UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL No 01/2013
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA COM
ÊNFASE EM SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA TÉCNICA

__________________________________________________________

_________________________________

(No DE INSCRIÇÃO)

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso
de dúvida, comunique o fiscal.

2.

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. As questões apresentam uma ou mais alternativas corretas.

3.

Instruções sobre o cartão de respostas.
3.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do
candidato, função, número de inscrição.
3.2 ASSINE no local indicado.
3.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão
em caso de erro ou rasura.
3.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão.
3.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 41
e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão de registro de
respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado.

4.
5.

6.

O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o
processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo
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.
É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.
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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03 – O controle social constitui a forma, através
da qual a sociedade pode controlar diretamente o Estado, em adição às formas de
controle representativo clássico. Sobre a natureza do controle social, assinale o que for
correto.

QUESTÕES OBJETIVAS
01 – O setor produtivo público não estatal é também conhecido por "terceiro setor" ou "setor
não governamental". Sobre o terceiro setor,
assinale o que for correto.

01) O controle social constitui também um
controle sobre as organizações públicas
não-estatais e as entidades descentralizadas do Estado.
02) Ele é distinto e complementar aos controles de pro-cedimento e de resultado.
04) Onde o controle de procedimentos é eficiente, o controle social é dispensável.
08) O controle social é independente dos
controles internos e externos da Administração Pública.

01) O terceiro setor é regido por normas de
direito privado.
02) São eficientes porque, como nas empresas privadas, perseguem o lucro.
04) São organizações ou formas de controle
"públicas" porque estão voltadas ao interesse geral.
08) São "não-estatais" porque fazem parte
da administração indireta.

02 – Mecanismos de participação cidadã associados à formulação e/ou controle de políticas
setoriais como saúde ou educação afloraram
em praticamente todos os países nas últimas
décadas. Sobre a finalidade dessas mudanças institucionais, assinale o que for correto.

04 – Sobre as vantagens do uso do setor público
não-estatal na satisfação de necessidades
coletivas, assinale o que for correto.
01) Promove a pluralização da oferta de serviços sociais.
02) Aumenta a flexibilização e desburocratização da gestão social.
04) Eleva a responsabilidade dos dirigentes e
participantes dessas organizações.
08) A autonomia financeira e administrativa
e seu correlato na discricionariedade criam condições para organizações menos
piramidais e fragmentadas.

01) Criação de uma força auxiliar para suprir
deficiência de servidores públicos.
02) Promover a accountability como demanda sobre as instituições públicas.
04) Elevar a cidadania à condição de sujeito
político direto, bem além de sua expressão através do voto.
08) Eliminar outras formas de participação
popular na definição das políticas setoriais.

05 – Com base no texto "Transformações no Estado capitalista: refletindo e refratando
transformações na questão social" (Heidrich,
2006), assinale o que for correto sobre a
questão social.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) Que a sociedade capitalista é o terreno
da reprodução contínua e ampliada da
questão social.
02) A expressão "questão social" surgiu na
Europa Ocidental no século XIX, para designar o fenômeno do pauperismo.
04) A questão social se constitui como um
problema, porque é colocada a público e
denunciada pela classe trabalhadora.
08) Para entender a questão social não é necessário contextualizá-la nos processos
econômicos e políticos que moldam a sociedade moderna.
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06 – Quanto aos elementos que caracterizam o
modelo do Welfare State/Estado de BemEstar Social, assinale o que for correto.

09 – Segundo Heidrich (2006), identifique a caracterização do modelo de Estado Liberal e
assinale o que for correto.

01) Seu modelo e fundamentos combinam a
doutrina keynesiana com o modelo fordista de produção.
02) A regulação do Estado é mínima diante
das questões sociais e das políticas públicas.
04) Economicamente, significa o abandono
da pura lógica do mercado em favor da
segurança do emprego e dos ganhos
como direitos de cidadania.
08) Parte-se da ideia de que o mercado sobrevive se os trabalhadores tiverem as
mínimas condições de vida e que cabe
ao Estado garanti-las.

01) Tem como fundamento a "teoria da mão
invisível" de Adam Smith, preconizando
que o mercado se autorregula, sendo
desnecessária a intervenção estatal neste campo.
02) O Estado investe em políticas sociais para garantir o bom funcionamento do
mercado e da sociedade.
04) O Estado se caracteriza pelo estímulo ao
pleno emprego e às garantias sociais.
08) As funções do Estado são limitadas ao
zelo pela segurança pública e aos direitos civis (aqueles direitos necessários à
liberdade individual).

07 – Quanto ao significado da afirmação de Bravo, no texto Política de Saúde no Brasil
(2006): "[...] o SUS real está muito longe do
SUS constitucional", assinale o que for correto.

10 – De
acordo
com
Pochmann
(2011),
identifique a meta central durante o governo
militar no Brasil e assinale o que for correto.
01) O desenvolvimento econômico através
do fortalecimento dos movimentos sociais.
02) O crescimento econômico e social imanente às reivindicações populares, sobretudo dos chamados movimentos sociais.
04) O crescimento econômico.
08) Primeiramente, fazer crescer o bolo da
economia para, posteriormente, repartilo.

01) A proposta do Movimento Sanitário está
distante da prática social do sistema público de saúde vigente.
02) A proposição do SUS, inscrita na Constituição de 1988, de um sistema público
universal não se materializou.
04) O Projeto de Reforma Sanitária foi efetivado conforme previsto na Constituição
Federal.
08) As desigualdades sociais do nosso país
estão sendo superadas pelo SUS real.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
08 – Segundo Leal (2004), os diferentes conceitos
de exclusão social no Brasil podem ser agrupados em conjuntos de significados, combináveis entre si. Identifique esses conjuntos
de significados e assinale o que for correto.
01) Ruptura com laços afetivos.
02) Inserção precária no mundo do trabalho
e/ou do consumo.
04) Não realização da cidadania.
08) Ruptura de laços sociais.
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11 – Para Pochmann (2011), a recuperação do
papel do Estado no governo Lula foi essencial para que o Brasil retornasse à luta pela
superação do subdesenvolvimento. Neste
sentido, assinale o que for correto quanto à
concepção do Governo Lula.

13 – Tendo por base Pochmann (2011), assinale o
que for correto em relação às mudanças
sociais ocorridas no Brasil, a partir do
Governo Lula.
01) A vulnerabilidade externa do Brasil não
foi alterada a partir do século XXI.
02) O Governo Lula não trouxe mudança social significativa em relação aos indicadores de pobreza e desigualdade social.
04) O Brasil se encontra entre os países que
apresentam elevada trajetória de mudança social.
08) O Brasil procurou equacionar alguns dos
principais problemas de vulnerabilidade
externa. De devedor, passou à posição
de credor internacional (com empréstimos de recursos inclusive ao FMI).

01) As ações públicas, como nos casos do
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), entre outros, acabaram por se
tornar um ônus supérfluo no processo de
desenvolvimento.
02) Recompor as empresas e bancos estatais, ampliar o universo de funcionários
públicos por substituição dos terceirizados na execução das políticas de Estado
foram medidas necessárias para o desenvolvimento.
04) A inovação de políticas públicas teve um
caráter secundário no processo de desenvolvimento no Go-verno Lula.
08) Foi necessário inovar as ações públicas,
como nos casos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para infraestrutura, do Programa Nacional de Habitação Popular (Minha Casa, Minha Vida),
da exploração do petróleo no pré-sal,
entre outros.

14 – Tendo por base Pochmann (2011), assinale o
que for correto em relação às políticas
sociais no Governo Lula.
01) As
políticas
sociais
não
tiveram
representatividade
no
governo
do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
02) A partir de 2003, há uma opção de forte
ênfase nas políticas sociais.
04) As políticas sociais estabeleceram um
novo padrão de mudanças sociais no
Brasil: a identidade social mais inclusiva.
08) Políticas sociais não tiveram ênfase no
processo de desenvolvimento empreendido no Governo Lula.

12 – Com relação às ideias que se constituem
como mitos do receituário neoliberal, na
concepção de Pochmann (2011), assinale o
que for correto.
01) Elevação do poder aquisitivo do saláriomínimo geraria mais informalidade e desemprego no mercado de trabalho.
02) A Previdência Social sairia fortalecida
com o aumento do salário mínimo.
04) Avanço nos programas sociais levaria à
quebra do sistema previdenciário.
08) Políticas públicas e Previdência Social
são conceitos que não estão relacionados.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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15 – Conforme Elenaldo Celso Teixeira em seu
artigo "O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da
realidade", identifique do que é necessário
ter clareza para se compreender as características das políticas públicas e assinale o
que for correto.

17 – O autor Elenaldo Celso Teixeira define alguns
critérios para classificar tipos de políticas.
Dessa forma, assinale o que for correto.
01) Quanto à abrangência dos benefícios,
pode
ser
universal,
segmental
e
fragmentada.
02) Universal – para todos os cidadãos.
04) Segmental – para um segmento da
população, caracterizado por um fator
determinado (idade, condição física,
gênero, etc.).
08) Fragmentada – destinada a grupos
sociais dentro de cada segmento.

01) Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade,
mediações entre atores da sociedade e o
Estado.
02) São explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos que orientam
ações, que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.
04) São definições relacionadas com a natureza do regime político em que se vive,
com o grau de organização da sociedade
civil e com a cultura política vigente.
08) Traduz formas de exercício do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder.

18 – Quanto a classificação dos impactos que
podem causar aos beneficiários ou ao seu
papel nas relações sociais, de acordo com o
autor Elenaldo Celso Teixeira, assinale o que
for correto.
01) Distributivas – visam distribuir benefícios
individuais; costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo.
02) Redistributivas – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais, buscando
certa equidade.
04) Amigáveis – proporcionam o fim dos
conflitos.
08) Regulatórias – visam definir regras e
procedimentos que regulem o comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade; não visariam
benefícios imediatos para qualquer grupo.

16 – Conforme Celina Souza em seu artigo
"Governos Locais e Gestão de Políticas
Sociais Universais", os conselhos municipais
setoriais se constituem numa nova forma de
operacionalizar as políticas públicas. De
acordo com as características dos conselhos,
assinale o que for correto.
01) A constituição desses conselhos decorre,
em geral, de exigências da legislação federal.
02) Para cada política social, é requerida a
constituição de um conselho, em que os
representantes da comunidade/usuários
têm assento.
04) O papel dos conselheiros é tomar parte
na gestão do programa, ou seja, fiscalizar a implementação de políticas decididas em outras esferas, acompanhar e
alocar a aplicação de recursos de determinada política pública.
08) São esferas privadas de negociação e de
participação somente estatal.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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19 – A descentralização prevista pela esfera
estatal vem como estratégia de melhoria na
gestão de políticas públicas. Assinale o que
for correto quanto às características da
descentralização.

21 – Quanto ao conceito de Indicador Social,
assinale o que for correto.
01) É uma medida, em geral, quantitativa
dotada de significado social substantivo.
02) É uma medida quanti/qualitativa real dos
parâmetros sociais num período de tempo com periodicidade mínima de um mês
de observância.
04) É um instrumento operacional para monitoramento da realidade social, para
fins de formulação e reformulação de políticas públicas.
08) É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre
um aspecto da realidade social ou sobre
mudanças que estão se processando na
mesma.

01) A implantação do processo de descentralização no Brasil ocorreu de forma heterogênea entre todos os municípios brasileiros.
02) A participação e negociação entre os atores envolvidos nas políticas públicas assumem um conjunto de abordagens como a participação em conselhos, conferências, parcerias em projetos comuns,
trabalhos em rede de políticas, entre outras formas.
04) Anterior à Constituição Federal de 1988,
as políticas públicas se caracterizavam
pela centralização financeira e decisória
na esfera federal e na exclusão da sociedade civil do processo de formulação, da
implementação dos programas e do controle da ação governamental.
08) Com a descentralização ocorre um maior
envolvimento dos governos e das comunidades locais na provisão de serviços
sociais universais e de bens públicos de
uso comum.

22 – Com
relação
às
características
das
propriedades
dos
Indicadores
Sociais,
assinale o que for correto.
01) Relevância, validade, confiabilidade e
historicidade.
02) Relevância, grau de cobertura populacional adequado, inteligível e historicidade.
04) Validade, atualizável periodicamente,
amplamente desagregável em termos
geográficos e confiabilidade.
08) Historicidade, mobilidade, possibilidade
de comparações no tempo e agregável
setorialmente.

20 – "O aparecimento e desenvolvimento dos
indicadores sociais está intrinsecamente
ligado à consolidação das atividades de
planejamento do setor público ao longo do
século XX" (Bauer 1567, Bustelo 1982).
Identifique alguns fatores que favoreceram
este desenvolvimento e assinale o que for
correto.
01) Em meados da década de 1980, com o
aprimoramento das novas experiências
de formulação e implementação de políticas públicas – Planejamento Local e
Planejamento Participativo.
02) Para sanar os problemas conjunturais
causados, em parte, pela "década perdida" na infraestrutura econômica.
04) Para justificar o repasse de verbas federais para implementação de programas
sociais.
08) A descentralização administrativa e tributária em favor dos municípios e da
institucionalização do processo de planejamento público em âmbito local, pela
Constituição de 1988.

23 – Uma classificação bastante relevante para a
Análise e Formulação de Políticas Públicas
Sociais é a diferenciação dos Indicadores Sociais quanto à natureza do ente indicado.
Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) Os indicadores – insumo
(input indicators).
02) Os indicadores – produto
(output indicators).
04) Os indicadores – resposta
(outcome indicators).
08) Os indicadores – processo
(throughput indicators).
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24 – Quanto à divisão dos indicadores entre
objetivos e subjetivos, respectivamente,
assinale o que for correto.

26 – O Estado-nação é a unidade políticoterritorial soberana e o conjunto de uma nação, de um Estado e de um território. Ainda
sobre Estado-nação, discutido por BresserPereira, assinale o que for correto.

01) Índice do custo de vida e taxa de mortalidade infantil.
02) Taxa de evasão escolar e desempenho
dos governadores.
04) Percentual de domicílios com acesso à
rede de água e avaliação da qualidade
de vida.
08) Taxa de desemprego e percepção da corrupção.

01) É a forma de poder territorial que se impôs nas sociedades modernas a partir da
revolução capitalista em substituição aos
feudos, principalmente aos impérios.
02) Trata-se de uma forma de poder que
remonta ao período absolutista, em que
os reis definem as regras constitucionais.
04) Designa especificamente uma corrente
de pensamento conhecida como socialista em que os autores que a representam
defendem uma forma de pensar de
transformação societária.
08) Diferencia-se dos impérios antigos porque enquanto nestes, o domínio pertencia a uma oligarquia religiosa-militar desinteressada em integração cultural; já
nos Estados-nação temos uma nação
voltada para unidade nacional e a integração de todos em uma cultura voltada
para a produtividade e o desenvolvimento econômico.

25 – Na discussão referente a Estado e Estadonação, tendo em vista a discussão de
Bresser-Pereira sobre tais conceitos, assinale
o que for correto.
01) O Estado-nação ou país é uma unidade
político-territorial soberana.
02) O Estado é uma instituição, sendo a
principal instituição normativa e organizacional em cada país.
04) O Estado–nação significa apenas um pedaço geográfico que indica uma cultura
específica de um povo.
08) O Estado é significativamente um conceito administrativo para cidades independentes economicamente.

27 – Bresser-Pereira destaca que a política é a
prática social de administrar o Estado, seu
aparelho e suas instituições, tendo em vista
os valores e objetivos socialmente partilhados ou acordados. Sobre a política na relação Estado e sociedade, assinale o que for
correto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) É a arte de argumentar e fazer compromissos (concessões mútuas ou compromissos) para alcançar e manter o poder,
e para governar.
02) A política é a forma de organização jurídica de uma sociedade.
04) É a arte de tomar decisões racionais não
de acordo com a ética da convicção, mas
com a ética da responsabilidade.
08) Trata-se de uma forma de organização
da sociedade para definir as relações de
consumo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

7

28 – O Estado não deve ser confundido com governo, pois segundo Bresser-Pereira, o governo aplica as leis e políticas públicas do
Estado através de três poderes. Assinale o
que for correto sobre quais são esses poderes e sobre o significado de legitimidade desses três poderes.

30 – O Estado de Bem-Estar Social, Estadoprovidência ou Welfare State, na perspectiva
de FORIGO, surgiu como uma forma de reverter o processo imposto pelo liberalismo e
como um prolongamento natural dos direitos
civis. Sobre o Estado de Bem-Estar Social,
assinale o que for correto.

01) Poder executivo, judiciário e legislativo.
02) O governo é constituído do poder executivo, do poder judiciário e pelos deputados e senadores.
04) O Estado goza de legitimidade quando
sua lei é respeitada e observada pela sociedade em geral.
08) Um governo tem legitimidade quando
seus governantes contam com o apoio
da sociedade em geral.

01) O Estado de Bem-Estar Social tem como
referência a total intervenção do Estado,
tanto na vida econômica, social como
política da sociedade. Não há regulação
entre Estado e mercado. Somente há o
que o Estado determina como correto.
02) Promotor da solidariedade no país, sendo
essa nova forma de estado chamada de
Estado de Economia Solidária ou estado
social popular.
04) O Estado de Bem-Estar Social veio tentar
substituir as regras impostas pelo mercado, as quais dominavam a sociedade,
compensando suas fraquezas e riscos,
fortalecendo os movimentos de trabalhadores, assegurando os direitos sociais
e estendendo seus benefícios sociais a
todas as áreas de distribuição vital para
o bem-estar societário.
08) Para a formulação de suas políticas, o
Estado de Bem-Estar Social teve como
base o direito de recursos sociais, saúde
e educação dos trabalhadores, com a intenção de aumentar as capacidades políticas e reduzir as divisões sociais.

29 – A teoria contratualista do Estado de Hobbes,
Locke e Rousseau não fazia a separação entre a sociedade civil e o Estado. Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) A sociedade civil ainda se confundia com
o Estado ou era o próprio Estado.
02) A separação que lhes interessava era
entre a sociedade "natural" e a sociedade civil, esta compreendendo tanto o
Estado quanto a sociedade politicamente
organizada.
04) Na teoria contratualista, a sociedade civil
organizada era uma forma de exercer
controle social.
08) Para os contratualistas, a sociedade não
precisa de um contrato social para reger
as relações, sendo que cada cidadão sabe até onde pode ou não exercer a liberdade.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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