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PADRÃO DE RESPOSTA 
 
O candidato deve redigir texto dissertativo acerca do tema eficiência na administração pública brasileira, 

atendendo às determinações expressas na prova.  

 

Quesito 1 – critérios legais e morais para garantir a correta utilização dos recursos públicos 

É fundamental que o candidato focalize seu texto no aspecto da eficiência da administração pública brasileira, 

considerando que a eficiência pode ser medida por meio dos resultados, da produtividade e dos custos, ou seja, 

trata-se da adequação dos fins aos meios. 

É importante que se ressalte que a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, expressamente dispõe que a 

administração pública, em sua atuação, está sujeita a observar o princípio da legalidade em suas atividades. Isso 

significa que, na administração pública, é lícito fazer apenas o que a lei determina. Dessa forma, espera-se que o 

candidato relate que a adoção dos critérios legais e morais necessários para a correta utilização dos recursos 

públicos passa por imparcialidade, responsabilização, qualidade dos serviços que se prestam à sociedade, 

consciência do zelo pelo patrimônio público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e  eficiência, 

executando-se assim uma gestão transparente, participativa, eficaz, sem disfunções da burocracia, primando pela 

qualidade e evitando desperdícios.  

 

Quesito 2 – medidas que contribuem para o aumento da eficiência na administração pública  
É desejado que o candidato aborde que a administração pública brasileira demanda uma gestão eficiente, com a 

prestação de serviços de qualidade à sociedade, colocando o interesse público acima dos interesses particulares. 

Nesse ponto, é importante destacar que a eficiência no uso dos recursos públicos é cada vez mais uma exigência 

da sociedade.  
Espera-se que o candidato relate que o aumento da eficiência da administração pública passa pela identificação 

das necessidades da população, definição correta dos objetivos e metas, definição de prioridades, implantação 

das modernas técnicas de gestão, bom uso da receita arrecadada, bem como capacitação técnica e 

reestruturação do sistema de controle interno, entre outros aspectos. 


