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Julgue os seguintes pontos referentes à tipologia da avaliação de políticas públicas. I Avaliação do Pós-Ex é projetada e conduzida em conjunto com a fase de planejamento e processo de implementação, realizada quando uma política, programa ou projeto está em fase inicial. II A avaliação jurídica consiste em examinar o cumprimento das ações do líder
com a lei na condução de políticas públicas, programa ou projeto. A III Avaliação de Resultados é voltada para resultados, também chamados de resultados, que são os bens ou serviços de um programa ou projeto necessários para atingir seus objetivos finais. A IV Content Assessment - um tipo de avaliação focada em resultados e consequências - é
projetada para informar aos gestores se devem continuar uma política ou programa, interromper ou alterar. Apenas os parágrafos A) I e III.B) I e IV.C) II e IV.D) I, II e III.E) II, III e IV são certos. Clique na opção abaixo para responder à pergunta: Resolva as perguntas do governo com feedback. Exercícios com atividades gratuitas são resolvidos e
comentários. Teste seus conhecimentos com perguntas e respostas sobre este tema. Página 2 Resolva problemas do concurso com feedback gratuito. Exercícios com atividades resolvidas e comentadas para concursos públicos, Enem, OAB, Vestibular... A busca não retornou nenhum resultado. APOSTILA 1000 CESPE QUESTIONA PROF. RODRIGO
RENNES MATERIAL GRATUITO WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR PÁGINA 1 DAS 155 QUESTÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS COM O PROF DA APOSTILA 1000 CESPE. RODRIGO RENNES MATERIAL GRATUITO WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR Página 2 do 155 RESUMO.... 2 Motivação e liderança... 4
Feedback ...... 15 Planejamento e Estratégia. Um placar equilibrado. Estrutura organizacional. Departmentalization. O processo de organização .... 16 Feedback ...... 29º controle. Indicadores de gestão. Gestão de processos. Conceitos de abordagem ao processo. Métodos de mapeamento, análise e melhoria de processos. Processos e certificação de ISO
9000:2000 ...... 30 Feedback......... 38 gestão da qualidade. Ferramentas de qualidade. Melhoria contínua. O método Kaizen e o 5S. Gestão de conflitos em organizações. Equipe.................... 39 Feedback......... 51 Processo de Tomada de Decisão. Tomada de decisão em organizações. Gestão do conhecimento. Treinamento Gestão de pessoas por
competência .......... 52 Feedback ...... 63 Teorias da administração. A evolução da pesquisa gerencial. Comunicação. Clima organizacional e cultura. Gerenciamento de projetos........ 64 Feedback ...... 80 modelos teóricos de governo: patrimonialista e burocrático e gerencial; A evolução dos modelos de governança/paradigma: nova administração pública.
Secretaria de Resultados na Produção de Serviços Públicos. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de fiscalização e contratualização de resultados.... 82 Feedback ......... 91 Experiência de reformas administrativas; O processo de modernização da administração pública. Controle da administração estadual. Controle social e cidadania.
Sistema de frenagem e contrapeso: auto-ass. Controle interno, gestão externa, papel da CGU; atos administrativos. E-governo......... 92 Feedback.......... 106 Organização da Administração Pública e Pública. Mudanças institucionais: conselhos, organizações comunitárias, organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), órgão regulador,
órgão executivo. Transparência. Latindo. Compras públicas...... 107 Feedback.... 124 APÓSTOLO 1000 CESPE PROF. RODRIGO RENNES FREE WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR 3 dos 155 governança, gestão e prestação de contas. Ética no serviço público. Governo empresarial ..... 126 Feedback.... 141 Convergência e discrepâncias entre
administração pública e governança privada. Contratos administrativos... 142 Feedback.... 154 APÓSTOLO 1000 CESPE PROF. RODRIGO RENNES MATERIAL LIVRE WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR 4 DE 155 MOTIVAÇÃO E LIDERAR 1. (CESPE Nº 2013 DPU No u2013 AGENTE ADMINISTRATIVO Nº 2013 2013 2013 2016) Atualmente
uma liderança que promove o trabalho efetivo da equipe, com base em características pessoais ou qualidades como carisma, propósito e realização, o que faz com que as pessoas percebam a influência do líder em situações de maior ou menor estabilidade. 2. (CESPE u2013 DPU u2013 AGENTE ADMINISTRATIVO Nº2013 2016) De acordo com as
abordagens de características e competências liderança, comportamento orientado ao trabalho e relações interpessoais como líder contribuem efetivamente para os resultados de equipes e organizações. 3. (CESPE - FUB u2013 PSICÓLOGO No u2013 2015) Qualquer pessoa tem potencial para implementar liderança e usar todos os seus estilos quando
for conveniente, pois não há um único estilo de liderança que será adotado permanentemente nas organizações. 4. (CESPE - FUB u2013 PSICÓLOGO Nº 2013 2015) Teorias de liderança que defendiam uma abordagem situacional, flexível e adaptável à constante mudança de organizações evoluíram para uma abordagem que descreve os traços e
características pessoais necessários para líderes efetivos, bem como as ações que devem tomar. 5. (CESPE - MPOG u2013 T'CNICO u2013 2015) Em termos de teoria dos traços, que inclui liderança das qualidades pessoais dos líderes, atributos pessoais são inatas e capazes de influenciar pessoas que distinguem líderes dos outros. 6. (CESPE -
MPOG u2013 TÉCNICO 2013 2015) Três principais estilos de liderança de autocrática, democrática e não interferência na U2014 são determinados pelo comportamento do líder nos grupos de trabalho. 7. (CESPE - FUB No.2013 PSICÓLOGO No2013 2015) Na liderança autocrática, as decisões são tomadas em tempo hábil e as tarefas são realizadas
após a consulta dos gestores com seus subordinados. 8. (CESPE - FUB u2013 PSICÓLOGO No u2013 2015) Em equipe de liderança democrata os membros da equipe reconhecem devidamente o papel de líder no APOSTILA 1000 CESPE PROF. RODRIGO RENNES NOTÍCIAS GRÁTIS www.estrategiaconcursos.com.br Página 5 do processo 155, a
tomada de decisão geralmente é mais rápida e o desempenho é alto. 9. (CESPE - FUB u2013 PSICÓLOGO No u2013 2015) O Guia Laissez-Faire é eficaz quando os subordinados não são dotados do potencial de auto-organização, gerando desempenho em tarefas satisfatórias. 10. (CESPE - MPOG u2013 T'CNICO u2013 2015) São características que
mostram liderança transformadora; Troca de opiniões entre líderes e líderes para alcançar objetivos organizacionais; Monitoramento frequente de correções de desvio; e programas de recompensa que permitem, por exemplo, que os gestores realizem outras atividades durante o horário de trabalho. 11. (CESPE - MPOG u2013 T'CNICO u2013 2015) São
as ações e características de um líder alinhado com a liderança transformadora: ser carismático, criativo, confiável e desafiado, além de estimular e motivar seus líderes a superar o desenvolvimento pessoal e o trabalho. 12. (CESPE u2013 PF - ADMINISTRADOR Nº 2013 2014) Em organizações, organizações,
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