acesso em 02/06/2017. 

 
 
Texto 3 

“As duas instituições financeiras federais que mais fomentam investimentos públicos e privados em 
saneamento básico no país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a 
Caixa, tiveram um ano de 2016 bastante ruim nesse segmento por causa da recessão, da crise fiscal de 
Estados e municípios, de problemas técnicos de projetos e até devido a Operação Lava Jato. [...] Na 
opinião de especialistas em saneamento básico, o desempenho ruim dos bancos federais no ano passado 
está relacionado com o prolongamento da fraca atividade econômica, problemas fiscais de Estados e 
municípios e até a Operação Lava-Jato.”  
 
Disponível em: http://www.valor.com.br//brasil/4905100/recessao-e-crise-fiscal-reduzem-repasses-de-bndes-e-caixa-para-
saneamento-basico. Acesso em 02/06/2017. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-45-01.pdf
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  Este Rascunho NÃO será corrigido! 
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