
1 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
MESTRADO PROFISSIONAL 

TURMA 4 
 
 

PROCESSO SELETIVO – ETAPA III 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______ Assinatura: _______________________________________ 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
1. Preencha os dados solicitados acima; 

2. A prova terá duração de quatro horas; 
3. A prova é constituída por duas questões dissertativas valendo dois pontos cada e seis 
questões de múltipla escolha valendo um ponto cada;  
4. As questões discursivas devem ser respondidas somente nas linhas logo abaixo o seu 
enunciado, a resposta não pode ultrapassar o número de linhas. 
5. Para responder as questões objetivas o(a) candidato(a) deverá considerar o enunciado 
da questão e assinalar com ( X ) a letra da alternativa correta. 
6. Se desejar, o(a) candidato(a) poderá transcrever as respostas das questões de múltipla 
escolha no gabarito para anotação na última folha da prova e destacá-lo; 
7. Responda à prova de forma legível e sem rasuras utilizando caneta com tinta na cor 
azul ou preta; 
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QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 
1) Considerando as obras “Cidadania, Classe Social e Status” de T.H. Marshall e 
“A Cidadania no Brasil” de J.M. de Carvalho, aponte as principais diferenças entre o 
Brasil e os países europeus no que diz respeito à constituição dos direitos sociais. (2 
pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2) A recente literatura sobre políticas públicas tem enfatizado a importância do 
desenvolvimento e uso de indicadores para implementação e avaliação de ações e 
programas. Considerando a sua experiência em políticas específicas, apresente e disserte 
sobre um indicador relevante para pensar a realidade paranaense. (2 pontos) 
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 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

3) Antonio Prates, com explícita inspiração weberiana, define o Estado moderno como 
instituição na qual predomina a administração burocrática racional-legal. A partir dessa 
definição, selecione abaixo a alternativa que lista corretamente as características desse 
corpo burocrático. (1 ponto) 

a) Especificação clara e explícita das esferas de competência; sistema de 
autoridade democratizado; recrutamento e ascensão por critérios universais de 
competência política e técnica; unificação entre agentes políticos 
e funcionários técnicos; remuneração fixa na forma de salário; normas de 
funcionamento impessoais e formalmente explícitas.  

b) Flexibilidade nas áreas de atuação e nas esferas de competência; sistema de 
autoridade horizontalizado; recrutamento por critérios político-
ideológicos; ascensão e promoção por critérios técnicos; remuneração variável em 
razão da execução de tarefas; normas de funcionamento impessoais e definidas 
democraticamente.  

c) Especificação clara e explícita das esferas de competência; sistema de autoridade 
hierarquizado; recrutamento e ascensão por critérios universais de competência 
técnica; separação entre funcionários e proprietários dos meios de administração; 
remuneração fixa na forma de salário; normas de funcionamento impessoais e 
formalmente explícitas.  

d) Flexibilidade nas áreas de atuação e nas esferas de competência; sistema de 
autoridade hierarquizado; recrutamento por critérios plutocráticos; ascensão e 
promoção por critérios técnicos; remuneração fixa na forma de gratificações; 
normas de funcionamento impessoais e definidas democraticamente.  

e) Especificação clara e explícita das esferas de competência; sistema de autoridade 
hierarquizado; recrutamento e ascensão por critérios econômicos e sociais; 
separação entre funcionários e classe política; remuneração fixa na forma de 
salário; normas de funcionamento flexíveis e definidas democraticamente. 

 

4) Apoiado na pesquisa de Eduardo Marques, publicada no livro Trajetórias das 
Desigualdades (2015), sobre as condições habitacionais e urbanas no Brasil, assinale a 
alternativa correta. (1 ponto) 

a) As políticas urbanas definidas no período do regime militar foram conduzidas de 
forma descentralizada e marcadas por um elevado nível de controle das ações de 
corrupção e clientelismo. 
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b) Nas décadas de 1960 e 1970, a oferta de serviços e de políticas urbanas abrangia 
diferentes lugares e grupos sociais em todas as regiões brasileiras. 

c) Há uma coincidência entre a melhora das condições habitacionais e de 
infraestrutura e a pressão dos movimentos sociais no período posterior a 
redemocratização nos anos de 1980.  

d) A cobertura de esgotamento sanitário é praticamente universalizada nos anos de 
2010 nos municípios de diferentes tamanhos, acompanhando o que acontece com a 
energia elétrica e o abastecimento de água. 

e) Sob o ponto de vista das condições urbanas, os pobres das metrópoles das regiões 
Norte e Nordeste do país vivem em condições semelhantes aos pobres das 
metrópoles das regiões Sul e Sudeste. 

 

5) A reforma administrativa promovida durante o Estado Novo pode ser entendida 
como o primeiro esforço de racionalização burocrático-administrativa na história 
política brasileira. Dentre as alternativas abaixo, selecione aquela que lista as cinco 
principais iniciativas dessa reforma. (1 ponto) 

a) Criação da Comissão Permanente de Padronização de Material; inscrição do 
sistema de mérito na Constituição vigente; criação do Conselho Federal do Serviço 
Público Civil; aprovação da Lei 284 com as normas da administração de pessoal e o 
sistema de classificação de cargos; criação do Departamento Nacional do Serviço 
Público (DASP); decretação do Estatuto do Funcionário.  

b) Criação da Comissão Permanente de Normas Técnicas; criação do Sistema 
Nacional de Cargos e Salários; criação do Conselho Federal do Serviço Público 
Civil; aprovação da Lei 284 com as normas da administração de pessoal e o sistema 
de classificação de cargos; criação do Departamento Nacional 
do Patrimônio Público (DNPP); decretação do Estatuto do Funcionário.  

c) Inscrição na constituição do acesso exclusivo mediante concurso público; criação 
da Comissão Permanente de Normas Técnicas; criação do Sistema Nacional de 
Cargos e Salários; aprovação da Lei 284 com a classificação de salários; criação do 
Departamento Nacional do Serviço Público (DASP); decretação do Estatuto do 
Funcionário.  

d) Inscrição na constituição do acesso exclusivo mediante concurso público; criação 
do Conselho Federal do Serviço Público Civil; aprovação da Lei 284 com as 
normas da administração de pessoal e o sistema de classificação de cargos; criação 
do Departamento Nacional do Serviço Público (DASP); decretação do Estatuto do 
Funcionário; criação do Departamento Nacional do Orçamento Público (DNOP).  
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e) Criação da Comissão Permanente de Normas Técnicas; criação do Sistema 
Nacional de Cargos e Salários; criação do Conselho Federal do Serviço Público 
Civil e Militar; aprovação da Lei 284 com as normas da administração de pessoal e 
o sistema de classificação de cargos; criação do Departamento Nacional de 
Aprimoramento do Servidor Público (DNASP); decretação do Código de Conduta 
do Funcionário Público Federal; criação do Departamento Nacional do Orçamento 
Público (DNOP).  

 

6) Tomando como referência os dados sistematizados por Vera S. Coelho e Marcelo F. 
Dias, sobre os indicadores de mortalidade infantil e expectativa de vida, também 
presente na obra Trajetórias das Desigualdades (2015), assinale a alternativa 
correta:(1 ponto) 

a) Em 2010 a distância entre as taxas de mortalidade infantil entre os municípios mais 
pobres e os mais ricos continuou crescendo. 

b) A melhora dos indicadores de mortalidade infantil e expectativa de vida, entre 1980 
e 2010, foi acompanhada de maior homogeneidade dos mesmos entre as cinco 
regiões e as vinte e sete unidades da federação. 

c) Há um consenso na literatura sobre as desigualdades em saúde sobre o efeito 
relativo da renda e da escolaridade na redução das taxas de mortalidade infantil. 

d) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) não melhorou o número de consultas 
médicas por habitantes, tampouco garantiu a universalização da cobertura vacinal 
para as principais doenças e epidemias. 

e) Há uma associação robusta entre a expansão da oferta de serviços públicos de saúde 
e a melhora dos indicadores de saúde da população. 

  

7) Considerando o livro Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania, de 
Walquiria Rego e Alessandro Pinzani (2013), assinale a alternativa correta. (1 ponto) 

a) Uma das contribuições teóricas do livro é demonstrar que não há relação entre 
renda em dinheiro e conquista de autonomia. 

b) O relato das mulheres entrevistadas pelos autores confirma que o recebimento de 
uma renda monetária regular não altera a sua situação de subordinação de gênero 
no interior das famílias e na sociedade. 

c) A pesquisa confirma que, quando os mais pobres acessam uma renda monetária, 
seu baixo nível de escolaridade faz com que eles optem por comprar produtos 
supérfluos.   
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d) O Programa Bolsa Família é apresentado como uma política compensatória que 
pode melhorar as condições de vida de parcela da população mais pobre, 
diminuindo o quadro das desigualdades sociais no Brasil. 

e) Após analisar as 150 entrevistas feitas com as beneficiárias do programa Bolsa 
Família, os autores concluíram que não há relação entre essa política pública e a 
construção da cidadania. 

 

8) A partir da leitura do capítulo “Trazendo o conceito de cidadania de volta” de M. 
Arretche, que integra a obra Trajetória das Desigualdades (2015), quando o assunto é 
a mudança nos padrões de desigualdade no território brasileiro, aponte a alternativa 
correta. (1 ponto) 

a) É possível afirmar que o Brasil mudou seus indicadores de desigualdade no que diz 
respeito à oferta de serviços essenciais de forma homogênea para todas as regiões 
do país. 

b) Houve um aprofundamento das desigualdades nas regiões norte e nordeste. 

c) No ano de 2010, constata-se que o Nordeste é a região mais beneficiada em termos 
de taxa de cobertura de serviços essenciais. 

d) Quando o foco são as regiões Centro-Oeste e Sul o padrão de universalização de 
serviços ainda não ocorreu. 

e) Na década de 1970, o Sul e o Sudeste abrigavam os municípios que apresentavam 
os piores indicadores sintéticos.   

 

GABARITO PARA ANOTAÇÃO 
 

Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 Questão 08 

( a ) ( a ) ( a ) ( a ) ( a ) ( a ) 

( b ) ( b ) ( b ) ( b ) ( b ) ( b ) 

( c ) ( c ) ( c ) ( c ) ( c ) ( c ) 

( d ) ( d ) ( d ) ( d ) ( d ) ( d ) 

( e ) ( e ) ( e ) ( e ) ( e ) ( e ) 
  


