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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. 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. 

 
 

 7. 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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 8. 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. 

 
 
 9. Considerando o balanço patrimonial, é correto afirmar: 
 

a) O balanço patrimonial demonstra a situação das contas que formam apenas o ativo de uma entidade. 
b) O passivo demonstra a parte dos bens e direitos, e o ativo representa os compromissos assumidos com 
terceiros (obrigações). 

c) Os principais grupos do balanço patrimonial são: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, 
saldo patrimonial, ativo compensado e passivo compensado. 

d) As contas parcelamentos, empréstimos e financiamentos são classificadas no ativo financeiro. 
e) As contas almoxarifado, dívida ativa e bens móveis são classificadas no passivo permanente. 

 
 

 

 10. Sobre o papel do gestor no processo de adaptação organizacional às mudanças no mundo atual, é 
INCORRETO afirmar: 

 
a) O gestor precisa estar preparado estrategicamente, além de “saber escutar”, dar e receber feedbacks e, 
principalmente, ter uma comunicação eficaz. 

b) O gestor atual tem como missão ser interativo, construir relações internas e externas, sendo a 
comunicação uma de suas principais ferramentas de trabalho. 

c) A comunicação horizontal, denominada de lateral, é estabelecida entre os pares do mesmo nível, 
contribuindo para a agilidade da informação. 

d) O principal papel do gestor é saber transformar informação em conhecimento que deverá ser usado 
adequadamente e concentrado em seu domínio, para que sozinho tome as melhores decisões. 

e) O gestor público, no desempenho de seus papéis profissionais e, em específico, o de facilitar a 
comunicação e as relações interpessoais, sofre influências da cultura organizacional vigente. 

 
 
 11. 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 
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 12. Considerando os princípios da administração pública, julgue as afirmativas a seguir, identificando com V a(s) 
verdadeira(s) e com F, a(s) falsa(s). 

 

 ( ) A existência do princípio da legalidade é, na realidade, a formalização jurídica de um propósito que é 
político. Esse princípio contrapõe-se a quaisquer tendências de exacerbação personalista dos gestores. 

( ) A atividade administrativa deve tratar a todos com igualdade, sem distinção, exceto em casos de 
privilégios contemplados pela Constituição Federal de 1988 (artigos 5°, caput, e 27°, caput). 

( ) O princípio da moralidade contempla preceitos que obrigam o homem a agir de acordo com a justiça e 
a igualdade, requerendo honestidade nos atos administrativos. 

( ) O princípio da publicidade visa ao controle da moralidade administrativa e à proteção do patrimônio 
público, podendo ser utilizado para promoção pessoal de qualquer gestor público. 

( ) O administrador, pelo princípio da eficiência, deve buscar soluções para questões concretas que estejam 
dentro do contexto legal, maximizando a demanda pública e tornando efetiva a prestação de serviço. 

 

A sequência correta é: 
 

a) VFVFF b) FVFVF c) VFVFV d) FFFFF e) VVVVV 
 
 

 13. O registro, o controle e o estudo de atos e fatos administrativos e econômicos – operados no patrimônio de 
uma entidade pública, propiciando a geração de informações, variações e resultados sobre a composição desse 
patrimônio, auferidos por sua administração e pelos seus usuários – são tratados pela área da ciência contábil 
denominada de: 

 

a) Contabilidade Comercial d) Administração Pública  
b) Contabilidade Básica e) Gestão Pública Municipal  
c) Contabilidade Pública  

 
 

 14. Considerando as funções da Contabilidade, identifique as que estão definidas corretamente: 
 

 I. Informação – É a interpretação das demonstrações e dos registros com base nas classificações dos fatos, 
transparecendo o resultado das ações administrativas sobre o patrimônio da entidade. 

 II. Registro – É o exame de cada parte e do todo contábil, mediante a aplicação de procedimentos próprios 
ou externos. 

III. Controle – É a aplicação dos métodos de acompanhamento e fiscalização dos atos, fatos e das 
demonstrações oriundas destes, buscando o aperfeiçoamento e a integridade da entidade. 

IV.  Análise – Tem por objetivo apontar o fato ocorrido e torná-lo, tempestivamente ou em data futura, uma 
prova em favor da entidade e de outros usuários da informação. 

 

  Estão corretas apenas:  
 

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

 15. O direito concedido a qualquer pessoa de “[...] receber dos órgãos públicos informações de interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral” (artigo 5°, inciso XXXIV, da Constituição Federal de 1988), é 
garantido pelo seguinte princípio da administração pública: 

 

a) Princípio da legalidade d) Princípio da publicidade  
b) Princípio da impessoalidade e) Princípio da eficiência  
c) Princípio da moralidade  
 
 

 16. 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. 
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 17. 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 
 

 
 

 18. Considerando como fatores de produção terra, trabalho e capital, é correto afirmar que o fator trabalho 
 

a) compreende o total da população de uma economia. 
b) contempla todas as pessoas com mais de 10 anos de idade. 
c) compreende apenas a população empregada em alguma atividade econômica. 
d) não inclui os trabalhadores qualificados. 
e) inclui as pessoas que trabalham ou estejam procurando trabalho. 

 
 

 19. As principais estruturas de mercado estudadas pela Ciência Econômica são a concorrência perfeita, o 
monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. Em relação a essas estruturas, é correto afirmar: 

 

a) No monopólio, há no mercado apenas um único vendedor do bem ou serviço. 
b) No oligopólio, existe no mercado apenas um único vendedor e um único comprador. 
c) Na concorrência perfeita, as empresas têm poder de mercado. 
d) Na concorrência perfeita, o preço é definido apenas pelos compradores. 
e) Na concorrência monopolística, há no mercado muitos vendedores e apenas um único comprador. 
 

 

 20. Os tributos no Brasil podem ser classificados em tributos diretos e tributos indiretos. Nesse sentido, 
considere as afirmativas a seguir, identificando com V a(s) verdadeira(s), e com F, a(s) falsa(s). 

 

( ) Os tributos diretos são aqueles que incidem sobre o patrimônio e a renda. 
( ) O IPTU é um exemplo de tributo indireto, pois incide indiretamente sobre a renda do proprietário. 
( ) Os tributos indiretos são aqueles recolhidos através do sistema bancário. 
( ) O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – é um exemplo de tributo direto, 

pois incide sobre o patrimônio. 
( ) O ICMS é um exemplo de tributo direto, pois incide diretamente nas mercadorias ou serviços 

comercializados. 
 

A sequência correta é: 
 
a) FVFVF b) FVVFF c) VVFVV d) VFFVF e) VFVFV 

 
 

 21. 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 
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 22. No Brasil, as Necessidades de Financiamento do Setor Público, conhecidas popularmente como déficit 

público, utilizam três conceitos: primário, operacional e nominal (total). Nesse contexto, é correto afirmar 
que o conceito primário 

 

a) compreende o resultado apurado após o pagamento da correção monetária da dívida pública. 
b) refere-se ao resultado apurado, sem incluir juros e correções monetária e cambial da dívida pública. 
c) inclui apenas as receitas financeiras. 
d) inclui apenas as despesas com juros e correção cambial. 
e) representa o montante de recursos de que o Tesouro Nacional precisará para poder honrar todos os 
compromissos. 

 
 

 23. Os bens públicos apresentam as seguintes características: não excludente (não é possível impedir o consumo 
a alguém que não pague por eles) e não rival (o consumo por um indivíduo não reduz as possibilidades de 
consumo por outro indivíduo). Segundo essa definição econômica, podem ser classificados como bens 
públicos: 

 

a) Educação, saúde e espetáculo teatral. 
b) Iluminação de ruas e avenidas, shows na praça e programa no rádio. 
c) Sessão de cinema, coleta de lixo e segurança. 
d) Saúde, banheiro e transporte coletivo. 
e) Iluminação de ruas e avenidas, espetáculo teatral e transporte escolar. 
 

 
 24. Em função do embarque da supersafra de soja, o congestionamento de caminhões na estrada que dá acesso 

ao Porto de Santos ganhou destaque na imprensa no primeiro trimestre de 2013. O principal porto do país 
também recebe as máquinas e equipamentos para ampliar e modernizar a indústria brasileira. No Porto de 
Belém, o movimento é maior com a chegada de peças e componentes eletrônicos para abastecer o Polo 
Industrial de Manaus. Já o minério de ferro produzido no sul do Pará embarca pelo Porto de Itaqui, no 
Maranhão. O suco de laranja é outro produto brasileiro de destaque no comércio internacional. Nesse 
contexto, em relação ao comércio do Brasil com o resto do mundo, é correto afirmar: 

 
a) A soja é um dos principais itens da pauta de exportações brasileiras. 
b) O minério de ferro é um dos destaques da pauta de importações brasileiras. 
c) As peças e componentes eletrônicos constituem uma fatia da pauta de exportações do Brasil. 
d) As máquinas e equipamentos são quase metade da pauta de exportações do Brasil. 
e) O suco de laranja brasileiro é importado principalmente para os Estados Unidos. 

 
 
 25. 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. 

 
 

 

 26. As necessidades humanas são ilimitadas e os recursos para satisfazer essas necessidades são limitados. Nesse 
contexto, considerando a realidade de um município brasileiro, é correto afirmar: 

 

a) A prefeitura poderá atender todas as necessidades da população. 
b) Não existem recursos escassos para as ações do município. 
c) A eficiência reduz as possibilidades de atendimento das necessidades. 
d) A satisfação de uma necessidade da população implicará em deixar de atender alguma outra necessidade. 
e) O problema da escassez só existe em alguns municípios. 
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 27. No município de Felicidade, um único empresário é dono dos três supermercados da cidade. Os moradores 

costumam reclamar dos preços elevados. Considerando essa falha de mercado, a prefeitura 
 

a) não pode interferir, uma vez que se trata de uma empresa privada. 
b) deveria obrigar o empresário a fechar os três supermercados e abrir um único estabelecimento grande. 
c) poderia conceder incentivos para que outros empresários estabeleçam concorrência. 
d) deveria oferecer incentivos ao empresário para que ele abra mais dois supermercados na cidade. 
e) poderia criar lei municipal proibindo a instalação de novos supermercados na cidade. 
 

 
 

 28. O Produto Interno Bruto (PIB) pode ser definido como “[...] o somatório de todos os bens e serviços finais 
produzidos dentro do território nacional num dado período, valorizados a preço de mercado, sem levar em 
consideração se os fatores de produção são de propriedade de residentes ou não residentes” 
(VASCONCELLOS & GARCIA, 2005, p. 108-109). De acordo com essa definição, é correto afirmar: 

 

a) As atividades comerciais não são contabilizadas no PIB, porque o comércio não produz nenhum bem ou 
serviço. 

b) A produção de veículos de uma montadora alemã no Brasil não entra no PIB brasileiro, mas no PIB da 
Alemanha. 

c) Os serviços públicos não são contabilizados, pois o PIB só mede a produção de bens e serviços privados. 
d) A farinha de trigo usada para a produção de biscoitos deve ser contabilizada no PIB, pois é a principal 
matéria-prima de pães e biscoitos. 

e) Um livro usado não pode ser contabilizado no PIB de 2013, pois foi contabilizado no PIB de 2010, ano 
em que foi produzido. 

 
 
 29. O Produto da economia pode ser mensurado pelas óticas da renda, da despesa e da produção. Considerando 

a ótica da despesa, o Produto é dado pelos seguintes componentes: 
 

a) Consumo das famílias, Pagamento de juros, Poupança, Gastos do Governo e Investimento. 
b) Poupança, Gastos do Governo, Investimento, Exportações e Importações. 
c) Consumo das famílias, Gastos do Governo, Investimento, Exportações e Importações. 
d) Gastos do Governo, Investimento, Tributos, Exportações e Importações. 
e) Poupança, Pagamento de juros, Tributos, Exportações e Importações. 

 
 
 30. Um governo possui funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Conforme essas funções, é correto 

afirmar: 
 

a) Elevação da taxa básica de juros da economia e oferta de serviços públicos de educação e saúde 
representam exemplos da função distributiva. 

b) Política tributária expansionista (como redução de impostos) e melhorias nas condições de crédito para 
compra da casa própria são políticas que visam a restabelecer o crescimento econômico em momentos de 
crise, sendo exemplo da função estabilizadora. 

c) Redução da taxa básica de juros da economia e oferta de serviços públicos de educação e saúde 
enquadram-se na função estabilizadora. 

d) Política tributária expansionista (como redução de impostos) e investimentos públicos em obras 
estruturantes são exemplos da função alocativa. 

e) Melhorias nas condições de crédito para compra da casa própria e oferta de serviços públicos de educação 
e saúde enquadram-se na função alocativa. 

 
 
 
 
 
 


