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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
 
 

Órgão Executor: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Raciocínio Lógico 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 
ao fiscal que o substitua. 

 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de 01 a 07. 
 

O Clique de Pandora 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 

          Dizer que Send: The Essential Guide to Email for Office and Home [Enviar: Guia Essencial do E-mail para o Escritório e 
o Lar] é mais um manual do usuário do que um livro não é depreciá-lo. O e-mail é como um aparelho que não usamos direito 
porque ele chegou sem instruções. Com a excelente orientação de David Shipley e Will Schwalbe, podemos enviar e-mails 
com a mesma segurança com que usamos a máquina de lavar louça ou ligamos o microondas. 
          “No e-mail, as pessoas não são elas mesmas”, diz o Guia. “Elas ficam mais exasperadas, menos simpáticas, menos 
atentas, mais suscetíveis, até mais fofoqueiras e insinceras.” Os autores reproduzem uma troca de mensagens entre um 
executivo e uma secretária de uma grande empresa americana na China. O executivo escreveu: 
          Você trancou meu escritório no final da tarde impedindo minha entrada. Está pensando que sou uma chave ambulante? 
Daqui pra frente, não vá embora do escritório sem antes consultar todos os gerentes para quem você trabalha.  
          A secretária respondeu:  
          Tranquei a porta porque já entrou ladrão no escritório. Embora eu seja sua subordinada, peço encarecidamente que 
mantenha a polidez ao falar. Trata-se da cortesia humana mais básica. Você tem suas próprias chaves. Esqueceu de trazê-
las, mas mesmo assim tenta jogar a culpa nos outros.  
          Com dois cliques, a secretária enviou cópias dos e-mails, seu e do chefe, para todo o pessoal da empresa. Em pouco 
tempo, o diálogo apareceu na imprensa chinesa e fez com que o executivo pedisse demissão. 
          Não é preciso mais exemplos. Quem nunca – entre outros atos autodestrutivos – falou mal de alguém num e-mail para 
depois cometer o erro fatal (clique fatal seria mais exato) de enviá-lo justamente à pessoa difamada? E o que se pode fazer 
para reparar o dano? Nossa tendência inicial é pedir desculpas através do meio que nos colocou em apuro. Resista a esse 
impulso. Em vez disso, procure pessoalmente a pessoa, se não, telefone-lhe, pois, como ensina o manual, “quanto mais grave 
o pecado do e-mail, mais trivial parecerá o e-mail pedindo desculpas”.  
           Aparentemente, um e-mail e uma carta são a mesma coisa: um texto escrito endereçado a uma ou várias pessoas. Mas 
escrever cartas nunca foi a atividade tensa que caracteriza os e-mails. Shipley e Schwalbe acreditam que o problema deriva 
de uma falha fundamental nos e-mails: se você não insere conscientemente certo tom num e-mail, uma espécie de tom 
padrão universal, seu teor não será transmitido automaticamente. Coloque um ponto de exclamação, às vezes até mesmo 
uma carinha sorridente.  “Nos vemos na conferência” é uma afirmação fria. “Nos vemos na conferência!” transmite ao 
destinatário a idéia de que você está empolgado e contente com o encontro.  O Guia faz uma observação interessante: tudo 
bem, quanto melhor sua seleção de palavras menos você precisará dessa forma de taquigrafia. Mas enquanto sofrermos de 
falta de tempo crônica – e até que os e-mails comecem a transmitir afetos – continuaremos salpicando nossas mensagens 
eletrônicas com pontos de exclamação. Eis, portanto, o xis da questão: o e-mail é um veículo de má redação.  
          Em pouco tempo, o e-mail deixará de ser uma sensação. As pessoas que hoje o usam para demitir funcionários, propor 
casamento ou depreciar amigos perceberão que isso equivale a colocar sedas frágeis na máquina de lavar. À medida que o e-
mail deixar de ser novidade e suas limitações se tornarem mais claras, voltaremos a usar o telefone ou outros meios quando 
precisarmos comunicar algo complexo, íntimo ou vulgar. 

(Adaptado de:  MALCOLM, Janet. Piauí 15. São Paulo: Ed. Abril, dezembro de 2007.)  
 
 

QUESTÃO 01 
 

Que opinião sobre o e-mail a autora NÃO apresenta em seu texto? 
A) Há ocasiões em que outros meios de comunicação e o contato pessoal são mais adequados. 
B) O descuido no envio de e-mails pode trazer problemas ao remetente. 
C) É inadequado para empresas e instituições, devendo restringir-se ao uso pessoal. 
D) Devido à rapidez desse meio, sua redação costuma ser descuidada. 
E) Revela menor responsabilização por seu teor do que ocorre em outros tipos de correspondência impressa. 
 
 

QUESTÃO 02 
 

A respeito dos e-mails trocados entre o executivo e a secretária, assinale a afirmativa correta.  
A) Seguem a estrutura da carta escrita, suas fórmulas de abertura e encerramento. 
B) Apresentam vocabulário formal, evitando expressões conotativas.  
C) Utilizam formas de tratamento recomendadas para a correspondência oficial.  
D) Predomina neles o tom oral-coloquial, pouco comum à comunicação administrativa.  
E) Revelam discrição e temática próprias à comunicação gerencial. 



2/13 − GESTOR MUNICIPAL 

QUESTÃO 03 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto de J. Malcolm é:  
A) artigo acadêmico. 
B) crônica de humor. 
C) manual de correspondência eletrônica. 
D) propaganda. 
E) resenha de livro. 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à coesão textual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(      ) No excerto: Quem nunca – entre outros atos autodestrutivos – falou mal de alguém num e-mail para depois cometer o erro 
fatal (clique fatal seria mais exato) de enviá-lo justamente à pessoa difamada? E o que se pode fazer para reparar o 
dano?, as perguntas servem para encadear partes do discurso: apresentação do problema e a solução. 

(      ) No primeiro parágrafo, as formas pronominais lo e ele têm o mesmo referente: e-mail. 
(      ) A comparação entre mandar e-mails e usar eletrodomésticos presente no primeiro parágrafo é retomada no último. 
(      ) A frase Não é preciso mais exemplos. recupera o já dito, constituindo uma estratégia argumentativa. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, F 
B) F, V, F, V 
C) V, V, F, F 
D) F, V, V, V 
E) V, F, V, V 
 
QUESTÃO 05 
 

No exemplo: “quanto mais grave o pecado do e-mail, mais trivial parecerá o e-mail pedindo desculpas”, ocorre entre as duas orações 
relação de 
A) proporcionalidade. 
B) comparação. 
C) causalidade. 
D) finalidade. 
E) concessão. 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale a forma correta de discurso indireto que conserva o sentido do e-mail da secretária, dando continuidade à frase: A secretária 
respondeu  
A) que trancaria a porta porque já entrou ladrão no escritório e, mesmo que   fosse sua subordinada, pedia  encarecidamente que 

ele mantivesse a polidez ao falar. 
B) que havia trancado a  porta porque já  havia entrado  ladrão no escritório e, embora  fosse sua subordinada, pedia 

encarecidamente ao executivo que mantivesse a polidez ao falar. 
C) que  trancara  a porta porque já entrou ladrão no escritório e,  ainda que fosse  subordinada dele, pedia encarecidamente para  

manter a polidez ao falar. 
D) que havia trancado  a porta porque já entrara ladrão no escritório e,  embora tivesse sido   subordinada dele, pede 

encarecidamente que mantenha a polidez ao falar. 
E) que  tranca  a porta porque já entrou ladrão no escritório e, mesmo tendo sido subordinada dele, pediria encarecidamente para  

manter a polidez ao falar. 
 
QUESTÃO 07 
 

Assinale a construção em que a colocação do pronome oblíquo desobedece à Gramática Normativa.  
A) Nos vemos na conferência! 
B) Esqueceu de trazê-las 
C) As pessoas que hoje o usam para demitir funcionários 
D) Cometer o erro fatal [...] de enviá-lo justamente à pessoa difamada? 
E) se não, telefone-lhe 
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QUESTÃO 08 
 

Assinale a construção adequada à escrita padrão, tanto da perspectiva gramatical quanto da textual.    
A) Uma moeda mais fraca é o último recurso das autoridades americanas afim de vencer a virtual estagnação de economia em que 

se encontram, através das exportações. 
B) O dólar mais fraco, último recurso das autoridades, americanas, através das exportações, visa vencer a estagnação virtual da 

economia na qual esta se encontra. 
C) O enfraquecimento do dólar é recurso de que as autoridades americanas estão recorrendo, através das exportações, têm como 

objetivo vencer a economia estagnada.  
D) Um dólar mais fraco é o último recurso das autoridades americanas para que, através das exportações, a sua economia possa 

vencer a virtual estagnação em que se encontra. 
E) As autoridades americanas recorrem, para o dólar enfraquecer, às exportações e, nisto, vencer a estagnação virtual da economia 

em que se encontra os EUA. 
 
QUESTÃO 09 
 

Qual o período corretamente pontuado?  
A) Apesar de o papel do diretor ser fundamental sozinho, ele não consegue, atingir, as metas projetadas. 
B) A boa gestão, na escola, não está ligada às ações de uma só pessoa, mas envolve a instituição — todos que interagem com os 

alunos e que ensinam algo a eles.  
C) Em 2000 o Instituto de Gerenciamento de Projetos, PMI, delineou pontos importantes para atender gerentes, e definir as bases, 

para uma conduta ética do gestor. 
D) Como já dito anteriormente um bom gestor busca a integração de todas as atividades que compõem o ato de administrar tais 

como orçar, fazer atendimento, e muitas outras. 
E) O bom coadjuvante é aquele que não aparece mas faz com que os astros apareçam e tenham oportunidade de uma atuação 

brilhante (isso é) na verdade, o que se espera de um bom gestor, financeiro. 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a construção em que onde obedece à regência verbal na escrita padrão. 
A) De onde partem as mudanças? 
B) É preciso haver mercados onde exportar. 
C) Apesar de ser uma moeda emergente, aonde o euro logrou ser uma alternativa ao dólar? 
D) Onde devo me dirigir para obter treinamento? 
E) Não sei donde foram gastos os recursos. 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 

Se é verdadeiro o ditado popular Onde há fumaça, há fogo, também é verdade que 
A) Onde há fogo, não há fumaça. 
B) Onde não há fogo, não há fumaça. 
C) Onde não há fumaça, não há fogo. 
D) Onde há fogo, há fumaça. 
E) Onde não há fumaça, há fogo. 
 
QUESTÃO 12 
 

Considere verdadeiras as seguintes afirmações: 
I) João e Abel viajam se, e somente se, Vera ou Pedro não viajam. 
II) Maria e Marta viajam se, e somente se, João não viaja. 
 

Se Vera não viajou, pode-se afirmar que 
A) Marta não viajou. 
B) João não viajou. 
C) Maria viajou. 
D) Abel não viajou. 
E) João viajou. 
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QUESTÃO 13 
 

Cinco pessoas, suspeitas de terem cometido um crime, afirmaram o seguinte em depoimento:  
- Não foi o Carlos, disse Antônio. 
- Foi o Manoel ou a Cátia, disse Carlos. 
- Foi a Cátia, disse Gerson. 
- O Gerson  está mentindo, disse Manoel. 
- Foi o Manoel ou o Antônio, disse Cátia. 
 

Sabendo-se que um, e apenas um deles, está mentindo, é correto afirmar que o crime foi cometido por 
A) Carlos. 
B) Antônio. 
C) Manoel. 
D) Gerson. 
E) Cátia. 
 

 
QUESTÃO 14 
 

Considere p a proposição chove, q a proposição planto arroz e r a proposição colho alface. A partir dessas informações, é correto 
afirmar que a proposição se p, então q ou r será falsa se 
A) p for verdadeira e q e r forem falsas. 
B) p for falsa e q ou r for falsa. 
C) p for falsa e q ou r for verdadeira. 
D) p e r forem verdadeiras e q for verdadeira. 
E) p e q forem falsas e r for verdadeira. 
 

 
QUESTÃO 15 
 

Qual a negação da proposição Em toda regra há exceção? 
A) Em alguma regra não há exceção. 
B) Há pelo menos uma exceção em toda regra. 
C) Em toda regra não há exceção. 
D) Há exceção em alguma regra. 
E) Em nenhuma regra há exceção. 
 

 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 
 
 
QUESTÃO 16 
 

Com o avanço da tecnologia de informática, novos padrões são desenvolvidos, tomando o lugar de outros mais antigos, mas, do 
ponto de vista do usuário, mantêm o mesmo objetivo funcional. Assinale a alternativa em que a relação mudança de padrão e objetivo 
funcional é INCORRETA. 
A) Do disco flexível para o pen drive → armazenamento 
B) Do cabo coaxial para o par trançado → meio de transmissão 
C) Do cabo serial para o Bluetooth → conectividade 
D) Do USB para o DVD±RW → resolução 
E) Da impressão matricial para a laser → impressão 
 
 
 



5/13 − GESTOR MUNICIPAL 

QUESTÃO 17 
 

O item Central de Segurança, encontrado no Painel de Controle do Windows XP, permite configurar o sistema operacional com o 
objetivo de proteger o computador. Quando esse item é aberto, uma das opções encontradas é: 
A) Definir acesso e padrões do programa. 
B) Assistente para adicionar hardware. 
C) Alterar a maneira como os usuários fazem logon ou logoff. 
D) Bloquear a barra de tarefas. 
E) Atualizações automáticas. 
 
QUESTÃO 18 
 

Para que, em um mesmo documento do MS Word 2003, as primeiras dez páginas sejam numeradas automaticamente com 
algarismos romanos e as demais, em seguida, sejam numeradas automaticamente com algarismos arábicos, é necessário (mas não 
suficiente) que 
A) tal tipo de numeração seja definido na caixa de diálogo Formatar Estilos. 
B) o documento seja quebrado em, pelo menos, duas seções. 
C) seja gerado um índice analítico automático com essa opção de numeração.  
D) o primeiro grupo de páginas seja impresso, o documento todo seja renumerado e, então, o segundo grupo seja impresso. 
E) uma das numerações apareça no cabeçalho e a outra, no rodapé. 
 
QUESTÃO 19 
 

Seja a fórmula =SOMAQUAD(Excel!D12:F17;Word!A4) contida em uma célula qualquer da planilha Plan1, em uma pasta de 
trabalho do MS Excel 2003. Assinale a explicação correta para o elemento da fórmula dado.  
A) O ponto e vírgula (;) é opcional e poderia ser substituído por um espaço em branco, sem alterar a correção ou o significado da 

fórmula. 
B) A palavra Word, na fórmula, obriga o MS Excel 2003 a usar o valor da célula A4 de uma tabela contida em um documento do 

programa MS Word 2003. 
C) Os dois pontos (:) podem ser lidos como até, pois obrigam o MS Excel 2003 a referenciar todas as células da área entre as 

células D12 e F17, inclusive. 
D) O sinal de exclamação (!), nas duas ocorrências, é utilizado para permitir a importação de dados do MS Word 2003 para o MS 

Excel 2003. 
E) A palavra SOMAQUAD representa o nome de uma pasta de trabalho, diferente da corrente, de onde o MS Excel 2003 deve 

buscar valores. 
 
QUESTÃO 20 
 

A barra de endereços do Internet Explorer 6 é o local onde é permitido ao usuário digitar uma URL. Sendo executado esse 
procedimento, o navegador tenta abrir o documento então especificado. A forma de tratamento do endereço depende do protocolo 
utilizado, que normalmente aparece no início da URL. Assinale a expressão que NÃO representa protocolo aceito por esse navegador 
A) file:// 
B) news:// 
C) ftp:// 
D) www:// 
E) http:// 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

Compreendem as decisões de governo em diversas áreas que influenciam a vida de um conjunto de cidadãos. São os atos que o 
governo faz ou deixa de fazer e os efeitos que tais ações ou a ausência delas provocam na sociedade. Esse conceito refere-se a 
A) Decisões Políticas. 
B) Decisões sobre o controle social. 
C) Plano decisório. 
D) Atividades sócio-políticas. 
E) Políticas Públicas. 
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QUESTÃO 22 
 

No Plano Plurianual, a unidade fundamental de gestão é o Programa. São atributos dos programas: 
A) Valor, prazo, metas e avaliação. 
B) Metas, indicadores, avaliação e horizonte temporal. 
C) Objetivos, indicadores, horizonte temporal e valor. 
D) Objetivos, prazo, valor e limites setoriais. 
E) Limites setoriais, indicadores, horizonte temporal e prazo. 
 
 
QUESTÃO 23 
 

Projetos e atividades são instrumentos de programação para alcançar o objetivo de um programa. Assinale a alternativa em que 
esses instrumentos estão caracterizados corretamente. 
A) Projetos resultam em um produto ou serviço de manutenção da ação de governo e atividades, em aperfeiçoamento dessa ação. 
B) Projetos representam ações especiais e atividades, ações finalísticas. 
C) Projetos concorrem para expansão e atividades, para o aperfeiçoamento da ação do governo. 
D) Projetos têm recursos somente de convênios e atividades são financiadas por recursos do tesouro. 
E) Projetos são limitados no tempo e atividades se realizam de modo contínuo e permanente. 
 
 
QUESTÃO 24 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina limites, em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) dos entes da Federação, 
para a despesa total com pessoal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses limites. 
A) União → 50%; Estados e Municípios → 60%. 
B) Municípios → 54%; Estados e União → 60%. 
C) Estados → 6%; União e Municípios → 54%. 
D) União → 60%; Estados e Municípios → 40%. 
E) Municípios → 6%; Estados e União → 54%. 
 
 
QUESTÃO 25 
 

Foi solicitado a Analia, recém empossada por concurso público, que providenciasse um edital de licitação, na modalidade pregão, 
para alugar um galpão onde deverá funcionar uma oficina para reforma de carteiras escolares. Com base na legislação pertinente, o 
que ela deve fazer? 
A) Explicar ao setor requisitante que não poderá ser por meio de pregão, mas pela legislação geral e que as providências serão 

tomadas. 
B) Providenciar o edital para o pregão visto que a reforma deverá iniciar junto com as férias escolares. 
C) Explicar ao requisitante que, em casos de aluguel, independente da destinação, preço, valor total e das condições, está prevista 

a dispensa de licitação e que o fornecedor será contatado para as providências. 
D) Providenciar o empenho e solicitar ao requisitante que apresente o recibo para fazer reserva do pagamento. 
E) Providenciar o edital e explicar ao requisitante que, tratando-se de pregão, o prazo até o recebimento das propostas é de 45 dias 

e que o mesmo deverá aguardar. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Qual instrumento disciplina a mútua cooperação entre órgãos da administração pública, de qualquer espécie, e entre esses órgãos e 
organizações particulares? 
A) Projeto 
B) Programa de trabalho 
C) Contrato 
D) Convênio 
E) Declaração do proponente 
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QUESTÃO 27 
 

Na Contabilidade Pública, qual o método de avaliação a ser adotado para a atualização do valor dos bens de almoxarifado? 
A) Valor da aquisição 
B) Preço médio ponderado das compras 
C) Custo de produção 
D) Preço atualizado de mercado 
E) Valor da aquisição corrigido pelos índices financeiros 
 
 
 
QUESTÃO 28 
 

A Administração Pública pode ceder os bens constantes de seu patrimônio mediante remuneração ou imposição de encargos ou até 
gratuitamente. Assinale a alternativa em que os três tipos de contrato são instrumentos para essa cessão. 
A) Permissão de uso, manutenção, parceria. 
B) Comodato, cessão de uso, permissão de uso. 
C) Comodato, manutenção, parceria. 
D) Cessão de uso, transferência, permissão de uso. 
E) Parceria, alienação, comodato. 
 
 
 
QUESTÃO 29 
 

Em Gestão de Recursos Humanos, há métodos tradicionais quantitativos e não quantitativos de avaliação de cargos. São 
considerados métodos quantitativos: 
A) escalonamento e comparação de fatores. 
B) sistema de pontos Hay e graus pré-determinados. 
C) avaliação por pontos e escalonamento. 
D) avaliação por pontos e comparação de fatores. 
E) sistema de pontos Hay e escalonamento. 
 
 

 
QUESTÃO 30 
 

A abordagem sobre liderança desenvolvida por Robert House, teoria da meta e do caminho, define quatro comportamentos do líder. 
Assinale a alternativa que apresenta esses comportamentos. 
A) Democrático, diretivo, laissez-faire e orientado para tarefas. 
B) Orientado para tarefas, apoiador, cognitivo e democrático. 
C) Diretivo, apoiador, participativo e orientado para conquistas. 
D) Orientado para produção, participativo, diretivo e democrático. 
E) Orientado para conquistas, participativo, laissez-faire e cognitivo. 
 
 
 
QUESTÃO 31 
 

Entendendo as diferenças entre grupos e equipes, é possível perceber por que tantas organizações recentemente reestruturaram 
seus processos de trabalho em torno de equipes. São características das equipes de trabalho: 
A) desempenho coletivo, sinergia positiva, responsabilidade individual e mútua e habilidades complementares.  
B) sinergia positiva, responsabilidade individual, habilidades aleatórias e desafios independentes. 
C) desempenho independente, sinergia positiva, responsabilidade mútua e habilidades multidisciplinares. 
D) habilidades multidisciplinares, sinergia positiva, desempenhos independentes e responsabilidade individual e mútua. 
E) habilidades aleatórias, desempenho coletivo, sinergia positiva e responsabilidade individual. 
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QUESTÃO 32 
 

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) podem ser classificados tendo em vista as necessidades básicas da empresa. Nessa 
classificação, denomina-se SIG inativo o que é orientado para a 
A) obtenção de parâmetros de avaliação de desempenho da empresa. 
B) geração de oportunidades de negócios para a empresa. 
C) identificação de oportunidades de negócios para a empresa. 
D) obtenção de informações destinadas a evitar surpresas desagradáveis para a empresa. 
E) identificação de informações do macroambiente que influenciam a empresa. 
 

 
QUESTÃO 33 
 

Sobre os condicionantes do Sistema de Informação Gerencial (SIG), marque V para os verdadeiros e F para os falsos. 
 

(      ) Objetivos, estratégias e políticas da organização. 
(      ) Fatores ambientais e tecnologia da empresa. 
(      ) Qualidade do fator humano, da informação e dos processos estabelecidos. 
(      ) Dados, tratamentos e transformação dos insumos da empresa. 
(      ) Análise, seleção, implementação e avaliação das alternativas selecionadas. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F, V, F 
B) V, V, V, F, F 
C) F, F, F, V, V 
D) F, V, V, F, V 
E) V, F, F, V, V 
 
 
QUESTÃO 34 
 

São instrumentos de planejamento do gasto público: 
A) projetos, atividades e operações especiais. 
B) projetos, atividades e orçamento anual. 
C) operações especiais, plano plurianual e orçamento anual. 
D) plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 
E) atividades, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 
 
 
QUESTÃO 35 
 

As despesas públicas, por exigência legal, devem passar por três estágios distintos, a fim de que possam ser examinadas sob todos 
os aspectos, assegurando-se à administração pública a regularidade dos gastos e, aos credores, a certeza do pagamento. O estágio 
da análise da comprovação da despesa, decisiva para o julgamento de sua regularidade e legalidade, é 
A) o empenho. 
B) o pagamento. 
C) a liquidação. 
D) a contratação. 
E) a licitação. 
 
 
QUESTÃO 36 
 

A função consumo de dada economia é C = 140 + 0,9Y, em que Y indica a renda e C, o consumo. Em relação a essa economia, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O consumo autônomo é positivo. 
B) A propensão marginal a consumir é igual a 0,9. 
C) A propensão média a consumir é igual à propensão marginal a consumir. 
D) A propensão marginal a poupar é igual a 0,1. 
E) O efeito multiplicador dos investimentos é igual a 10. 
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QUESTÃO 37 
 

A função de custo total (CT) de curto prazo de uma empresa, expressa por CT = 100 + 50q, depende do custo fixo e da quantidade 
produzida (q). Em relação a essa função, assinale a afirmativa correta. 
A) O custo fixo é igual a 50. 
B) O custo marginal não é constante. 
C) O custo fixo médio pode assumir valores negativos. 
D) O custo marginal é igual ao custo variável médio. 
E) O custo variável médio não é constante. 
 
 
QUESTÃO 38 
 

Em relação à Teoria da Demanda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

 
(      ) Se a demanda de mercado de um bem é dada por D(p) = 

p
R , quanto maior for a renda R do consumidor mais elástica 

será a curva de demanda para dado preço p. 
(      ) A variação do excedente do consumidor decorrente de uma variação no preço de um bem pode ser interpretada como a 

variação na utilidade do consumidor decorrente dessa mesma variação no preço do bem. 
(      ) A curva de renda-consumo está para a curva de Engel assim como a curva de preço-consumo está para a curva de 

demanda. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) V, F, F 
C) F, V, F 
D) V, V, V 
E) F, V, V 
 
 
QUESTÃO 39 
 

No período 1992-1997, o câmbio sobrevalorizado tornou os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional, pois 
que as importações cresceram 63,34% e as exportações, somente 34,18%. Tais percentuais contribuíram para aumentar o déficit nas 
transações correntes. Esse déficit exigiu 
A) redução da taxa de juros de maneira a ampliar o consumo interno. 
B) manutenção da taxa de juros em patamares compatíveis com uma política industrial de reposição do capital depreciado e 

aquisição de equipamento nacional. 
C) redução da taxa de juros de modo a desestimular o consumo interno. 
D) implementação de políticas destinadas à redução das desigualdades regionais internas.    
E) elevação da taxa de juros de modo a atrair capitais e contribuir para equilibrar o balanço de pagamentos. 

 
QUESTÃO 40 
 

Alguns planos econômicos implementados no Brasil, nos anos oitenta e noventa do século XX, esgotaram o cardápio de mecanismos 
coercitivos para resolver o problema de coordenação decisória inerente à estabilização macroeconômica: congelamentos, 
prefixações, controles ad hoc de preços e salários com “redutores”, “expurgos”, “vetores” e tablitas, ou grandes esquemas envolvendo 
“pactos sociais”, “políticas de rendas” − amplas ou no âmbito das câmaras setoriais − além da suprema violência do “seqüestro de 
ativos”. O Plano Real surgiu após todas essas experiências. Para promover a reforma monetária e a reconfiguração jurídica do 
instituto da correção monetária, sem qualquer forma de surpresa ou coerção, qual instrumento foi implantado? 
A) Unidade Fiscal de Referência (UFIR) 
B) Unidade Real de Valor (URV) 
C) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
D) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) 
E) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) 
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QUESTÃO 41 
 

Em relação à Legislação Aplicada à Gestão Pública, analise as afirmativas a seguir. 
 

I - O projeto de lei do orçamento anual, do município de Cuiabá, deverá ser encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo até o 
dia 15 de setembro de cada exercício. 

II - Excluem-se dos limites da despesa com pessoal os gastos com inativos quando custeados com recursos de fundo específico 
vinculado a essa finalidade. 

III - A dívida flutuante compreende apenas os serviços da dívida a pagar, depósitos e restos a pagar, excluídos os serviços da 
dívida. 

IV - As despesas inscritas na conta de restos a pagar serão liquidadas quando do recebimento do material, da execução da obra 
ou da prestação do serviço, ainda que ocorram depois do encerramento do exercício financeiro. 

V - É vedado ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, no último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser 
paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida 
suficiente de disponibilidade de caixa. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II, IV e V, apenas. 
B) II, III, IV e V, apenas. 
C) I, II, IV e V, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 

 
 
QUESTÃO 42 
 

Em relação a Orçamento e Contabilidade Pública, assinale a afirmativa correta. 
A) A destinação dos recursos de taxas para custeio de serviços específicos contraria o princípio da não-afetação de receitas. 
B) Os investimentos efetuados pelo município nos órgãos vinculados às áreas de saúde, educação, assistência social e previdência 

social devem constar do orçamento da seguridade social. 
C) A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis, o levantamento geral dos mesmos e terá por base o 

inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética. 
D) O regime contábil na contabilidade pública brasileira é o de competência para as despesas e de caixa para as receitas, 

exatamente a fim de evitar o reconhecimento de ingressos e dispêndios extra-orçamentários, o que provocaria distorções na 
apuração do resultado do exercício. 

E) A despesa anulada no exercício reverte-se à dotação, a despesa anulada no exercício seguinte será considerada despesa extra-
orçamentária do ano em que se efetivar. 

 
 
QUESTÃO 43 
 

A coluna da esquerda apresenta denominações usuais da classificação da Receita e Despesa Públicas e a da direita, a sua 
conceituação. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Resgate de Empréstimos Tomados em X0, empenhados no exercício de X2. 
(      ) Constituem pagamentos que independem de autorização legislativa. 
(      ) Operações de crédito tomado a curto prazo por antecipação da receita. 
(      ) Subvenções Sociais, Dívida Ativa e Dividendos. 
(      ) Quanto à classificação por categoria econômica, são as dotações para a 

manutenção de serviços anteriormente criados. 
(      ) Encargos da Dívida com a Previdência reconhecida no exercício de X2 cujo 

fato gerador ocorreu em X0. 

1 − Receitas Correntes 
2 − Receitas de Capital 
3 − Despesas Correntes 
4 − Receitas Extra-orçamentárias 
5 − Despesas Orçamentárias 
6 − Despesas Extra-orçamentárias 
7 − Despesas de Exercícios Anteriores 

(      ) Provenientes de ingressos das amortizações de empréstimos anteriormente 
concedidos. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 5, 4, 6, 3, 2, 1, 7 
B) 7, 6, 1, 5, 2, 4, 3 
C) 7, 6, 4, 1, 3, 5, 2 
D) 6, 3, 2, 1, 5, 7, 4 
E) 5, 6, 4, 1, 3, 7, 2 
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QUESTÃO 44 
 

Analise os dados a seguir. 
 

I - Foi aberto um Crédito Especial no mês de novembro de X0. 
II - O Balanço Orçamentário continha valores conforme abaixo:  

 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Dezembro de X0 (em R$) 

Títulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença 
Receitas Correntes 35.000 38.450  + 3.450 Créditos Orçamentários 60.000 56.500 - 3.500 
Receitas de Capital 13.000 12.400 - 600 Créditos Especiais 4.200 3.000 - 1.200 
Soma 48.000 50.850 + 2.850 Soma 64.200 59.500 - 4.700 
Déficit 16.200 8.650 - 7.550 Superávit - - - 
TOTAL 64.200 59.500 - 4.700 TOTAL 64.200 59.500 - 4.700 

 
A partir das informações dadas, pode-se afirmar que o Crédito Adicional reaberto no ano de X1 é: 
A) R$ 1.200 
B) R$ 3.500 
C) R$ 7.550 
D) R$ 2.850 
E) R$ 4.700 

 
 

 
QUESTÃO 45 
 

Em relação às Demonstrações Contábeis na Administração Pública, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O demonstrativo que congrega receitas e despesas orçamentárias, mutações patrimoniais, bem como contas independentes da 

execução orçamentária denomina-se Demonstração das Variações Patrimoniais. 
B) No Balanço Financeiro, são evidenciados os saldos das contas de receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e 

das disponibilidades do exercício anterior e das que passam para o exercício seguinte. 
C) A economia orçamentária é evidenciada no Balanço Orçamentário quando a despesa fixada é maior que a despesa realizada. 
D) No Balanço Patrimonial, o passivo financeiro é constituído dos compromissos exigíveis cujo pagamento independa de 

autorização orçamentária. 
E) Os restos a pagar inscritos no exercício são computados como receitas extra-orçamentárias no Balanço Financeiro do ano que 

se encerra. 
 
 
 
QUESTÃO 46 
 

A Constituição Federal brasileira fixa regras de observância obrigatória para o gestor público. Sobre essas regras, assinale a assertiva 
INCORRETA. 
A) O administrador municipal poderá conceder vantagens remuneratórias, bem como criar cargos, havendo prévia dotação 

orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) O administrador municipal poderá, em face de autorização legislativa, utilizar de recursos da seguridade social para cobrir déficit 

de fundações públicas. 
C) O administrador municipal não deverá sancionar artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que se incompatibilize com o Plano 

Plurianual.  
D) O administrador municipal poderá determinar a vinculação de receitas próprias geradas pelo imposto sobre propriedade de 

veículos automotores e sobre propriedade predial e territorial urbana para pagamento de débito com a União. 
E) O administrador municipal está autorizado a instituir fundos, desde que para suprir necessidades decorrentes de calamidade 

pública decretada ou para atender a programas de seguridade social.      
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QUESTÃO 47 
 

Ao administrador público municipal compete observar e cumprir com as novas diretrizes legais para a regularização e ordenamento 
urbanos. Sobre o assunto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O reconhecimento da função social de uma propriedade urbana está condicionado ao cumprimento das exigências 
fundamentais do Plano Diretor Municipal. 

(      ) O Plano Diretor Municipal está desobrigado de prever um sistema de acompanhamento e controle de suas determinações, 
quando da existência de auditoria independente do órgão municipal competente. 

(      ) O poder público municipal somente pode exigir, de proprietário de solo urbano não edificado, o seu aproveitamento e sob 
pena de parcelamento ou edificação compulsórios, se este estiver em desacordo com o Plano Diretor Municipal. 

(      ) Como diretriz geral da política urbana objetivada pela norma regulamentadora está a previsão da gestão democrática, 
concebida como aquela que se realize com a participação da população e de associações representativas, na execução 
de projetos de desenvolvimento urbano.  

 

Marque a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) V, F, F, V 
C) F, F, F, V 
D) V, V, F, F 
E) F, V, V, V 
 
 
 
QUESTÃO 48 
 

Analise os seguintes casos: 
 

I - Prestador de serviço de limpeza contratado pela municipalidade utilizou material pertencente ao município, colocado a sua 
disposição, para seus serviços contratados por terceiros particulares. 

II - Administrador da oficina mecânica da Câmara Municipal, ao considerar um bem público inservível, por ato formal doou o bem 
para pessoa jurídica com fins educacionais. 

III - Gestor público municipal não revelou fato que tinha ciência em razão de suas atribuições. 
IV - Jornalista responsável pela comunicação social de Fundação Pública municipal locou espaço para publicidade de sua pasta 

em jornal impresso ou televisivo ao qual presta assessoria. 
 

Estão incursos nas penas da Lei de Improbidade Administrativa os casos 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 
 
 
QUESTÃO 49 
 

Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O motivo, na edição do ato de revogação de ato administrativo, é pressuposto formal e obrigatório que consiste na descrição do 

fato e, eventualmente, do direito.  
B) Estabilidade é um direito de todo servidor público, pois somente poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado ou mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa. 
C) Direito de petição é o exercício junto aos Poderes Públicos, constitucionalmente assegurado ao cidadão, independentemente do 

pagamento de taxas, em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder.   
D) Poder de Polícia é a denominação da atividade administrativa lícita de restrição à liberdade ou à propriedade. 
E) Habilitação é fase do procedimento licitatório, na qual se faz a abertura de envelopes com a documentação dos concorrentes, 

antes de verificação das propostas.  
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QUESTÃO 50 
 

Ao gestor público, para a realização dos contratos administrativos, cabe orientar-se pelas regras gerais de Direito Administrativo e 
pelas normas especiais de Licitação. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. 
A) A administração pública deve se pautar, nos processos licitatórios, pelos termos do edital, salvo se um dos licitantes impugná-lo 

fundamentadamente até antes da realização da homologação e for, pela comissão, julgada procedente. 
B) As funções de confiança, exercidas por servidores públicos, em cargo de provimento efetivo e em cargos de comissão, são de 

livre nomeação e exoneração pelo administrador público municipal. 
C) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, com exceção da suspensão dos direitos políticos. 
D) A adjudicação, no processo licitatório, quando realizada, põe termo à classificação e declara o vencedor. 
E) Caberá revogação do contrato administrativo pelo administrador público, a seu juízo de conveniência e oportunidade, desde que 

competente. 
 
 


