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INSTRUÇÕES
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.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda,
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um
mar de rosas de festas e glamour.
E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso,
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de
ampulheta), mas jovens também.
Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais
gordinhas do que as gordinhas.
Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem,
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a
cintura insensatamente perdida.
Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas,
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meiatigela.
Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01
Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é
A) ensaio de divulgação científica.
B) relato de experimento.
C) editorial que apresenta bibliografia comentada.
D) crônica de cunho intimista.
E) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
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QUESTÃO 02
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.
B) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
C) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
D) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
E) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.

QUESTÃO 03
A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
C) antecipação de contra argumento.
D) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
E) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.

QUESTÃO 04
Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto.
) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto.
) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do
legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada,
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade...
) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha
escondida, uma celulitezinha.

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

QUESTÃO 05
Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.
A) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
B) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
C) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18).
D) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem
expressar temporalidade (linha 25).
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06
Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.
A) notícias, cada vez mais freqüentes
B) as mais gordinhas do que as gordinhas
C) carreira dificílima, penosíssima
D) número enorme de jovens
E) terreno tão resvaladiço
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QUESTÃO 07
Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.
A) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais
B) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes
C) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura
D) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce
mistério das mulheres.
B) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na
busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
C) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
D) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.
E) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento
único imposto por estetas de meia-tigela.

QUESTÃO 09
Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
B) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima
E) Gostosas irretocáveis funciona como agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma
malhação perversa (linhas 19 e 20).
A) Sinto o mesmo que você.
B) Mesmo que seja convidado, não irei.
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”?
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
A contra-positiva da proposição “se beber, não dirija” é:
A) Se dirigir, não beba.
B) Se não beber, dirija.
C) Se não dirigir, beba.
D) Se beber, dirija.
E) Se não dirigir, não beba.
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QUESTÃO 12
Dizer que “Carlos planta soja ou Ana não planta algodão” é logicamente equivalente a dizer:
A) Se Carlos planta soja, então Ana não planta algodão.
B) Se Carlos não planta soja, então Ana planta algodão.
C) Se Ana planta algodão, então Carlos planta soja.
D) Se Ana planta algodão, então Carlos não planta soja.
E) Carlos não planta soja e Ana não planta algodão.

QUESTÃO 13
Se é falsa a afirmação “Todo brasileiro é um forte”, então é verdade que
A) existe brasileiro forte.
B) todo brasileiro é não forte.
C) existe pelo menos um brasileiro não forte.
D) todo forte é não brasileiro.
E) todo forte é brasileiro.

QUESTÃO 14
Se é verdade que “alguns atletas são cantores” e “nenhum médico é cantor”, também é necessariamente verdade que
A) algum atleta é médico.
B) algum médico é atleta.
C) algum cantor não é atleta.
D) algum cantor é médico.
E) algum atleta não é médico.

QUESTÃO 15
Sobre as cidades de origem de três mato-grossenses, Carlos, Henrique e Arquimedes, sabe-se que eles nasceram em três cidades
distintas e que:





Carlos é de Várzea Grande ou Henrique é de Cuiabá.
Henrique é de Cuiabá ou Arquimedes é de Várzea Grande.
Carlos é de Rondonópolis ou Arquimedes é de Cuiabá.
Arquimedes é de Várzea Grande ou Carlos é de Rondonópolis.

A partir dessas afirmações, pode-se concluir que as cidades de origem de Carlos, Henrique e Arquimedes são, respectivamente:
A) Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande.
B) Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá.
C) Várzea Grande, Cuiabá e Rondonópolis.
D) Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá.
E) Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Impressora laser, scanner e pen drive são dispositivos periféricos, respectivamente, de
A) saída; entrada; entrada e saída.
B) saída; entrada e saída; entrada.
C) entrada; saída; entrada e saída.
D) entrada; entrada e saída; saída.
E) entrada e saída; saída; entrada.
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QUESTÃO 17
Qual a tarefa que NÃO pode ser realizada diretamente com o programa Windows Explorer do Windows XP?
A) Abrir uma homepage da web.
B) Editar um arquivo tipo DOC.
C) Copiar um arquivo de uma pasta para outra.
D) Conferir o espaço disponível em um disco.
E) Executar um outro programa.

QUESTÃO 18
O botão
representa, no MS-Word 2003, uma ação de
A) coloração do interior de uma figura.
B) execução de um software gráfico.
C) inserção de uma figura no documento.
D) cópia de uma formatação de texto.
E) criação de um texto no WordArt.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta procedimento para, no MS-Excel 2003, selecionar simultaneamente a área B3:D7 e a coluna
H, a fim de executar uma única ação de formatação que se aplique a ambas.
A) Digitar, na barra de fórmulas, o texto de metacomando #SELECT(B3:B7;H)
B) Digitar B3:D7;H:H na caixa de nome que está localizada à esquerda da barra de fórmulas.
C) Usar o menu Formatar e, após escolher a opção de formatação, digitar a referência na caixa de diálogo do comando.
D) Usar o comando Ir para, do menu Editar, e digitar a referência na caixa de diálogo que surgir.
E) Usando o mouse, selecionar a área B3:D7 e, mantendo pressionada a tecla Alt, clicar em qualquer célula individual da coluna
H.

QUESTÃO 20
No Internet Explorer 6, a ativação do comando Histórico, localizado no sub-menu Barra do Explorer do menu Exibir, gera
A) uma lista com sites visitados nas últimas semanas, em uma área separada da janela do navegador.
B) uma lista com as atualizações e complementos do navegador, na própria área de navegação.
C) a lista com os créditos a todos os profissionais que contribuíram na construção do navegador na Microsoft.
D) uma lista com todos os links favoritos do usuário, na própria área de navegação.
E) o texto, em HTML, que foi criado pelo autor na página web, que lhe serve como fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Políticas Públicas são diretrizes, estratégias que orientam e disciplinam as ações do poder público em cada área de atividade. Sendo
assim, é necessário que
A) sejam propostas exclusivamente pelo legislativo.
B) sejam propostas exclusivamente pela sociedade organizada.
C) se traduzam em recursos no Orçamento.
D) se traduzam apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E) sejam propostas, anualmente, no início do exercício.

5/13 − GESTOR MUNICIPAL

QUESTÃO 22
Metas são produtos intermediários que, combinados, devem ser suficientes para que o objetivo do projeto seja alcançado. Idealmente,
as metas devem obedecer ao seguinte perfil:
A) quantidade, responsabilização e finalidade.
B) estruturação, configuração e mensurabilidade.
C) quantidade, previsibilidade e finalidade.
D) estruturação, mensurabilidade e configuração.
E) previsibilidade, mensurabilidade e responsabilização.

QUESTÃO 23
Assinale o instrumento de organização das ações governamentais, instituído pelo Plano Plurianual, cuja função é integrar o
planejamento, orçamento e gestão.
A) Ação
B) Programa
C) Indicador
D) Meta
E) Processo

QUESTÃO 24
Considerada um código de conduta para os administradores públicos das três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal),
que vale para os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece determinados
princípios. A respeito desses princípios, considere:
I
II
III
IV
V

-

Definição de limites para gastos com pessoal e endividamento público.
Mecanismo para a orientação da administração para as atividades-meio.
Mecanismo para controle das finanças públicas em ano de eleição.
Definição de metas fiscais anuais.
Mecanismos que garantem a não limitação de empenho e de movimentação financeira.

São princípios da LRF
A) I, II e V.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I, IV e V.
E) III, IV e V.

QUESTÃO 25
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a
previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional de cada ente da Federação. O não cumprimento
dos requisitos estabelece como sansão
A) a impossibilidade de publicar a Lei Orçamentária Anual.
B) a impossibilidade de publicar a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C) o impedimento de receber transferências voluntárias.
D) o impedimento da avaliação do cumprimento das metas fiscais.
E) o impedimento de computar a arrecadação de contribuições dos segurados.

QUESTÃO 26
A Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelece que a duração dos contratos fica
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Uma exceção é para contratos de prestação de serviços a serem
executados de forma contínua. Nesse caso, com a possibilidade da duração ser prorrogada, a limitação é de
A) 36 meses.
B) 12 meses.
C) 48 meses.
D) 60 meses.
E) 24 meses.
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QUESTÃO 27
Os parâmetros excludentes durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade ou transformabilidade são utilizados pelo gestor
de material e patrimônio em caso de dúvida sobre a classificação de um dado material como
A) permanente ou imóvel.
B) móvel ou imóvel.
C) consumo ou imóvel.
D) permanente ou de consumo.
E) permanente ou móvel.

QUESTÃO 28
O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo
A) a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.
B) a indicação da marca do objeto a ser adquirido, a autorização do agente público responsável pelo setor de compras e o
orçamento do fornecedor.
C) o orçamento do fornecedor, a indicação sucinta da descrição do objeto a ser adquirido e o recurso previamente reservado.
D) a autorização do agente público responsável pelo setor de compras, a indicação do recurso próprio para a despesa e o
demonstrativo do valor médio de mercado.
E) o demonstrativo do valor médio de mercado, a autorização respectiva e a indicação da marca do objeto a ser adquirido.

QUESTÃO 29
Uma boa compra é condição fundamental para a manutenção dos níveis de atendimento que o Município pode oferecer aos cidadãos.
Então, uma boa compra é aquela que atende, ao mesmo tempo,
A) as exigências técnicas do solicitante e de quem vai recebê-la e os requisitos legais de sua aquisição e de sua entrega.
B) os requisitos legais de sua aquisição e a marca exigida pelo solicitante e a previsão de entrega definida pelo fornecedor.
C) os requisitos legais e o cronograma de sua entrega e a marca exigida pelo solicitante e por quem vai recebê-la.
D) as exigências técnicas do solicitante e de quem vai recebê-la e o cronograma da sua entrega definido pelo fornecedor.
E) os requisitos legais de sua aquisição e de sua entrega e a previsão de entrega definida pelo fornecedor.

QUESTÃO 30
Em relação ao planejamento estratégico de recursos humanos, assinale a afirmativa correta.
A) Apresenta a situação de oferta e procura de candidatos ao mercado de recursos humanos.
B) Os incentivos por equipes tendem a proporcionar resultados melhores que os individuais.
C) A socialização representa uma etapa de iniciação particularmente importante para moldar um bom relacionamento.
D) A oferta de benefícios e serviços aos funcionários é uma forma indireta de remuneração.
E) Define antecipadamente qual a força de trabalho e os talentos necessários para a realização da ação organizacional futura.

QUESTÃO 31
O líder que cria uma visão do que deveria ser o ideal para a organização, departamento ou grupo de trabalho, na perspectiva do
melhor caminho para conseguir os resultados desejados, como a qualidade, o desempenho e a produtividade, é um líder
A) participativo.
B) laissez-faire.
C) transacional.
D) carismático.
E) transformacional.

QUESTÃO 32
Equipes com fronteiras bem definidas, estabelecidas para recomendar melhorias ou resolver problemas específicos e que necessitam
da organização formal para implementar mudanças são do tipo
A) paralelas.
B) estruturadas em rede.
C) de projetos.
D) temporárias.
E) de desenvolvimento.
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QUESTÃO 33
O Sistema de Informação Gerencial (SIG) pode ser classificado como:
A) interativo, ativo, disseminativo ou analítico.
B) sintético, ofensivo, disseminativo ou ativo.
C) defensivo, inativo, ofensivo ou interativo.
D) analítico, defensivo, decisivo ou inativo.
E) inativo, decisivo, sintético ou interativo.

QUESTÃO 34
O desenvolvimento e a implementação do Sistema de Informação Gerencial dividem-se em quatro fases. Assinale a alternativa que
apresenta as fases na seqüência correta.
A) Levantamento e análise, organização, implantação e implementação, avaliação.
B) Estruturação, otimização, conceituação, análise.
C) Estruturação e implementação, otimização, organização, análise.
D) Levantamento, otimização, análise, avaliação.
E) Conceituação, levantamento e análise, estruturação e implementação, avaliação.

QUESTÃO 35
Na busca do equilíbrio entre receita e despesa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como inovação operacional, determina um
acompanhamento dinâmico e prospectivo da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Assinale a alternativa que
apresenta uma das providências determinada pela LRF.
A) Adoção das medidas relativas à limitação das despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.
B) Adoção das medidas relativas à limitação de empenho e de movimentação financeira.
C) Computar as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados.
D) Apurar a receita corrente líquida somando-se as receitas arrecadadas no último quadrimestre.
E) Permitir, no máximo, dois adiantamentos a servidor em alcance.

QUESTÃO 36
Sobre a demanda e o comportamento do consumidor, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) A despesa com um bem, cuja demanda é inelástica, diminui quando o seu preço é reduzido.
) Para um bem inferior, o efeito-substituição é sempre menor que o efeito-renda.
) Se dois bens são complementares, a elasticidade-preço cruzada da demanda é negativa.

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

QUESTÃO 37
Seja a função de produção Q = 3K + 2L, sendo Q a quantidade produzida de dado bem e K e L, respectivamente, as quantidades do
insumo capital e do trabalho. Essa função exibe rendimentos de escala
A) crescente.
B) decrescente.
C) inicialmente crescente, depois decrescente.
D) constante.
E) inicialmente decrescente, depois crescente.
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QUESTÃO 38
Se a produção conjunta é mais barata que a produção individual de certos bens, a firma exibe
A) deseconomia de escopo.
B) deseconomia de escala.
C) rendimento crescente de escala.
D) economia de escala.
E) economia de escopo.

QUESTÃO 39
De acordo com o modelo IS-LM, para dada curva LM (positivamente inclinada), a expansão fiscal desloca a curva IS (negativamente
inclinada) para a direita, provocando
A) redução do produto e da taxa de juros.
B) aumento do produto e redução da taxa de juros.
C) redução do produto e aumento da taxa de juros.
D) aumento do produto e da taxa de juros.
E) aumento apenas do produto.

QUESTÃO 40
Sobre a economia brasileira no período 1990-94, analise as afirmativas.
I
II
III
IV

-

A Balança Comercial, medida em US$ milhões, foi superavitária.
O crescimento do PIB foi superior a 5 % a.a..
A formação bruta de capital fixo (FBCF) foi inferior a 10% do PIB a preços correntes.
O saldo em Conta Corrente, medido em US$ milhões, foi negativo.

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

QUESTÃO 41
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece determinadas exigências em relação a prazos que o administrador público, exceto
dos municípios com população inferior a 50.000 habitantes, deve cumprir. Assinale a alternativa que apresenta correta correlação
entre exigência e prazo.
A) Balanço Orçamentário por categoria econômica → Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre
B) Relatório da Gestão Fiscal → Até 30 dias após o encerramento de cada trimestre
C) Demonstrativos da execução das receitas por categoria econômica e fonte → Até 60 dias do encerramento do exercício
D) Comparativo da despesa total com pessoal → Até 30 dias ao final de cada semestre
E) Demonstrativo da despesa por função e subfunção → Ao final de cada quadrimestre

QUESTÃO 42
Em relação às Demonstrações Contábeis da Administração Pública, assinale a afirmativa correta.
A) No Balanço Financeiro, os Restos a Pagar do exercício são computados como receitas extra-orçamentárias.
B) As alterações patrimoniais Independentes da Execução Orçamentária são demonstradas no Balanço Patrimonial.
C) No Balanço Compensatório, são demonstradas as cauções, os avais e as garantias prestadas pelo ente público.
D) No Balanço Patrimonial, é apurado o Resultado Patrimonial, cujo saldo pode ser negativo, positivo ou nulo.
E) Na Demonstração das Variações Patrimoniais, são computados os valores do Ativo e do Passivo Financeiro.

9/13 − GESTOR MUNICIPAL

QUESTÃO 43
Acerca da classificação legal da Receita e da Despesa Públicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) Considera-se Receita de Capital a proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas.
) Tributo é receita originária, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as
contribuições.
) As despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, despesas com contratação
temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, classificam-se, no orçamento da entidade executora
da despesa, como Outras Despesas Correntes.
) A receita da dívida ativa é classificada como Outras Receitas de Capital.
) O desdobramento da despesa em obrigações patronais, encargos da dívida, contribuições, aquisição de imóveis é uma
classificação por Elementos de Despesa.

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

QUESTÃO 44
Em relação aos instrumentos de Planejamento e Orçamento e à legislação aplicada à gestão pública, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) O Orçamento fiscal, o de investimento e o da seguridade social, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas
funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério regional.
) Os créditos especiais e suplementares terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.
) Na Lei Orçamentária Anual não se consideram como receitas orçamentárias as operações de crédito por antecipação de
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro.
) A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos orçamentos.
) O controle da execução orçamentária, pelo Poder Executivo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a
guarda e legal emprego do dinheiro público e o cumprimento da Lei de Orçamento.

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

10/13 − GESTOR MUNICIPAL

QUESTÃO 45
A coluna da esquerda apresenta denominações usuais da Contabilidade Pública e a da direita, sua conceituação. Numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda.
1 - Lançamento

(

2 - Arrecadação
3 - Regime contábil

(

4 - Prestação de contas

(

5 - Liquidação
(
6 - Suprimento de fundos
(
(

) Procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados, o responsável está
obrigado, por iniciativa pessoal, a comprovar ante o órgão competente o
uso, o emprego ou a movimentação de bens, numerário e valores que lhe
foram entregues ou confiados.
) Momento em que os contribuintes comparecem perante aos agentes
arrecadadores a fim de liquidarem suas obrigações para com o estado.
) Consiste na entrega de numerário a servidor público, precedido de
empenho, para que este efetue despesas miúdas de pronto pagamento
pela repartição.
) Verificação do implemento de condição, ou seja, verificação objetiva do
cumprimento contratual.
) Relação individualizada dos contribuintes, discriminando a espécie, o valor
e o vencimento do imposto de cada um.
) Adotado pela Contabilidade Pública em nosso País, sendo caixa para as
receitas e competência para as despesas.

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

QUESTÃO 46
A Constituição Federal disciplina, como lei maior, o funcionamento do Estado brasileiro. Sobre o assunto, assinale a assertiva
INCORRETA.
A) A investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação em concurso público, adequado às especificidades das
atribuições conferidas ao seu exercício e na forma legal, excepcionadas as investiduras para cargo em comissão declarado de
livre nomeação e exoneração.
B) O processo licitatório deverá ser realizado para obras, compras e serviços, assegurando-se a igualdade de condições aos
concorrentes, cujos contratos conterão cláusulas que estabeleçam condições de pagamentos e apenas ressalvados destas
exigências os casos expressos em lei.
C) Na edição da Lei Orçamentária Anual, a proibição para a autorização de concessão de créditos suplementares e a contratação de
operações de crédito estão constitucionalmente excluídas da rigidez com que a Constituição Federal trata a previsão de receita e
fixação de despesas.
D) O Poder Executivo manterá, de forma integrada com os outros poderes, estudos e pesquisas para basilar os gastos públicos,
excetuados aqueles realizados por entidades de direito privado, bem como para pautar o controle externo e a apuração das
irregularidades ou ilegalidades.
E) É vedado o início de projetos que não estiverem incluídos na Lei Orçamentária Anual, bem como a vinculação de receitas de
impostos, ressalvando-se, entre outros mencionados na Constituição Federal, os recursos destinados para a realização de
atividades da administração tributária.
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QUESTÃO 47
A urbanização progressiva tem produzido modificações no modo de organizar o espaço territorial urbano e também nas formas legais
de uso desse espaço. Ao administrador público compete observar e cumprir com as novas diretrizes legais. Sobre o assunto, assinale
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

(

) O poder público poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano subutilizado,
fixando prazo e condições, e em empreendimentos maiores, lei específica poderá prever etapas de conclusão, assegurando
que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.
) A abertura à participação de entidades associativas na execução dos projetos de desenvolvimento urbano é um imperativo
legal para a execução de política urbana a qual tem por objetivo disciplinar as funções sociais da cidade que, entre outras,
tem como diretriz ampliar os espaços da atividade econômica, especialmente a industrial.
) Os usos de instrumentos, como o de órgãos colegiados de política urbana, os das consultas públicas, os das conferências
sobre assuntos de interesse urbano, bem como iniciativa popular de projetos de lei são alternativas de política urbana a
serem tratadas no Plano Diretor Municipal e obrigatórias nos processos de proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente natural e construído.
) O Estatuto da Cidade regulamenta artigos da Constituição Federal, inserindo medidas para regularizar loteamentos
clandestinos e irregulares, com isso facilitando legalmente o reconhecimento do domínio, sob condições que enumera.

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

QUESTÃO 48
O controlador e o gestor públicos devem orientar-se pelas regras de Direito Administrativo. Sobre o assunto, assinale a afirmativa
correta.
A) O recebimento de obra contratada pela administração pública pode ser realizado em caráter definitivo ou provisório e, este, pode
ser realizado de forma discricionária, independentemente de cláusula contratual anterior ou fixação em edital, de modo a propiciar
a verificação das condições do objeto contratado, mas, em qualquer caso, pode o poder público impugnar a entrega.
B) A garantia dada na contratação administrativa pode ser exigida aos licitantes para suportar multa ou inadimplência contratuais, e,
para a execução desta, não poderá ser aplicado o princípio da auto-executoriedade dos atos administrativos, assim demandando
a provocação judiciária.
C) Presumem-se legítimos e verídicos os atos praticados pela administração pública, mesmo quando argüidos como nulos, os quais
somente podem ser invalidados na esfera federal dentro de cinco anos da sua prática e quando favoráveis aos administrados,
ocasião em que o administrador público pode lançar mão de qualquer tipo de prova, o que pode ser realizado por meio de
processo administrativo.
D) Os atos administrativos podem ser invalidados pela administração pública e revogados pelo judiciário, e tal invalidação deve ser
precedida de procedimento administrativo, porém vedada a anulação quando ocorrida a “coisa julgada administrativa”, cuja
revisão dar-se-á somente pela mediação judiciária.
E) O controle da ação administrativa é importante e constitucionalmente obrigatória a integração do controle, interno ou externo,
entre os Poderes de Estado, ficando ao Legislativo e ao Judiciário a pertinência da apreciação sobre a conveniência e
oportunidade dos atos administrativos do Executivo, independentemente do suporte discricionário dado pela norma.
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QUESTÃO 49
A Lei de Improbidade Administrativa define o que seja “agente público” para o efeito de poder aplicar pena para conduta que se
determine administrativamente ímproba e, assim, passível de responsabilização. Com base nessa lei, analise as afirmativas.
I - Estará passível de ser punido por improbidade administrativa o contratado por entidade que receba incentivo fiscal de órgão
público.
II - Estará sujeito à penalização por improbidade administrativa quem exerça mandato eletivo em órgão ou conselho público.
III - Poder-se-á aplicar ao gestor público concursado e não ao controlador público nomeado as penalidades previstas na lei de
improbidade administrativa.
IV - A condição hierárquica do agente público condiciona a aplicabilidade ou não da penalidade, em face da decisão administrativa
e do dano sofrido pelo erário.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
E) I e II, apenas.

QUESTÃO 50
Os Princípios do Direito são mais do que regras e devem ser observados na execução do Direito; muito mais quando expressos na
Constituição Federal e legislações decorrentes. O administrador público deve tê-los constantemente como guia da sua ação. A coluna
da esquerda apresenta princípios constitucionais e legais e a da direita, a descrição de cada um deles. Numere a coluna da direita de
acordo com a da esquerda.
1 - Princípio da legalidade
( ) O princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse particular revela a importância do modo pelo qual
2 - Princípio do devido processo legal e da ampla defesa
atua o administrador, que deve legalmente pautar-se pela
correção na organização das funções do Estado e na
3 - Princípio da impessoalidade
adequação do serviço público.
( ) No sentido de que não se pode permitir um poder absoluto
4 - Princípio da motivação
no Estado Democrático, tem-se que para o governante
poder constranger liberdades ou limitar a propriedade deve
5 - Princípio da eficiência
atender ao ritual pré-estabelecido em norma e, se ausente a
previsão, fundamental permitir o acesso do administrado às
fases nas quais se funda a ação e aos conteúdos
produzidos.
( ) O cargo público determina a competência administrativa,
assim, em razão dele se delimita o poder e o dever de agir.
A atitude recomendada ao investido no cargo é a de que
deve ter como pressuposto, quando do seu exercício, a
condição pública da ação, assim, devendo realizá-la com
esta finalidade e de forma isonômica para com os
administrados.
( ) Os atos administrativos são realizados em nome do público,
mesmo que tenham sido editados para atender situações
específicas e, consequentemente, parte do povo, no
entanto, os demais administrados devem conhecer as
razões de fato e de direito pelas quais o administrador agiu
daquela maneira.
( ) Presumindo-se que a atitude do administrador público deve
corresponder à vontade geral da população, na sua ação
administrativa deve procurar interpretar e buscar atender o
que dita o ordenamento positivo.
Marque a seqüência correta.
A) 2, 3, 1, 4, 5
B) 5, 2, 3, 1, 4
C) 2, 1, 5, 3, 4
D) 5, 2, 3, 4, 1
E) 4, 1, 2, 3, 5
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