INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA/ ES - IPVV
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva
Página 1 de 2

Cargo: D06 - Procurador Autárquico- IPVV
Disciplina: CONHECIMENTOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão

Justificativa

18 - X / 20 - Y / 16 - Z

As alternativas A e E apresentam descrições de desconcentração,
estando, portanto, incorretas. B e D contêm descrições de
orientação partidária ou outras situações políticas ou de
posicionamento, não necessariamente da estrutura administrativa.
A alternativa C, portanto, é a que descreve simplificadamente a
descentralização.

Conclusão (Deferido ou Indeferido)
INDEFERIDO

Resposta Alterada para:
GABARITO MANTIDO

A desconcentração é a distribuição de funções entre vários órgãos
despersonalizados de um mesmo ente (União, Estado, Município),
sem quebra da hierarquia, ou seja, é a repartição de atribuições
entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica,
mantendo a vinculação. Não há a criação de outras pessoas
jurídicas, mas a função de determinadas competências que serão
divididas dentro de uma única pessoa jurídica. Exemplos:
Ministérios da União, Secretarias de Governos Estaduais e
Municipais, Procuradorias, dentre outros.

Já a descentralização é a transferência da competência de um
ente para uma pessoa, física ou jurídica, ou seja, é a divisão de
competência entre duas ou mais pessoas. Na descentralização as
competências administrativas são exercidas por pessoas jurídicas
autônomas, criadas para tal finalidade. Exemplos: autarquias,
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia
mista.

https://endireitados.jusbrasil.com.br/noticias/194163768/estruturada-administracao-publica-parte-i
13/3/2020 16:07:39

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA/ ES - IPVV
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva
Página 2 de 2

A BANCA RESOLVE POR INDEFERIR OS RECURSOS
19 - X / 18 - Y / 20 - Z

A estrutura organizacional das esferas é objeto da administração
pública e sua organização, a dívida externa do país de análises,
estudos e outras atribuições de órgãos/entidades econômicas, as
contas dos contratos públicos de tribunais, auditorias e outras
entidades, e o balanço patrimonial apenas um dos demonstrativos
dos resultados na contabilidade, não necessariamente pública. O
exposto torna incorretas as alternativas A, B, D e E, apontando
como correta a alternativa C:
O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio
público.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

http://portalcfc.org.br/wordpress/wpcontent/uploads/2013/11/setor_publico.pdf
A BANCA RESOLVE POR INDEFERIR OS RECURSOS
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