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CURSO DE FORMAÇÃO PARA ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO PODER EXECUTIVO DO 

ESTADO DE SERGIPE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

QUESTÃO 01: 

DECISÃO DA BANCA: Mantido o gabarito da questão 

JUSTIFICATIVA:  

A questão refere-se a aula 1 (Parte 1) slide 11 e é objetiva, direta e está explícita em 

sua formulação e nas alternativas, tanto quanto dito em sala de aula, não existe 

qualquer subjetividade na questão. O Encontro de Bretton Woods ocorrido em 1944 em 

New Hampshire, foi um encontro Internacional que marca historicamente um 

compromisso multilateral de estabelecimento de funções econômicas de Estado. Não se 

trataram ali de nada relacionado à questões sociais. A ideia e o conteúdo do Encontro 

foi meramente econômico e a partir dali as nações ao seu tempo foram criando 

instituições que regulassem suas economia. Como relato historiográfico-jornalístico 

deste encontro e do que se tratou em termos de conteúdo, seguem alguns textos 

mostrando o conteúdo exclusivamente econômico que envolveu o congresso. 

QUESTÃO 03: 

DECISÃO DA BANCA: Mudança de gabarito, a alternativa “C” é a resposta 

correta. 

JUSTIFICATIVA:  

Os impactos de uma Política Pública referem-se aos efeitos desta conforme aula 3 no 

slide 22 que possui quadro esquemático que define os efeitos associando-os aos 

impactos de Políticas Públicas. 

 

QUESTÃO 05: 

DECISÃO DA BANCA: Manter o gabarito da prova 

JUSTIFICATIVA: A questão é clara, objetiva e está contida entre as páginas 205 e 
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206 do livro Introdução à Política Brasileira no cap. 13 Políticas Públicas: Definição, 

Evolução e o Caso Brasileiro na Política Social”. De acordo com as arenas decisórias 

de Lowi a desoneração é uma política distributiva, pois se está concedendo uma 

vantagem a um grupo específico, que implica diretamente no aumento incremental das 

vendas dos bens e ou serviços daquele setor beneficiado, é meramente fruto de uma 

patronagem ou clientelismo específico (Theodore Lowi, American Business, Public 

Policy, Case-Studies, And Political Theory, World Politics, Vol. 16, No. 4 (Jul., 1964), 

pp. 677-715). Arenas distributivas como desonerações e isenções setoriais produzem 

simplesmente bens privados. Em nenhum momento se perguntou sobre efeitos de longo 

prazo e ou derivações subjetivas, mas a relação direta e imediata conceitual entre o que 

são desonerações e a que espécie de arena política de Lowi ela pertence e como 

explicado acima, é uma arena distributiva.  

QUESTÃO 09: 

DECISÃO DA BANCA: Manter o gabarito da prova 

JUSTIFICATIVA:  

Caso todos os fóruns fossem iguais em papeis e funções, não haveria a necessidade de 

fins específicos e regras específicas, pois o processo de cada um destes fóruns é 

distinto. Foi explicado o que era o orçamento participativo – visa decidir sobre recursos 

em fóruns e assembleias. Nas aulas e durante o curso foi enfatizado que as formas de 

participação são distintas em cada um destes fóruns. A pergunta é óbvia e lógica em 

toda sua formulação.  

QUESTÃO 10: 

DECISÃO DA BANCA: Anulação da questão devido ao texto da resposta 

considerada correta estar incorreto. 

JUSTIFICATIVA:  

De acordo com o texto de Fernandes e Nobrega Jr.(2018), que traz os dados de 

pesquisa do latinobarômetro apenas 40% dos brasileiros afirmam ser indiferente ao 

regime político – se democracia ou ditadura, e na resposta, que seria a única alternativa 

verdadeira consta que é a maioria dos brasileiros, sendo que 40% não é a maioria, 

ainda que grande parte, portanto, a resposta gera dubiedade e portanto deve ser 

anulada. 

QUESTÃO 12: 

DECISÃO DA BANCA: Manter o gabarito da prova 
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JUSTIFICATIVA:  

Não há nenhuma informação nas aulas referidas pelo requerente que afirmo que a 

participação é algo da tradição brasileira, o que mostro é um retrato do ano de 2010 

sobre o associanismo brasileiro para mostrar que mesmo tendo associações de diversas 

naturezas, a qualidade da democracia no país está abalada, devido ao número de 

homicídios, com a existência de zonas marrons. Não há relação alguma que foi feita 

nas aulas entre qualquer forma de cultura cívica no país, pelo contrário, mostramos que 

o país tem muitos acidentes de trânsito entre outros elementos que caracterizam baixo 

civismo. A questão é clara e está na aula, a participação é um elemento assegurado pela 

constituição de 1988 nas políticas públicas.  

QUESTÃO 24: 

DECISÃO DA BANCA: Anulação da questão por questão de forma relatada pelo 

requerente. 

JUSTIFICATIVA:  

A questão de forma pela qual se anula a questão não invalida o conteúdo que foi 

tratado em sala. Trata-se meramente de uma questão de lógica procedimental que aqui 

é considerada por gerar dubiedade e tratada com rigor. 

 

 

 

São Cristóvão/SE, 22 de outubro de 2018.  
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