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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens seguintes, relativos a conceitos de políticas públicas

e sua relação com a política em geral.

51 O poder público deve delegar à iniciativa privada a tomada de

decisões sobre políticas públicas quando o grupo favorecido

pela política pública for restrito a uma única unidade da

federação (estado ou Distrito Federal).

52 Em inglês, usam-se os termos polity, politics e policy para

caracterizar as três dimensões da política. Eles se referem,

respectivamente, às instituições políticas, aos processos

políticos e aos conteúdos da política. Policy é adotado para

designar as políticas públicas (public policy).

53 Decisões e análises acerca de políticas públicas implicam

responder às seguintes perguntas: quem ganha o quê, por quê

e que diferença faz.

54 Em qualquer situação, para se implementar determinada

decisão por meio de uma política pública, requer-se uma única

ação estrategicamente selecionada.

Acerca de políticas distributivas, julgue os itens subsequentes.

55 Políticas distributivas são decisões tomadas pelo governo que

desconsideram a questão de recursos limitados, e, para sua

implementação, é necessária uma associação público-privada.

56 Políticas distributivas sempre demandarão contrapartidas

fiscais daqueles que recebem a alocação de recursos.

57 Políticas de caráter distributivo distribuem custos e não geram

vantagens.

58 Políticas distributivas geram impactos mais particulares do que

universais, ao privilegiarem certos grupos sociais ou regiões,

em detrimento do todo.

Julgue os itens a seguir, concernentes a políticas redistributivas.

59 A redistribuição vertical de renda ocorre entre diferentes

classes de renda, enquanto a distribuição horizontal ocorre

dentro da própria classe de renda.

60 As políticas redistributivas têm como objetivo o desvio e o

deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou

outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade.

61 O sistema previdenciário brasileiro não constitui caso de

política redistributiva, uma vez que aqueles que contribuem

receberão benefícios reduzidos no futuro.

62 Políticas públicas redistributivas baseiam-se em oportunidades

o mais possível equânimes de acesso a educação, emprego e

sistema de saúde, no entanto, exclui-se de tais políticas a

redistribuição de renda.

63 Uma política redistributiva de renda é progressiva quando a

redistribuição retira mais de quem tem mais recursos

financeiros, podendo isentar estratos populacionais de baixa

renda.

Julgue os itens seguintes, relativos a políticas regulatórias.

64 Exemplo de função regulatória no domínio econômico é a

atuação do Banco Central (BC) na regulação da estabilidade da

moeda; o BC pode comprar e vender divisas e ampliar ou

reduzir os depósitos compulsórios das instituições financeiras.

65 No Estado brasileiro, as portarias emitidas por autarquias

públicas não possuem função regulatória, tratam-se apenas de

sugestões de conduta.

66 O objetivo principal da teoria normativa da regulação é

apresentar as formas mais eficientes de a economia

regulamentar o Estado de acordo com situações específicas,

buscando corrigir falhas da administração pública,

notadamente o conluio e o peculato.

67 Políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições,

decretos e portarias.

68 Nas políticas regulatórias, tanto os custos e benefícios podem

ser distribuídos de forma equilibrada entre os setores da

sociedade, quanto as políticas podem atender a interesses

particulares e restritos.

69 As políticas regulatórias envolvem grupos de interesse, o que

dispensa o envolvimento da burocracia governamental e de

políticos.

Com relação à participação e ao controle social, julgue os itens que

se seguem.

70 Os conselhos nacionais, que são instâncias públicas vinculadas

à administração federal, possuem competências definidas e

podem deliberar ou exercer influência sobre a agenda setorial.

71 Os conselhos participativos apresentam em sua composição

grande predominância de atores governamentais, o que

evidencia pouca participação social e denota que não há

conselhos paritários no Brasil.

72 O controle social refere-se ao controle da sociedade, ou de

setores organizados da sociedade, sobre as ações do Poder

Judiciário, conforme previsto na Constituição Federal.

73 Por meio da participação social possibilita-se que a sociedade

civil intervenha na tomada de decisão administrativa e, dessa

forma, oriente a administração na adoção de medidas que

atendam ao interesse público.

74 A participação social plena na administração pública é um

direito antigo no Estado brasileiro, tendo sido criado e

garantido pela Constituição de 1934.
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Julgue os itens seguintes, relativos à avaliação e monitoramento de

políticas públicas.

75 A análise de impactos de uma política pública focaliza os

efeitos da legislação, do plano, do programa ou do projeto

sobre seu público-alvo, estabelecendo relação de causalidade

entre a política e as alterações nas condições econômicas e

sociais.

76 Na avaliação de políticas públicas por meio de processos, é

possível que se obtenha um resultado positivo, ainda que ele

seja diferente do inicialmente esperado; ao contrário do que

ocorre na avaliação de políticas públicas por impactos, em que

qualquer resultado diferente daquele previamente esperado

invalida a política pública em questão.

77 Na avaliação de políticas públicas, são aceitos como métodos

válidos tanto os quantitativos quanto os qualitativos.

78 O ciclo das políticas públicas, composto por cinco elementos,

inclui apresentação de projeto, aprovação, sanção presidencial,

promulgação e completa-se com a avaliação e monitoramento.

79 A avaliação política das políticas públicas inclui atribuição de

valor ao aparato institucional mobilizado para a sua

implementação, às suas consequências e aos próprios atos que

pretendam modificar seu conteúdo, implicando, portanto,

definição de critérios.

80 Para avaliar uma política pública, o analista deve basear sua

análise em opções valorativas pessoais, assim, poderá levar em

consideração as dificuldades de casos concretos.

81 Na avaliação de políticas públicas por meio de processos, visa-

se à aferição da eficácia dessas políticas, isto é, verifica-se se

a política pública está sendo ou foi implementada de acordo

com as diretrizes concebidas para a sua execução e se o

resultado final atingirá ou atingiu as metas desejadas.

Julgue os itens a seguir, acerca de indicadores sociais.

82 A tipologia de classificação de indicadores sociais quanto ao

ente indicado divide os indicadores em indicador-insumo,

indicador-produto e indicador-processo.

83 Indicador social é uma medida sempre qualitativa, dotada de

significado normativo legal e usada para operacionalizar uma

política pública substantiva.

Considerando os novos arranjos de políticas públicas, julgue os

itens subsequentes.

84 Nas redes de políticas públicas, estabelece-se a relação

hierárquica entre as comunidades envolvidas.

85 A governança democrática pressupõe a centralização do

processo decisório e pode ser evidenciada nos conselhos de

políticas públicas, que são canais institucionalizados de

concentração de poder decisório nas mãos dos dirigentes

eleitos.

No que se refere à temática da inclusão digital no Brasil, julgue os

seguintes itens.

86 O Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao

Cidadão (GESAC), do governo brasileiro, oferece

gratuitamente ferramentas de tecnologia da informação e

comunicação, conectividade e capacitação para

multiplicadores, em todo o território nacional, por meio de uma

plataforma de rede, serviços e aplicações, para promover

inclusão digital e ações de governo eletrônico.

87 A exclusão digital é um fenômeno resultante essencialmente do

fator demográfico, já que os jovens tendem a possuir maior

acesso a recursos financeiros e maior habilidade computacional

que as pessoas de idade mais elevada. 

88 Divisória digital, em um ambiente democrático, refere-se à

existência, dentro das comunidades virtuais, de uma separação

entre aqueles que não fazem e aqueles que fazem uso dos

vários recursos digitais para a mobilização, para o engajamento

e para a participação na vida pública.

89 A organização em redes virtuais é uma das múltiplas formas de

atuação no ambiente democrático. Essa redes propiciam voz

aos grupos organizados e permitem a melhoria da comunicação

entre governantes e governados, além de estimularem a

inclusão digital.

Tendo em vista o novo ambiente da chamada sociedade da

informação, julgue os próximos itens.

90 Nos softwares livres, não se tem controle sobre as ferramentas

computacionais nem segurança no seu uso. Além disso,

qualquer ato de modificação na sua estrutura é caracterizado

como pirataria.

91 A grande complexidade social, econômica, política e

tecnológica que envolve a incorporação virtual dos segmentos

da população que, por desconhecimento ou falta de

oportunidade, ainda permanecem fora do ambiente digital é a

principal vantagem da sociedade da informação. 

92 As tecnologias de informação e comunicação modificam o

espaço político local, pois levam o confronto político face a

face — físico — para a arena virtual, criando novos

mecanismos de interação para o processo democrático.

93 Uma sociedade em rede é aquela que se baseia em uma

estrutura social que se utiliza de redes de interação suportadas

pela moderna tecnologia microeletrônica. Essas redes

interativas só existem em países desenvolvidos, com forte base

tecnológica. Nesses países, as ações colaborativas nas redes

virtuais não têm alcance social, político nem econômico.

94 A comunicação pela Internet, no Brasil, abre novos caminhos

de informação pública, pois reduz a capacidade de filtro

tipicamente presente nos meios de comunicação majoritários.

Além de ela possibilitar uma exposição imediata de fatos,

opiniões e notícias, qualquer notícia emitida em qualquer

formato, de qualquer procedência, pode ter repercussão viral

instantânea. 
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A discussão acerca das opções metodológicas em ciências sociais

é marcada por muitas controvérsias, como as relativas à definição

de conceitos como verdade, realidade e ideologia. Considerando

essa afirmação, julgue os itens seguintes. 

95 Ao contrário do que ocorre nas ciências naturais, nas ciências

sociais, não é possível separar sujeito e objeto. 

96 Em debates epistemológicos recentes, tem-se utilizado o

conceito de paradigma para expressar um conjunto de regras

e representações aceitas em determinada disciplina científica.

97 O significado de um conceito pode mudar em consequência de

transformações ocorridas na sociedade.

Com relação a metodologias de pesquisa em ciências sociais, julgue

os próximos itens. 

98 No que se refere aos objetivos das pesquisas que realizam, os

pesquisadores adeptos do positivismo interessam-se,

sobretudo, em testar teorias, os do estruturalismo, em

identificar estrutura e fenômenos, e os do materialismo

dialético, em compreender a essência dos fenômenos.

99 A demarcação do caráter histórico e ideológico do objeto das

ciências sociais consiste em uma crítica ao funcionalismo e ao

positivismo sociológico.

100 O materialismo dialético é a corrente que mais influência

exerce na pesquisa social nos Estados Unidos da América.

Na modernidade desenvolvida, que surgiu para anular as

limitações impostas pelo nascimento e para oferecer às pessoas uma

posição na estrutura social em razão de suas próprias escolhas e

esforços, emerge um novo tipo de destino adscrito em função do

perigo, do qual nenhum esforço possibilita escapar. Esse destino se

assemelha mais ao destino estamental da Idade Média que às

posições de classe do século XIX. Apesar disso, não se observa

nele a desigualdade dos estamentos (nem grupos marginais nem

diferença entre campo e cidade ou de origem nacional ou étnica).

Diferentemente dos estamentos e das classes, ele não se encontra

sob a égide da necessidade, e sim sob o signo do medo; ele não é

um resíduo tradicional, mas um produto da modernidade,

particularmente em seu estágio de desenvolvimento mais avançado.

Ulrich Beck. Sociedade de risco – rumo a uma outra

modernidade. São Paulo: ed. 34, 2010, p. 8 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se

seguem.

101 O fenômeno da burocratização é característico da estrutura e

organização da sociedade moderna.

102 Segundo Roberto Michels, em sociedades dominadas por

organizações burocráticas, o poder sempre é exercido por uma

minoria oligárquica.

103 A caracterização da sociedade atual como de risco e como

produto do estágio mais avançado da modernidade opõe-se ao

otimismo expresso nas obras de Max Weber, visto que, para

esse autor, prevaleciam, na modernidade, processos criativos

e de autonomia individual.

104 Segundo Anthony Giddens, nas sociedades industriais ou

modernas, a ordem social distingue-se claramente de qualquer

ordem social anterior.

Com relação a classes sociais e status, julgue os itens a seguir.

105 A maior parte dos estudos sobre classe ignorou as ideias de

Marx e Weber acerca desse assunto. 

106 Segundo Weber, a concepção de status como estilo de vida é

característica das sociedades complexas.

107 As desigualdades de gênero não podem ser explicadas com

base no conceito de classe. 

108 O crescimento social, político e simbólico do movimento

feminista nas últimas décadas não têm relação com as novas

abordagens dos estudos de classe.

109 A mobilidade em um sistema de classes é mais comum que em

outros sistemas de estratificação social. 

Segundo os preceitos metodológicos da sociologia compreensiva

para a pesquisa nas ciências sociais, julgue os próximos itens.

110 A sociologia compreensiva desenvolve concepções teóricas de

mundo que possuem validade universal.

111 Entre os fatos históricos que colaboraram para o surgimento do

capitalismo moderno está a ascensão, a partir do século XVI,

da ética calvinista.

112 Modelos típico-ideais visam à análise e compreensão de

individualidades históricas, tratando-se de um quadro

conceitual e não de um retrato fiel da realidade analisada.

Julgue os itens que se seguem à luz da escola de pensamento

marxista.

113 O modo de produção é caracterizado, fundamentalmente, pelas

formas de apropriação e controle do excedente da produção.

114 Um período de revolução social pode ocorrer quando as

relações de produção entram em contradição com as forças

produtivas de uma dada infraestrutura societária. 

115 As características da superestrutura determinam as condições

econômicas de produção de uma dada sociedade.

116 As condições materiais de existência do homem determinam

sua consciência.

Com referência aos conceitos de estrutura, classe e status, julgue os

itens subsequentes.

117 A concepção estritamente econômica de classe afirma que

todos aqueles que possuem as mesmas possibilidades objetivas

de acesso aos bens escassos do mercado pertencem a uma

mesma classe.

118 Os grupos de status constituem sempre comunidades e se

definem com base em uma característica formal: a situação de

mercado, dada pela inserção do indivíduo em uma determinada

classe social.

119 A estrutura do sistema social é constituída a partir do momento

em que os seus indivíduos interiorizam e reproduzem modelos

culturais normativos do sistema.

120 Integrantes de determinado status social podem ser oriundos de

classes sociais diversas.


