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Questões Gabaritadas

Gestão de Processos, Gestão de Projetos, Gestão de 
Qualidade e Estrutura Organizacional
1. 1. (FCC) A expressão Accountability, que passou a ser muito aplicada no âmbito da Administração pública ao 

influxo da implementação do modelo gerencial diz respeito a. 

a) instrumentos de mensuração da vontade da sociedade. 

b) mecanismos de obtenção da participação popular. 

c) estratégias de redução de custos e melhoria do serviço público. 

d) medidas de controle de gastos e responsabilidade fiscal. 

e) prestação de contas e responsabilização dos agentes públicos. 

2. 2. (FCC) Entre as metodologias consagradas aplicáveis à gestão/gerenciamento de projetos, se insere a CPM − 
Critical Path Method (Método do Caminho Crítico), que preconiza, entre outros conceitos, que 

a) o prazo total do projeto será excedido se alguma das atividades inseridas no caminho crítico for 
concluída após a data previamente estabelecida.

b) o gerenciamento de escopo se sobrepõe ao gerenciamento de tempo, devendo ser dada especial 
atenção à determinação das tarefas prioritárias.

c) todas as atividades inseridas no projeto devem ser monitoradas, salvo aquelas incluídas na sequência 
lógico-evolutiva denominada caminho crítico. 

d) o caminho crítico corresponde aos desvios de escopo e riscos de atraso inerentes a cada projeto, 
devendo, assim, ser objeto de constante monitoramento. 

e) o gerenciamento de riscos do projeto, no que pertine a custos e qualidade, constitui tarefa da alta 
Administração, cabendo ao gerente do projeto apenas o controle do prazo de execução. 

3. 3. (FCC) A literatura aponta um claro discrimen entre as atividades rotineiras de uma organização e aquelas 
que são caracterizadas como projetos. Esse conceito restou sintetizado em uma das principais publicações 
do Project Management Institute – PMI, o PMBOK, que define projeto como um esforço temporário empre-
endido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um dos conceitos apresentados pelo PMBOK, 
relacionado às áreas de conhecimento para o gerenciamento de projetos, é a Estrutura Analítica do Projeto 
– EAP, que pode ser entendida como 

a) a alocação do projeto dentro das prioridades da organização e sua consequente hierarquização. 

b) o mapeamento dos pontos críticos do projeto, denominados “bottlenecks” (gargalos). 

c) a descrição detalhada do projeto e do produto ou serviço resultante, correspondente ao seu escopo. 

d) a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executados pela equipe envolvida no projeto, até sua 
menor divisão, denominada “pacotes de trabalho”. 

e) o fluxograma de todos os processos envolvidos na realização do projeto, com identificação da esti-
mativa de tempo para cada tarefa. 

4. 4. (FCC) As organizações públicas, assim como as privadas, vêm enfrentando, nas últimas décadas, grandes 
desafios de adaptação e busca da excelência na atuação e satisfação das expectativas dos consumidores e 
dos cidadãos. Nesse contexto, emergem convergências e, também, importantes diferenças entre a gestão 
pública e a privada, eis que: 

a) o modelo de administração gerencial somente é passível de aplicação no setor privado, considerando 
a supremacia do interesse público sobre o particular. 
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b) eficiência é um conceito próprio das instituições privadas, não aplicável ao âmbito público, eis que a 
ação governamental é pautada pela legalidade. 

c) os princípios aplicáveis à Administração pública e o regime jurídico a que se submete inviabilizam a 
administração por resultados. 

d) a Administração pública pode melhorar suas práticas utilizando metodologias desenvolvidas pelo 
setor privado com foco no cidadão-cliente. 

e) o objetivo da gestão pública é proporcionar o bem-estar à coletividade, enquanto o da iniciativa 
privada é o lucro, razão pela qual não se aplicam ao setor público os instrumentos de remuneração 
por resultados. 

5. 5. (FCC) A conquista da excelência nos serviços públicos decorre de um amplo conjunto de fatores, muitos dos 
quais associados à incorporação de novas filosofias gerenciais, de novas tecnologias, de mudança cultural e 
amplo engajamento dos servidores. O modelo de excelência preconizado pela Fundação Nacional da Quali-
dade define fundamentos e critérios de gestão tendo como referência organizações de excelência em nível 
mundial. Constituem, entre outros, fundamentos desse modelo: 

a) avaliação e remuneração por resultados. 

b) informações e conhecimento. 

c) inovação e geração de valor. 

d) eficiência no uso de recursos e prestação de contas. 

e) treinamento contínuo e transmissão de conhecimentos. 

6. 6. (FCC) A excelência em serviços públicos corresponde ao grau máximo – ótimo – dos serviços prestados 
ao cidadão e atribui-se aos programas de qualidade a missão de atingir esse patamar. Nesse contexto, a 
Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, desenvolveu um modelo de excelência em gestão constituído por 
diversos fundamentos e critérios, sendo que 

a) os fundamentos permitem medir o grau de excelência atingido pela organização. 

b) os critérios correspondem às diretrizes adotadas para aplicação da metodologia. 

c) o pensamento sistêmico diz respeito ao entendimento das relações de interdependência dentro da 
organização, bem como com o ambiente externo. 

d) um dos principais fundamentos de tal metodologia consiste no sistema de pontuação que permite às 
organizações a obtenção da certificação de qualidade pela FNQ. 

e) entre os critérios de excelência aplicáveis às organizações públicas, figura a responsabilidade social, 
pautada pela ética, sustentabilidade e transparência. 

7. 7. (FCC) Temas que vêm ganhando grande relevância no debate relativo ao aprimoramento da atuação da Ad-
ministração Pública e, notadamente, das empresas estatais, são os conceitos de governança e Accountability 
que, entre outros aspectos, contemplam, respectivamente, 

a) legitimidade dos administradores e controle de gastos. 

b) visão de futuro e geração de valor. 

c) representatividade dos cidadãos e responsabilidade fiscal. 

d) diretrizes claras e sustentabilidade. 

e) transparência e responsabilização dos administradores. 
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8. 8. (FCC) O modelo de excelência nos serviços públicos está alicerçado no binômio: princípios constitucionais 
da Administração pública e fundamentos próprios da gestão contemporânea. O modelo preconizado pela 
Fundação Nacional de Qualidade − FNQ, expressa o “estado da arte” da gestão contemporânea e fomenta as 
boas práticas de gestão, objetivando o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados 
pelo setor público. Nessa linha, propõe alguns critérios de excelência, com escopo, de 

a) identificar o grau de maturidade da gestão da organização. 

b) fixar metas e indicadores para fins de premiação. 

c) celebrar um contrato de gestão para aprimoramento organizacional. 

d) emitir certificação internacional de qualidade. 

e) definir a posição ocupada pela organização no ranking nacional. 

9. 9. (FCC) Sobre o monitoramento e a avaliação no setor público, 

a) a avaliação tem por objetivo exclusivo o acompanhamento da implementação de programas, ações 
ou atividades, a fim de identificar tempestivamente os problemas que possam comprometer os re-
sultados esperados. 

b) o monitoramento, pactuado entre os atores envolvidos, requer a adoção de três critérios distintos: 
eficácia, eficiência, efetividade. 

c) a avaliação formal consiste em um julgamento assistemático, realizado durante o andamento de uma 
política ou programa a partir de critérios subjetivos definidos previamente. 

d) o monitoramento consolida-se na análise sistemática dos resultados de um programa, após seu en-
cerramento, com o objetivo de contribuir para o seu aperfeiçoamento. 

e) o monitoramento refere-se à atividade estruturada a partir da implementação de cada política pú-
blica, programa ou ação, orientada para o alcance das metas prioritárias da Administração pública. 

10. 10. (FCC) Segundo o Gespública (2011), a gestão de processos é um mecanismo utilizado para identificar, repre-
sentar, minimizar riscos e implementar processos de negócios, dentro e entre organizações. O modelo pre-
conizado pela Society for Design and Process Science – SDPS, considera, como etapas do ciclo do processo: 

a) mapeamento, desenho, execução e monitoramento. 

b) desenho, implementação, monitoramento e otimização. 

c) identificação, conceituação, execução e refinamento. 

d) modelagem, simulação, emulação e encenação. 

e) mapeamento, modelagem, implementação e monitoramento. 

11. 11. (FCC) A excelência nos serviços públicos corresponde ao grau máximo da qualidade dos serviços prestados. 
Não obstante difícil de ser alcançada plenamente, é Certo que os programas de qualidade perseguem o seu 
atingimento. Exemplo disso é o modelo de excelência em gestão desenvolvido pela Fundação Nacional da 
Qualidade – FNQ, que contempla 

a) critérios de excelência em gestão, inspirados nas melhores práticas das organizações, como o pen-
samento sistêmico. 

b) fundamentos de excelência, como estratégias e planos, que permitem medir o grau de excelência da 
organização. 

c) benchmarking, consistente em exemplos de ações e experiências bem sucedidas passíveis de serem 
incorporadas. 

d) procedimentos padronizados para gerenciamento de processos, utilizando como ferramenta princi-
pal o workflow. 
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