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II  --  NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 

 1. Os softwares são elementos básicos do computador que permitem transformar dados em informação. Os 
softwares podem ser divididos em três tipos quanto à sua finalidade de uso: sistemas operacionais, 
aplicativos e utilitários. Com base nessa classificação de softwares, é correto afirmar: 

 

a) Windows XP, Windows 7, Google Chrome e Ubuntu Linux são exemplos de sistemas operacionais. 
b) Programas de Antivírus (como AVG, Avast, Panda, Norton etc.) e compactadores (como WinRar e 
Winzip) são softwares que se enquadram na classe de sistemas operacionais. 

c) Editores de textos (como o Microsoft Word), planilhas eletrônicas (como o Microsoft Excel) e softwares 
de apresentação (como o PowerPoint) representam os chamados aplicativos. 

d) Navegadores de Internet, editores de textos e ferramentas de sistemas são tidos como softwares utilitários. 
e) Programas de Antivírus, navegadores de Internet e ferramentas de sistemas fazem parte de softwares que 
auxiliam nas tarefas de gerenciamento e manutenção do computador, representando a classe dos aplicativos. 

 
 

 2. Observe, na figura a seguir, um documento no editor de texto Microsoft Word 2007: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Analisando a figura, dentre as opções de formatação usada no texto selecionado, identificam-se: 
 

a) Fonte Normal; Negrito; Texto alinhado à direita 
b) Fonte Times New Roman; Itálico; Sobrescrito 
c) Fonte Times New Roman; Negrito; Texto alinhado à direita 
d) Fonte Times New Roman; Itálico; Subscrito 
e) Fonte Normal; sobrescrito; Texto centralizado 
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 3. A parte essencial para o funcionamento do computador, que é considerada o seu cérebro, visto que realiza uma 
série de operações lógicas e matemáticas, é denominada de: 

 

a) Placa de vídeo c) Memória RAM e) Drive óptico 
b) Processador d) Disco rígido (HD) 

 
 

 4. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, e Microsoft Internet Explorer são exemplos de: 
 

a) Softwares de gestão de recursos d) Páginas de rede social 
b) Firewalls e) Navegadores Web  
c) Sistemas operacionais  

 
 

 5. Observe, na figura a seguir, os dados referentes a um diário de notas eletrônico hipotético, elaborado no 
Microsoft Excel 2007: 

 

  Com base nessa figura e considerando as funções e o uso de fórmulas no 
Microsoft Excel 2007, identifique as afirmativas corretas: 

 

 I. O cálculo da média das notas obtido na célula B10 pode ser feito 
através da função: =MÉDIA(A2:A8) 

 
 II. A quantidade de alunos faltosos pode ser obtida pela inserção na 

célula B11 da função: =CONT.SE(A2:A8;-) 
 
III. O cálculo da média das notas obtido na célula B10 pode ser feito 

através da fórmula: =SOMA(A2;A8)/CONT.NÚM(A2;A8) 
 
IV.  A quantidade de alunos faltosos pode ser obtida pela inserção na 

célula B11 da função: =CONT.SE(A2:A8;"-") 

 
  Estão corretas apenas:  
 

a) I e II b) III e IV c) II e III d) I, II e III e) I e IV 
 
 
 
 

IIII  --  GGEESSTTÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
 

 6. É comum os leigos confundirem os significados de Estado e de Governo. Quanto a esses significados, é 
correto afirmar: 

 

a) O Estado refere-se ao modo como o Governo é administrado. 
b) Os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – são desempenhados pelo Estado. 
c) O Estado é a autoridade que define as ordens a serem seguidas, com vistas ao bem comum da coletividade. 
d) O Governo representa a forma como os objetivos e as políticas são definidos, direcionando a realização 
dos fins pretendidos pelo Estado. 

e) O Estado é agente público que conduz a nação. 
 
 

 7. Desde os primórdios da humanidade, o homem já notava a necessidade de se organizar em comunidades 
maiores, o que tem levado muitos cientistas sociais a estudarem as formas de organização de poder. Em se 
tratando de regimes políticos, formas de governo e sistemas de governo, é correto afirmar: 

 

a) As chefias de Governo e de Estado estão separadas no sistema de governo parlamentarista. 
b) A monarquia é um regime político pautado na democracia. 
c) O regime político adotado no Brasil é a democracia semidireta. 
d) A forma de governo brasileira é a presidencialista. 
e) O regime político autocrático é exercido por representantes eleitos pela população. 
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 8. No que diz respeito à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, considere as 
afirmativas a seguir, identificando com V a(s) verdadeira (s) e, com F a(s) falsa(s): 

 

( ) A República Federativa do Brasil é constituída pela União, pelos estados-membros, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios. 

( ) Os estados-membros são todos dotados de autonomia político administrativa. 
( ) O Distrito Federal, por ser capital federal, não usufrui de autonomia político administrativa. 
( ) Os estados membros podem se desmembrar para se anexarem a outros estados membros, desde que 

haja aprovação da população por plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. 
( ) A Federação Brasileira permite a formação de estados independentes. 

 

A sequência correta é: 
 

a) FVFVV b) VVFVF c) VVVVV d) VFVFF e) FFVFF 
 
 9. Para facilitar a implantação do modelo burocrático de Gestão Pública, foi criado o Departamento 

Administrativo do Setor Público (DASP). Nesse sentido, é correto afirmar que o DASP 
 

a) foi fundado no Governo de Juscelino Kubitscheck. 
b) existe até os dias de hoje. 
c) tinha como um de seus objetivos primordiais a flexibilização de procedimentos. 
d) fomentava o treinamento de servidores para o exercício de suas funções. 
e) dava significativa atenção aos aspectos informais inerentes à gestão. 

 
 

 10. Em se tratando da história da Administração Pública Brasileira, os anos cinquenta e sessenta do século XX 
apresentaram características bastante marcantes. Posto isso, identifique a característica que NÃO se adéqua a 
esse contexto: 

 

a) Gestão administrativa voltada ao desenvolvimento. 
b) Fundação de empresas públicas e sociedades de economia mista. 
c) Aumento da intervenção do Estado na vida econômica e social do país. 
d) Prioridade na racionalização de recursos. 
e) Criação de empresas estatais, a exemplo da Petrobrás e da Telebrás. 

 
 
 11. Frente à constatação de necessidades emergentes no cenário da Gestão Pública brasileira, no final dos anos 

setenta e início dos anos oitenta do século XX, foi criado o Programa Nacional de Desburocratização. Nesse 
sentido, identifique dentre os objetivos a seguir, aqueles relativos a esse programa: 

 
 I. Implementar o Planejamento Participativo. 
 II. Simplificar os processos administrativos. 
III. Incentivar a expansão da Administração Indireta. 
IV.  Promover a eficiência nos serviços públicos. 
 V Economizar recursos por meio de melhorias nos processos administrativos. 
 

  Estão corretas:  
 

a) Apenas I e III d) Apenas II, IV e V  
b) Apenas  I e II e) I, II, III, IV e V  
c) Apenas III e IV  

 
 
 12. O paradigma de gestão pública em que o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do 

soberano e os auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real é denominado de: 
 

a) Gerencial c) Patrimonialista e) Societal  
b) Burocrático d) Autocrático 
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 13. Diante de indagações sobre o modelo de gestão pública patrimonialista, surgiu a necessidade de outro modelo 

de gestão pública que atendesse às expectativas do cenário brasileiro. Nesse contexto, é correto afirmar que 
esse outro modelo, denominado burocrático 

 
a) tem como ícone Bresser Pereira. 
b) prega um controle flexível das atividades meio. 
c) apóia-se no modelo idealizado por Max Weber. 
d) estimula o empreendedorismo na gestão pública. 
e) apresenta um caráter isento de hierarquização. 

 
 
 14. Em relação à Administração Pública Societal, identifique com V a(s) afirmativa (s) verdadeira (s) e com F a(s) 

falsa(s): 
 

( ) Combina democracia representativa e participativa. 
( ) Tenta romper com o autoritarismo no exercício do poder público. 
( ) É alvo de oposição dos movimentos populares. 
( ) Contém a participação dos atores sociais. 
( ) Teve seu auge no momento de elaboração da Constituinte. 

 
A sequência correta é: 
 
a) FVFVF b) VFVFV c) VVFVF d) FFVVF e) VFVFV 
 
 

 15. O papel do Estado na vida da sociedade e seu grau de intervenção na economia têm provocado muitas 
polêmicas, ao longo dos anos. No que diz respeito às reformas do Estado brasileiro, identifique com V a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s): 

 
( ) A reforma iniciada em 1967 propunha a descentralização para a Administração Indireta. 
( ) A Constituição Federal de 1988 foi um marco para o fim da rigidez burocrática na gestão pública. 
( ) Um projeto de Reforma Administrativa foi aprovado, em 1985, mas as suas propostas não foram 

implementadas, por questões de ordem econômica e financeira. 
( ) As reformas da Era Vargas e do regime militar focaram seus esforços na inclusão social. 
( ) A reforma ocorrida nos anos sessenta acarretou uma redução da coordenação e do controle no 

contexto da Gestão Pública. 
 

A sequência correta é: 
 
a) FVVVF b) VFVFF c) FVFVV d) VFVVF e) FVFFV 
 
 

 16. A partir dos anos noventa, começa-se a consolidar a Nova Administração Pública no contexto brasileiro. Em 
relação a essa realidade da Administração Pública, identifique as afirmativas corretas: 

 
 I. Caracterizou-se pela manutenção do ethos burocrático. 
 II. Originou-se em preceitos patrimonialistas. 
III. Teve como protagonista de sua implantação Bresser Pereira. 
IV.  Primava por estratégias neoliberais de estabilização econômica. 
 V. Tinha como pano de fundo os interesses dos movimentos sociais brasileiros. 

 
  Estão corretas apenas:  
 

a) I e III b) III e IV c) I e II d) I, III e V e) II, IV e V 
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 17. No processo de reforma dos anos noventa, foi possível identificar duas vertentes: a gerencial e a societal. 
Sobre essas vertentes, é INCORRETO afirmar: 

 
a) A vertente gerencial utiliza as experiências do Reino Unido e dos Estados Unidos como referencial. 
b) A vertente societal herdou ideias dos movimentos contrários à ditadura. 
c) A vertente gerencial tornou-se hegemônica, quando a aliança social liberal alcançou o poder. 
d) Os conselhos gestores são exemplos de experiências alternativas de gestão pública que inspiraram a 
vertente societal. 

e) A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma expectativa de que a vertente gerencial se tornasse a 
marca do Governo Federal. 

 
 

 
 18. Na Constituição Federal de 1988, foram estabelecidos cinco princípios da Administração Pública, a serem 

observados nas três esferas de Governo. Dentre tais princípios, identificam-se: 
 

a) Publicidade, Propaganda e Comunicação 
b) Legalidade, Impessoalidade e Moralidade 
c) Moralidade, Rapidez e Prestatividade 
d) Publicidade, Comunicação e Rapidez 
e) Legalidade, Eficácia e Qualidade 

 
 19. A maior parte dos atos administrativos, tais como resumo de contratos celebrados ou atos de nomeação de 

pessoal, precisa ser divulgada no Diário Oficial. Esse procedimento tem como base o princípio da 
Administração Pública denominado de: 

 
a) Comunicação c) Publicidade e) Moralidade  
b) Impessoalidade d) Eficiência  

 
 
 20. Sobre a Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal 

brasileira, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. Estabelece parâmetros a serem seguidos acerca do gasto público de cada ente federativo brasileiro. 
 II. É considerada um significativo instrumento de transparência em relação aos gastos públicos, ao indicar 

parâmetros para uma administração eficiente. 
III. Tem como objetivo principal estimular a tomada de decisão voltada ao risco no contexto dos estados e 

municípios brasileiros. 
IV.  Visa a manter a saúde financeira também das futuras gestões dos estados e municípios brasileiros. 
 V. Regulamenta exclusivamente os gastos públicos voltados à Educação no âmbito dos municípios. 

 
  Estão corretas apenas:  
 

a) III e IV b) I, II e III c) I, II e IV d) I, III e V e) II, IV e V 
 
 
 21. A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC N° 101/2000), é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se 
houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

b) É vedado consignar, na Lei Orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
c) É vedada a aplicação das disponibilidades do Fundo de Previdência, em títulos da dívida pública estadual e 
municipal, em ações e outros papéis e em empréstimos de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder 
Público. 

d) A lei orçamentária e as leis de créditos adicionais só incluirão novos projetos após serem, adequadamente, 
atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, 
nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

e) O poder executivo demonstrará e avaliará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência fechada na casa legislativa municipal. 
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 22. Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 04 de maio de 2000, no que se refere à gestão 

municipal, é correto afirmar: 
 

a) A despesa total com pessoal, de acordo com os fins dispostos no caput do art. 169 da Constituição Federal 
de 1988, em cada período de apuração, não poderá exceder 60% dos percentuais da receita corrente 
líquida. 

b) A LRF não estabelece limites para despesas com pessoal em cada período de apuração. 
c) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, poderá exceder 65% dos percentuais da receita 
corrente líquida. 

d) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 50% dos percentuais da 
receita corrente líquida. 

e) A LRF, tendo em vista o caput do art. 169 da Constituição Federal de 1988, estabelece limites flexíveis 
para despesas com pessoal em cada período de apuração, e o teto dependerá das peculiaridades locais. 

 
 
 23. Diante de novas configurações sociais, políticas e econômicas no Brasil, o gestor assume um papel crucial na 

Administração Pública. Nesse contexto, é necessário que o gestor público 
 

a) tenha seus objetivos  direcionados exclusivamente aos interesses do Estado. 
b) tenha a autonomia de agir sem a consonância da lei, para o alcance de resultados. 
c) tenha como obrigação gerir a coisa pública de forma ética. 
d) atue independentemente do cumprimento dos cinco princípios da Administração Pública. 
e) desempenhe funções voltadas à administração do Estado, especificamente na esfera federal. 
 
 

 24. Nos últimos anos, o gestor público brasileiro tem sido orientado a agir com transparência. Considerando esse 
novo perfil, é INCORRETO afirmar que esse gestor público deve 

 
a) ampliar a divulgação das ações governamentais. 
b) propiciar ações que fortaleçam a democracia. 
c) desenvolver as noções de cidadania. 
d) disponibilizar informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens. 

e) preservar o anonimato da alta cúpula do Governo Federal. 
 
 
 25. O orçamento público é uma das principais ferramentas de trabalho do gestor público e, por isso, deve passar 

por exames minuciosos em sua elaboração. Nesse sentido, é correto afirmar que o orçamento público 
 

a) é o elo entre o planejamento e as funções executivas das organizações privadas, em que a alocação de 
recursos visa à consecução de objetivos e metas. 

b) é elaborado pelo poder executivo e aprovado pelo poder legislativo, dentro do processo legislativo normal. 
c) configura-se como o instrumento do poder público para expressar apenas a origem e o montante dos 
recursos (receitas) a serem obtidos. 

d) revela, em seu conceito puro, a função primordial da gestão pública para lidar com as questões 
trabalhistas, humanas e burocráticas. 

e) não expressa as políticas públicas desenvolvidas pela entidade pública, os interesses que nele predominam 
e nem os setores beneficiados. 

 
 
 26. A receita orçamentária é classificada em categorias econômicas que se dividem nos dois seguintes grupos: 
 

a) Receitas correntes e de capital 
b) Receitas correntes e tributárias 
c) Receitas correntes e patrimoniais 
d) Receitas tributárias e amortização de empréstimos 
e) Receitas tributárias e patrimoniais 
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 27. Considerando o art. 159 da Constituição Federal de 1988, que trata do repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), identifique a seguir os tributos que a União é obrigada a compartilhar com os Municípios: 

 

 I. Imposto de Renda (IR) 
 II. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
III. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
IV.  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
 V. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

 

  Estão corretas apenas: 
 

a) I, III e IV b) II, III e IV c) I e V d) II e IV e) I e III 
 
 

 28. A respeito das políticas públicas, considere as afirmativas a seguir, identificando com V a(s) verdadeira(s) e 
com F, a(s) falsa(s). 

 

 ( ) O monitoramento das políticas atende a objetivos imediatos, detecta deficiências, obstáculos e/ou 
necessidades de ajustes da execução.  

( ) As políticas públicas são disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do 
Estado e regulam as atividades governamentais de interesse público. 

( ) As políticas públicas ocorrem em um campo tenso e de elevada densidade política, de relações 
conflituosas entre Estado e sociedade, entre os poderes de Estado, entre administradores e políticos. 

( ) As propostas de políticas públicas ganham, em sua formulação, forma e estatuto, recebendo 
tratamentos formais mínimos, em que são definidos metas, objetivos e recursos. 

( ) Os processos de monitoramento e avaliação são etapas separadas, sem nenhum grau de 
complementaridade. 

 

A sequência correta é: 
 

a) VFFVV b) VVFFV c) FFVFF d) FVFVF e) FVVVF 
 
 

 29. Os tributos no Brasil também podem ser classificados como progressivos, regressivos ou neutros. Nesse 
sentido, considere as afirmativas a seguir, identificando com V a(s) verdadeira(s), e com F, a(s) falsa(s). 

 

( ) O Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF – é um exemplo de tributo neutro, pois a parcela da renda 
paga como imposto é fixa, sem relação com os bens e serviços adquiridos pelo contribuinte. 

( ) O IPI é um exemplo de tributo regressivo, pois, proporcionalmente, o contribuinte que ganha menos 
comprometerá mais sua renda do que um contribuinte que ganha mais. 

( ) O imposto cobrado sobre um litro de combustível no Brasil é regressivo, pois, proporcionalmente, um 
contribuinte que ganha mais comprometerá menos sua renda que um contribuinte que ganha menos. 

( ) O tributo neutro não compromete a renda do contribuinte. 
( ) O tributo progressivo, proporcionalmente, onera mais o contribuinte de alto poder aquisitivo. 

 

A sequência correta é: 
 

a) FVVFV b) VFFVF c) FFVVF d) VVFFV e) FVFVF 
 
 

 30. A política fiscal consiste na arrecadação e gastos do governo e pode ser utilizada com o objetivo de aumentar 
o emprego. Caso esse seja o objetivo de uma economia, é correto afirmar: 

 

a) Se o governo aumentar impostos, aumentará a renda disponível da população, estimulando o consumo e, 
consequentemente, a atividade econômica e o emprego. 

b) Se o governo aumentar gastos, estimulará a atividade econômica e, consequentemente, o emprego. 
c) Se o governo reduzir os gastos, a renda nacional aumentará, e, consequentemente, as exportações 
crescerão, estimulando o emprego. 

d) Se o governo reduzir impostos, a renda disponível cairá, reduzindo o consumo e o investimento e, por 
conseguinte, o emprego. 

e) Se o governo aumentar gastos, provocará um aumento das exportações, que reduzirá a renda nacional e, 
consequentemente, o emprego. 

 
 
 


