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QUESTÕES 
 

1) O Encontro de Bretton Woods em 1944 e a 
Declaração de Direitos do Homem da ONU em 
1948 representam de uma nova era para histórica 
dos Estados Nacionais no estabelecimento de: 

A) Funções Econômicas e Funções Sociais de 
Estado respectivamente 

B) Funções Sociais e Funções Econômicas de 
Estado respectivamente 

C) Funções Econômicas de Estado 
D) Funções Sociais de Estado 
E) Nenhuma das anteriores 

 
2) A partir da análise dos nós conceituais de Política 

Pública contidos em Secchi o exemplo da 
recuperação de uma praça em parceria público-
privado seria um caso de:  

A) Negligência do Estado 
B) Omissão de Política Pública 
C) Política Pública 
D) Não é Política Pública 
E) Política de uma Empresa 

 
3) Os Impactos de uma Política Pública referem-se: 

A) À satisfação do cidadão em viver em 
comunidade 

B) À Insatisfação do cidadão em viver em 
Comunidade 

C) Ao Efeitos Sociais de uma Política Pública 
D) Aos produtos específicos de uma Política que 

terão influência nos Efeitos Sociais 
E) Apenas a um efeito simbólico na sociedade 

 
4) As sucessivas Reformas da Previdência ocorridas 

desde 1995 e o estabelecimento do Programa Mais 
Médicos em 2013 representam conceitualmente 
exemplos respectivamente de: 

A) Formação de Agenda e Racionalidade 
Limitada 

B) Racionalidade Limitada e Formação de 
Agenda 

C) Racionalidade Limitada e Lata do Lixo  
D) Lata do Lixo e Incrementalismo 
E) Incrementalismo e Lata do Lixo 

 
5) Dentro da compreensão das Arenas Políticas de 

Lowi, a concessão de serviço público e a 
desoneração setorial, representam conceitualmente 
exemplos respectivamente de: 

A) Arena Regulatória e Arena Redistributiva 
B) Arena Regulatória e Arena Distributiva 
C) Arena Redistributiva e Arena Distributiva 
D) Arena Distributiva e Redistributiva 
E) Arenas Redistributiva e Arena Regulatória 

 



 
6) O SUS é um exemplo de: 

A) Política Regulatória 
B) Política Econômica 
C) Política Social 
D) Política de Transferência de renda 
E) Política de Combate à Pobreza 

 
7) No que se refere conceitualmente a Formulação e a 

Implementação, estas representam respectivamente 
funções da: 

A) Gestão Pública e Política Pública 
B) Apenas Política Pública  
C) Apenas Gestão Pública 
D) Política Pública e Gestão Pública 
E) NDA 

 
8) No que se refere à participação social, aquela 

associada aos stakeholders incumbidos a compor 
junto com o Governo um organismo competente 
para fiscalizar e auxiliar nas formulações e 
normatizações referentes às concessões privadas na 
prestação dos serviços públicos 

A) Conselhos Gestores 
B) Orçamentos Participativos 
C) Fórum Nacionais 
D) Orçamentos e Conselhos 
E) Agências Reguladoras 

 
9) No que se refere aos Orçamentos Participativos 

enquanto fórum participativos, qual a alternativa 
correta: 

A) Não são semelhantes em funções e objetivos 
aos conselhos Gestores, às agências 
reguladoras e às audiências públicas  

B) São conselhos gestores 
C) São semelhantes em funções e objetivos às 

agências reguladoras 
D) São semelhantes em funções e objetivos às 

audiências Públicas 
E) São semelhantes em funções e objetivos aos 

conselhos gestores 
 
10) De acordo com (Fernandes e Nobrega Jr, 2018) 

citando pesquisa do Latino barômetro acerca da 
qualidade de nossa democracia, assinale a 
alternativa correta dentre as abaixo colocadas: 
A) A maioria dos brasileiros confiam no 

Governo  
B) A maioria dos brasileiros não se preocupam 

se o regime político do país é uma ditadura ou 
democracia 

C) A maioria dos brasileiros confiam no 
Tribunal Eleitoral 

D) A maioria dos brasileiros confiam nos 
Partidos Políticos 

E) A maioria dos brasileiros afirmam querer 
sempre que o regime político seja uma 
democracia 

 

11) De acordo com (Fernandes e Nobrega Jr, 2018) 
citando resultados de pesquisa do V-DEM 
Instituto (Vareies off Democracy) acerca da 
qualidade de nossa democracia, assinale a 
alternativa correta dentre as abaixo colocadas: 
A) Venezuela, Nicarágua e Honduras foram os 

países da região que apresentaram os 
melhores níveis de qualidade de uma 
democracia liberal plena 

B) Costa Rica, Nicarágua e Honduras foram os 
países que apresentaram os melhores níveis 
de qualidade de uma democracia liberal plena 

C) Costa Rica, Uruguai e Chile foram os países 
que apresentaram os melhores níveis de 
qualidade de uma democracia liberal plena 

D) Costa Rica, Uruguai e Chile foram os países 
que apresentaram os piores níveis de 
qualidade de uma democracia liberal 
democracia liberal plena 

E) A Venezuela tem um baixo índice de 
homicídios 

 
12) Acerca da evolução da questão da participação 

social no Brasil: 
A) Foi voluntária e acompanha a tradição 

comunitária cívica no país 
B) Foi Top-Down 
C) Foi centralizada 
D) Foi assegurada na Constituição de 1988 para 

as políticas sociais como elemento que 
estimularia os processos de descentralização e 
participação das políticas sociais 

E) Foi realizada de modo setorial por 
voluntariedade das áreas 

 
13) De acordo com a visão dos otimistas acerca do 

Presidencialismo de Coalizão, a ideia de 
Governabilidade que está inerente, em tese, ao 
Presidencialismo de Coalizão, afirma que a 
predominância do Executivo provê ordem ao 
funcionamento do sistema político e garante uma 
relação executivo-legislativo: 
A) De desarmonia 
B) De anarquia 
C) De desobediência  
D) De confusão 
E) De cooperação 

 
14) Na visão dos otimistas acerca do Presidencialismo 

de Coalizão, o grau de lealdade partidária, de 
deputados votarem de forma idêntica aos seus 
companheiros de legenda e de seguirem as 
indicações dos líderes  
A) É alto 
B) É baixo 
C) É médio 
D) É nulo 
E) É indiferente 

 



15) De acordo com a corrente cética acerca do 
Presidencialismo de Coalizão, dentro do 
Legislativo, a relação entre lideranças partidárias e 
o chamado “baixo clero” se dá com base em:  
A) Na aceitação de uma agenda programática 

que se alinha com o partido 
B) Na redistribuição de políticas distributivas e 

cargos em troca de apoio às propostas 
acordadas entre às lideranças partidárias da 
base governista e o Presidente. 

C) Na adesão voluntária  
D) Na indiferença 
E) Na inação 

 
16) Acerca do Presidencialismo de Coalizão no Brasil 

este combina de acordo com Sérgio Abranches; 
A) Voto proporcional, bipartidarismo e Poder 

executivo formado pela fórmula “winner take 
all” 

B) Voto Majoritário, Presidencialismo formado 
pela maioria do congresso 

C) Voto Proporcional, multipartidarismo e o 
‘presidencialismo imperial’, organizando o 
Poder Executivo com base em grandes 
coalizões 

D) Voto proporcional, partido único, 
“presidencialismo imperial”, organizando o 
Poder Executivo com base em grandes 
coalizões 

E) Voto Majoritário para o congresso com 
bipartidarismo e poderes limitados do 
Presidente 

 
17) Assinale a alternativa correta no que se refere as 

razões que explicam a formação do sistema 
partidário conceitualmente falando: 
A) Os partidos se formam para ganhar dinheiro  
B) Os partidos se formam para derrubar 

Governos 
C) Os partidos se formam para enganar seus 

membros e eleitores 
D) Os partidos se formam a partir das relações 

que existem entre as elites dirigentes, os 
quadros, os membros e os eleitores 

E) Os partidos se foram para beneficiar uma 
minoria 

 
18) Acerca dos Partidos brasileiros, a UDN em 1945:  

A) Era herdeiro dos militantes comunistas 
B) Era herdeiro da frente integralista 
C) Era o Partido herdeiro dos intendentes locais 
D) Era o Partido herdeiro do trabalhismo 

corporativo de Vargas 
E) Era o partido herdeiro da oposição liberal a 

Vargas 
 
19) Como relação ao PTB, este se origina: 

A) Da Petrobrás 
B) Das lideranças locais que ocupavam os 

Governos nomeados por Vargas 

C) Do corporativismo sindical 
D) Da oposição liberal a Vargas 
E) Dos militares 

 
20) O sistema unipartidário foi e ainda é frequente no 

regime de países como: 
A) URSS e Cuba 
B) Brasil 
C) URSS e Venezuela 
D) URSS e EUA 
E) Brasil e China 

 
21) Na formação de agenda da Política Pública: 

A) Todos os problemas são elencados, não há 
disputa 

B) Nem todos os problemas para os quais as 
pessoas buscam apoio governamental atraem 
atenção suficiente para entrar na agenda. Há 
uma disputa 

C) Todos os problemas para os quais as pessoas 
buscam apoio governamental tem atenção 
suficiente para entrar na agenda.  

D) Nem todos os problemas para os quais as 
pessoas buscam apoio governamental atraem 
atenção suficiente para entrar na agenda, mas 
não existe disputa 

E) Nenhum problema é priorizado a não ser pela 
visão do povo 

 
22) De acordo com Fernandes (2010) é correto afirmar 

que os Conselhos Municipais de Políticas Sociais: 
A) Não são Conselhos 
B) São homogêneos em termos de efetividade, 

participação e desenho institucional 
C) São heterogêneos em termos de efetividade, 

participação e desenho institucional 
D) São heterogêneos e ao mesmo tempo 

homogêneos 
E) São equivalentes 

 
23) De acordo com Lûchman (2008) as assembleias do 

Orçamento Participativo (OP) são importantes 
como espaços de participação direta da população 
por quê: 
A) Constituem-se em arenas que reúnem 

cidadãos, grupos organizados e poder 
público, tendo em vista a apresentação do OP 
e dos recursos e gastos do governo para a 
população 

B) Constituem-se em arenas de eleição de 
políticos 

C) Constituem-se em arenas que tratam de 
marcar reuniões de OP e Conselhos Gestores 

D) Constituem-se em Eleições para vereadores 
E) Constituem-se em plenárias 

 
 
 
 
 



24) Os Conselhos gestores de Políticas Sociais 
possuem: 
A) Representação do Poder Executivo 
B) Representação Paritária: Poder Executivo e 

Organizações da Sociedade Civil  
C) Representação Paritária: Poder Executivo e 

Legislativo 
D) Representação do Poder Legislativo 
E) Nenhuma Representação 

 
25) Os Conselhos Gestores de Políticas Sociais de 

Educação, Saúde e Educação possuem como 
elemento comum legalmente falando: 
A) Paridade de representação 
B) Representação da Câmara Legislativa 
C) Unilateralidade de representação 
D) Representação Plural 
E) Representação de Diversidade 

 
26) Os Sistemas Partidários representam  

A) Regras que permitem um número exato de 
partidos 

B) Cláusulas de barreira 
C) O número de partidos permitido no país 
D) Características competitivas entre as unidades 

partidárias e as formas e modalidades desta 
competição 

E) Classificação dos partidos 
 
27) O bipartidarismo americano representa que: 

A) Só podem ter dois partidos no Congresso 
B) A cláusula de barreira americana é alta 
C) A Legislação proíbe mais partidos serem 

representados 
D) Não existem mais que dois partidos 
E) Existem muitos partidos, mas apenas dois têm 

condições de ganhar e governarem  
 
28) Uma diferença básica entre os Partidos da 

chamada República velha e os Partidos do Brasil 
pós 1945, é: 
A) Na República velha os partidos eram 

estaduais e no Brasil Pós-1945 nacionais 
B) Na República velha os partidos eram 

nacionais e no Brasil Pós-1945 estaduais 
C) Na República velha os partidos eram 

estaduais e nacionais e no Brasil Pós-1945 
estaduais 

D) Na República velha os partidos eram 
estaduais e no Brasil Pós-1945 também 

E) Na república Velha os Partidos eram  
 
29) A magnitude do distrito eleitoral significa: 

A) Numero de políticos inscritos para disputar a 
eleição 

B) Número de cadeiras em disputa por distrito 
C) Número de Partidos por Distrito 
D) Número de Estados na eleição 
E) Número de  

 

30) Acerca dos Sistemas Eleitorais: 
A) O Sistema majoritário tende ao 

pluripartidarismo 
B) O sistema majoritário tende ao 

pluripartidarismo e o sistema proporcional 
tende ao bipartidarismo  

C) O sistema majoritário tende ao bipartidarismo 
e o sistema proporcional tende ao 
pluripartidarismo 

D) O Sistema proporcional tende ao 
bipartidarismo 

E) O Sistema Majoritário não tende nem ao 
bipartidarismo, nem ao pluripartidarismo 

 


