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Número de Inscrição                         Assinatura do Candidato 

      -    

 

 

 

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 
Gerência de Exames e Concursos 

CADERNO DE PROVA 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, 
cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática 
21 a 40 – 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 do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa para o 
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

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

alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

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

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS. 

 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno 
de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala 
de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato 
para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado e preenchido. 
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LÍNGUA  PORTUGUESALÍNGUA  PORTUGUESALÍNGUA  PORTUGUESALÍNGUA  PORTUGUESA    
 
INSTRUÇÃO: Leia a propaganda abaixo e responda às questões 01 e 02. 
 

 
 

(Jornal Diário de Cuiabá, 03/07/2013.) 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação à propaganda, analise as afirmativas. 
 

I - As botas já desgastadas, como mostra a figura, causam acidentes, por isso foi feita a propaganda. 
II -  A intenção da propaganda é estimular o uso de equipamentos de proteção individual pelo trabalhador. 

III -  A figura das botas tem caráter metafórico, simboliza o equipamento que pode salvar a vida de quem o 
usa. 

IV -  A propaganda se dirige diretamente aos fabricantes de equipamentos de proteção individual no sentido de 
aperfeiçoar cada um para garantir a saúde do trabalhador. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
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QUESTÃO 02 
 

Sobre a linguagem do texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) A expressão pisando firme no texto sugere passos seguros, andar certo, pessoas que se mostram decididas. 
(B) A frase Quem usa e se previne só tem a ganhar pode ser entendida da seguinte forma: A pessoa que utiliza 

botas não corre risco de perder a vida. 
(C) Nas duas frases em letras maiores, há linguagem denotativa, isto é, não devem ser lidas em sentido literal. 
(D) Todas as formas verbais usadas no texto estão no presente do indicativo, indicando ações que ocorrem no 

momento da escrita. 
 
QUESTÃO 03 

 

Mais da metade dos brasileiros (54%) troca de celular em menos de três anos e 81% nem sequer recorrem à 
assistência técnica antes, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). Um em cada três 
celulares e eletroeletrônicos é substituído quando para de funcionar, o que mostra desperdício. Quando não é a 
obsolescência programada, o motivo da troca é a obsolescência psicológica: a volúpia por um equipamento 
mais atual. Foram entrevistadas 806 pessoas (homens e mulheres), de 18 a 69 anos, de diferentes classes 
sociais, em nove capitais do Brasil. Brasileiros são loucos por celulares. 

(Revista Planeta, março de 2014.)  
 

Sobre aspectos da concordância verbal no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No trecho Mais da metade dos brasileiros (54%) troca de celular, o verbo está no singular, mas deveria 
estar no plural por referir-se à porcentagem (54%). 

(      ) Em Foram entrevistadas 806 pessoas, mesmo o sujeito estando posposto ao verbo, a concordância é 
feita com ele. 

(      ) No fragmento 81% nem sequer recorrem, o verbo está no plural em função de referir-se à porcentagem 
81%. 

(      ) Em Um em cada três celulares e eletroeletrônicos é substituído, como o núcleo da expressão um em 
cada três é o numeral um, o verbo deve estar no singular. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F 
(B) F, V, V, V 
(C) F, F, F, V 
(D) V, F, V, F 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 04 a 08. 
 

Falar de leite já foi bem mais simples. Por muito tempo o consumo do produto foi ponto passivo na 
nutrição. Atualmente é tema polêmico. Cientistas e médicos questionam as benesses desse hábito entranhado. O 
debate é acirrado, principalmente, por envolver os interesses de um mercado global e por afetar paixões 
gastronômicas. Se a discussão girasse em torno da alface, os ânimos não se exaltariam da mesma forma. Deixar 
de comer alface seria um alívio para muita gente. Já abrir mão de queijos, iogurtes, sorvetes ou leite – seja de 
vaca, cabra, búfala ou ovelha – beira o sacrifício. 

O consumo do leite surgiu há dez mil anos, no período Neolítico, quando a espécie humana deixou de 
ser nômade e se fixou na terra, desenvolvendo a agricultura e a criação de animais para conquistar segurança 
alimentar. Desde então, o leite materno passou a ser substituído, já nos primeiros meses de vida, pelo de outros 
mamíferos. [...] 

Poinsignon, médico e pesquisador francês, apresenta uma longa lista de doenças respiratórias, 
osteoarticulares, digestivas, autoimunes e cutâneas, derivadas do consumo do leite animal. Para o estudioso, o 
único leite adequado à espécie humana é o materno, e nenhum mamífero adulto consome o leite de sua mãe. A 
tese de Poinsignon é simples: somos vítimas das indústrias alimentícia e farmacêutica e da propaganda. Você 
quer curar ou prevenir doenças? Mude de dieta.  

[...] 
(MESQUITA, R.V. Difícil de engolir. Revista Planeta, março de 2014.) 
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QUESTÃO 04 
 

Ao construir a argumentação, pode-se trabalhar com ideias implícitas, reveladas por elementos da linguagem. 
Assinale o trecho do texto que NÃO apresenta implícito. 
(A) Falar de leite já foi bem mais simples. 
(B) Cientistas e médicos questionam as benesses desse hábito entranhado. 
(C) quando a espécie humana deixou de ser nômade 
(D) Por muito tempo o consumo do produto foi ponto passivo na nutrição. 
 
 
QUESTÃO 05 

 

A pontuação é primordial em um texto por contribuir com a organização, com a demarcação de unidades e 
sinalização de limites da estrutura sintática. Sobre o uso de sinais de pontuação, analise as afirmativas.  
 

I - Em Já abrir mão de queijos, iogurtes, sorvetes ou leite – seja de vaca, cabra, búfala ou ovelha – beira o 
sacrifício., os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, com a mesma função. 

II -  No trecho Desde então, o leite materno passou a ser substituído, a presença da vírgula serve para isolar 
uma expressão temporal fora de sua posição canônica na língua portuguesa. 

III -  Em A tese de Poinsignon é simples: somos vítimas das indústrias alimentícia e farmacêutica, os dois 
pontos introduzem a tese referida anteriormente. 

IV -  Em Poinsignon, médico e pesquisador francês, apresenta uma longa lista de doenças respiratórias, as 
vírgulas foram usadas para destacar o vocativo.  

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
 
 
QUESTÃO 06 

 

Sobre elementos da língua presentes no texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) Há três ocorrências da palavra já e, em todas elas, o sentido é o mesmo: tempo. 
(B) Em para conquistar segurança alimentar, a preposição indica sentido de concessão. 
(C) Sentido de condição é expresso no trecho Se a discussão girasse em torno da alface, os ânimos não se 

exaltariam da mesma forma. 
(D) A conjunção e apresenta a função de ligar orações nos seguintes trechos: desenvolvendo a agricultura e a 

criação de animais e a espécie humana deixou de ser nômade e se fixou na terra. 
 
 
QUESTÃO 07 

 

Os advérbios e as expressões adverbiais têm como principal função na língua caracterizar com mais precisão o 
processo ou estado indicado pelo verbo (ABAURRE, 2014). Assinale o trecho em que o advérbio ou expressão 
adverbial grifada NÃO acrescenta circunstância de tempo ao verbo.  
(A) Se a discussão girasse em torno da alface, os ânimos não se exaltariam da mesma forma. 
(B) O consumo do leite surgiu há dez mil anos, no período Neolítico, quando a espécie humana deixou de ser 

nômade e se fixou na terra 
(C) Desde então, o leite materno passou a ser substituído, já nos primeiros meses de vida, pelo de outros 

mamíferos. 
(D) Atualmente é tema polêmico. 
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QUESTÃO 08 
 

Um texto apresenta coesão quando há conexão e harmonia entre as partes que o compõem. Em relação a 
elementos coesivos no texto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) O termo produto (linha 1) recupera leite, consistindo em coesão lexical. 
(B) O pronome demonstrativo em desse hábito (linha 02) conduz o sentido de hábito para beber leite, exemplo 

de coesão referencial. 
(C) No trecho pelo de outros mamíferos (linhas 9 e 10), subentende-se pelo leite de outros mamíferos, exemplo 

de coesão sequencial. 
(D) A palavra estudioso (linha 12) retoma o nome Poinsignon, consistindo em coesão lexical. 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento e responda às questões 09 e 10. 
 
 O trem saiu lotado da estação de Itapevi, na manhã de um sábado quente e ensolarado de janeiro. Cerca 
de 200 jovens do município da Grande São Paulo se preparavam para ir a um encontro marcado cinco semanas 
antes pelo Facebook. Ao todo, 1906 pessoas tinham confirmado presença no Parque Villa-Lobos, a 20 
quilômetros da estação. Os meninos e as meninas fariam mais um rolezinho, como os que já aconteciam desde 
dezembro em shoppings e parques na periferia de São Paulo. Os encontros reuniram milhares de adolescentes, e 
em alguns houve violência e confusão. 

[...] 
Por trás dos encontros, também está a nova realidade econômica do país. Na última década, o aumento 

da renda e do consumo, em especial nas famílias de classe C, fez crescer, e muito, a quantidade de pessoas que 
podem ter um computador ou um smatphone conectado à internet.  

(Revista Info, fevereiro de 2014.) 

 
 
QUESTÃO 09 

 

Sobre o fragmento, assinale a afirmativa correta. 
(A) O texto é um simples relato, com personagens, unidade de tempo e lugar, clímax e desfecho. 
(B) O uso de meninos e meninas é uma exigência semântica, pois somente o termo meninos não abarcaria, 

segundo regras do português, o sentido de ambos, pois são palavras de gêneros diferentes. 
(C) Em geral, os rolezinhos, além de ser momento para pequenos furtos, terminam em violência contra os 

próprios participantes. 
(D) O texto sugere que há outras razões para a ocorrência dos rolezinhos, além da melhoria da situação 

econômica dos brasileiros. 
 
 
QUESTÃO 10 

 

Em relação a aspectos gramaticais, assinale a afirmativa correta. 
(A) O trecho Os encontros reuniram milhares de adolescentes, e em alguns houve violência e confusão. 

poderia ser reescrito, sem prejuízo do sentido, da forma: Os encontros reuniram milhares de adolescentes. 
Em alguns, houve violência e confusão. 

(B) Em no Parque Villa-Lobos, a 20 quilômetros da estação, por indicar uma medida de comprimento, o verbo 
haver deveria ter sido usado: no Parque Villa-Lobos, há 20 quilômetros da estação. 

(C) Em Cerca de 200 jovens do município da Grande São Paulo se preparavam, ocorreu ênclise, que é a 
tendência da língua portuguesa do Brasil quando não houver palavras ou expressões atrativas para o uso da 
próclise. 

(D) Em o aumento da renda e do consumo, em especial nas famílias de classe C, fez crescer, a expressão 
verbal refere-se à renda e ao consumo, assim o plural seria correto. 
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INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
    

QUESTÃO 11 
 

Sobre o Internet Explorer 10, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Complementos, tais como o Adobe Flash, o Quicktime e o Silverlight, são aplicativos usados pelo 

Internet Explorer para interagir com conteúdo da Web como vídeos e jogos. 
(      ) A Filtragem ActiveX impede que os sites instalem e utilizem aplicativos ActiveX, fazendo com que a 

navegação fique mais segura, entretanto o desempenho de alguns sites pode ser afetado. 
(      ) O Internet Explorer 10 não permite importar os favoritos de outros navegadores, mas  permite a 

importação dos favoritos de versões mais antigas. 
(      ) O Gerenciador de Downloads mantém os arquivos baixados salvos na pasta Downloads, mas não 

permite mover os downloads da pasta Downloads para outros locais no computador. 
  

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, V 
(B) F, V, V, F 
(C) V, F, F, V 
(D) V, V, F, F 
 
 
QUESTÃO 12 

 

Sobre o Windows 7, analise as afirmativas. 
 

I - Não é possível configurar permissões de acesso a pastas e arquivos para usuários do Windows 7, 

entretanto pode-se inserir diretamente uma senha de acesso para cada pasta/arquivo. 
II -  O Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS) é um recurso do Windows 7 que pode ser usado para 

armazenar informações no disco rígido em um formato criptografado. 
III -  No Windows Explorer, um usuário tem a opção de ocultar a visualização de um determinado arquivo 

criado por ele, acessando a janela de propriedades desse arquivo. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I, apenas. 

 
 

QUESTÃO 13 
 

A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2007 (idioma Português). 
 

 
 

De acordo com a planilha, quais valores seriam retornados, respectivamente, pelas fórmulas =A1^2-A2-B1-B2 
e =SE(A2-B1>B2-A1;A1;B2) ? 
(A) -40 e 10 
(B) -55 e 20 
(C) 40 e 20 
(D) 40 e 10 
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QUESTÃO 14 
 

A figura abaixo apresenta um texto do Microsoft Word 2007 (idioma Português). 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a formatação de parágrafo utilizada no texto mostrado na figura. 
 

(A) 

 

(B) 

 
    

(C) 

 

(D) 
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QUESTÃO 15 
 

A respeito de conceitos de hardware, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O armazenamento baseado em RAID é formado por um conjunto de unidades de discos físicos, visto 
pelo sistema operacional como uma única unidade lógica. 

(      ) Os discos SSD, diferentemente dos tradicionais discos rígidos magnéticos, não utilizam partes móveis 
em sua composição, o que os torna mais resistentes a quedas. 

(      ) O laser das impressoras a laser é utilizado para queimar o papel nos locais onde se deseja gravar as 
imagens e caracteres que se quer imprimir. 

(      ) Um chip multicore combina 2 ou mais processadores em um único chip de computador. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, V 
(B) V, F, V, F 
(C) F, V, F, F 
(D) F, F, V, V 
 
QUESTÃO 16 

 

A coluna da esquerda apresenta ícones de botões do LibreOffice Writer 4.2.2 (idioma Português) e a da direita, 
a identificação de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - 
 

(      ) Tabela 

2 - 
 

(      ) Ativar/Desativar marcadores 

3 - 
 

(      ) Diminuir recuo 

4 - 
 

(      ) Exportar diretamente como PDF  

5 - 
 

(      ) Negrito 

 

Marque a sequência correta. 
(A) 3, 4, 2, 5, 1 
(B) 5, 3, 1, 2, 4 
(C) 4, 2, 5, 1, 3 
(D) 4, 3, 5, 2, 1 
 
QUESTÃO 17 

 

A respeito da Internet e de seus conceitos de segurança, analise as afirmativas a seguir. 
 

I - Applets Java são pequenos programas que podem ser embutidos em uma página Web e executados 
quando um navegador carrega essa página. 

II -  Ao usar navegadores Web, a liberação dos cookies garante maior segurança e privacidade ao se preencher 
dados em formulários Web. 

III -  Os protocolos HTTPS, SSL e TLS são utilizados para assegurar a confidencialidade e a integridade das 
informações na Internet. 

 

Está correto o que se afirma em  
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
 



8/17 – Técnico Administrativo em Educação: SUPERIOR 

QUESTÃO 18 
 

Ao digitar na barra de pesquisa do Google o termo: IFMT filetype:pdf , o que será exibido nos resultados de 
pesquisa? 
(A) Arquivos do tipo pdf hospedados apenas no site www.ifmt.edu.br. 
(B) Arquivos do tipo pdf hospedados apenas no site www.ifmt.edu.br e que contenham a palavra IFMT. 
(C) Arquivos do tipo pdf que contenham a palavra IFMT. 
(D) Arquivos do tipo pdf hospedados apenas no site www.ifmt.edu.br e que contenham a palavra filetype. 
 
QUESTÃO 19 

 

Observe a figura abaixo que apresenta uma janela do Mozilla Firefox 28.0, quando executado no Microsoft 
Windows 7. 
 

 
 

Levando em consideração a figura acima, pode-se afirmar que o usuário, para visualizar a opção de desabilitar 
ou habilitar o bloqueio de janelas popup, deve clicar  
(A) no botão Opções e, após o aparecimento da janela denominada Opções, selecionar a aba Conteúdo. 
(B) no botão Opções e, após o aparecimento da janela denominada Opções, selecionar a aba Privacidade. 
(C) no botão Complementos e, após o aparecimento da janela denominada Complementos, selecionar a aba 

Segurança. 
(D) no botão Complementos e, após o aparecimento da janela denominada Complementos, selecionar a aba 

Geral. 
 
QUESTÃO 20 

 

A coluna da esquerda apresenta termos relacionados a e-mail e a da direita, a caracterização de cada termo. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Endereço 
2 - Spam 
3 - Filtros 
4 - Mail server 

(      ) Mensagem indesejada que pode sobrecarregar a caixa postal. 

(      ) Coleta e armazena as mensagens em uma caixa postal. 

(      ) Consiste no nome do usuário seguido pelo símbolo @ e, por fim, 
o nome do domínio do servidor de correio. 

(      ) Pode dirigir as mensagens que chegam para pastas específicas. 
Assinale a sequência correta. 
(A) 3, 2, 1, 4 
(B) 2, 4, 1, 3 
(C) 4, 2, 3, 1 
(D) 2, 1, 4, 3 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS    
 

QUESTÃO 21 
 

A complexidade e incerteza que caracterizam o ambiente de negócios atual, acopladas aos ágeis 
desenvolvimentos em tecnologia da informação e dinâmica organizacional, exigem habilidades gerais e 
específicas dos gestores para administrar as organizações. Em relação a essas habilidades, analise as 
afirmativas. 
 

I - As habilidades gerais são indispensáveis e estão relacionadas às áreas gerais: conceituais, interpessoais e 
técnicas.  

II -  As habilidades interpessoais ou humanas incluem a capacidade para trabalhar em equipe, entender, 
comunicar, delegar e motivar as outras pessoas, tanto individualmente como em grupo. 

III -  As habilidades conceituais correspondem à aptidão mental para analisar e diagnosticar situações 
complexas, dando subsídio à tomada de decisão. 

IV -  A habilidade política constrói a base de poder, rede de relacionamentos, articulações e arranjos para 
viabilizar recursos e objetivos empresariais, revelando-se relevante apenas em organizações públicas. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 22 

 

O Administrador Cláudio, alocado no setor de compras de uma organização, desempenhou, logo que assumiu o 
cargo, as seguintes Funções Administrativas: 
 

I - Alocou os colaboradores recém-contratados para as funções inerentes ao departamento; 
II -  Definiu uma meta para ser alcançada no prazo de um ano: diminuir os custos em 10%; 

III -  Estabeleceu mecanismos de análise e medição de desempenho dos funcionários. 
 

As Funções Administrativas descritas acima são, respectivamente: 
(A) Organização, Planejamento e Controle. 
(B) Organização, Planejamento e Liderança. 
(C) Controle, Organização e Liderança. 
(D) Planejamento, Liderança e Controle. 
 
QUESTÃO 23 

 

A liderança é um dos temas principais da área de Administração, pois está intimamente ligada com o 
comportamento humano e a produtividade nas organizações. A respeito do assunto, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Na classificação da liderança, quanto à abordagem usada, existem os líderes autocráticos, democráticos e 
liberais. 

(      ) Nos fundamentos da liderança, a lei é o instrumento que possibilita a convivência social nas 
organizações. 

(      ) Na teoria comportamental da liderança, um preceito básico é de que os líderes nascem feitos e algumas 
características que expressam são a aparência e fluência no uso da palavra. 

(      ) Na teoria da contingência-situação, denominada Contínuo de Liderança, o conceito básico avalia a 
maturidade ou imaturidade dos seguidores. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, V, V, V 
(C) V, F, F, F 
(D) F, V, V, F 
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QUESTÃO 24 
 

O planejamento é a função administrativa que define objetivos e decide sobre recursos e tarefas necessários 
para alcançá-los. Sobre o assunto, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(      ) O planejamento se refere ao processo permanente e metódico de abordagem racional e científica de 
problemas. É um processo interativo que se desdobra em etapas diferenciadas: diagnóstico, definição dos 
objetivos, identificação da estratégia, elaboração dos planos de ação, execução e controle. 

(      ) Os planos estratégicos se aplicam à organização inteira, estabelecendo os objetivos globais e 
posicionando-a em termos do ambiente. Enquanto os planos operacionais especificam os detalhes de 
como devem ser alcançados os objetivos globais. 

(      ) Os planos operacionais servem para levantar recursos necessários, contudo desconsideram o alcance dos 
objetivos organizacionais, tendem a abranger um período extenso de tempo. 

(      ) A análise SWOT ou PFOA é a essência de qualquer esforço de planejamento estratégico, inclui a 
identificação das forças e fraquezas que influenciam os ambientes interno, externo, intermediário. 
Subsidia o conhecimento das oportunidades e ameaças, favorecendo a tomada de decisão e as escolhas 
estratégicas da empresa. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, V 
(B) V, F, F, V 
(C) F, F, V, F 
(D) F, V, F, V 
 
QUESTÃO 25 

 

O planejamento governamental, além de um instrumento de ação pública, deve ser visto como uma imposição 
constitucional, em função da obrigatoriedade de formulação de planos, de forma ordenada e sequencial, para 
viabilizar o alcance dos objetivos previamente estabelecidos. Que instrumentos constitucionais 
institucionalizaram a integração entre os processos de planejamento e os orçamentos públicos? 
(A) Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apenas. 
(B) Plano Plurianual (PPA) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA), apenas. 
(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA), apenas. 
(D) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA). 
 
QUESTÃO 26 

 

Os princípios orçamentários equivalem a maneiras para obter a transparência do orçamento público e facilitar o 
seu controle e avaliação. Os princípios operacionais têm como objetivo tornar o orçamento racional e eficiente. 
NÃO são princípios operacionais: 
(A) Equilíbrio orçamentário e não vinculação de receita. 
(B) Publicidade e orçamento bruto. 
(C) Legalidade e universalidade. 
(D) Especialização e Publicidade. 
 
QUESTÃO 27 

 

Os princípios orçamentários podem ser divididos em fundamentais e operacionais. Ambos têm como finalidade 
tornar o orçamento transparente e assegurar seu controle e avaliação. Os princípios fundamentais ou clássicos 
são aceitos pela maioria dos países. Assinale a alternativa que apresenta os princípios fundamentais. 
(A) Equilíbrio orçamentário; Publicidade; Especialização; Não vinculação de receita; Orçamento bruto. 
(B) Legalidade; Reserva legal; Periodicidade; Exclusividade; Unidade; Universalidade. 
(C) Equilíbrio orçamentário; Publicidade; Especialização; Legalidade. 
(D) Legalidade; Reserva legal; Especialização; Não vinculação de receita; Publicidade. 
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QUESTÃO 28 
 

Os Princípios Constitucionais da Administração Pública constituem a base de sustentação de todas as ações de 
Administradores e empregados públicos, representando o que se acredita como certo, correto e leal. Sobre esses 
princípios e suas características, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Princípio da impessoalidade 

2 - Princípio da eficiência 

3 - Princípio da publicidade 

4 - Princípio da legalidade 

(      ) Faz com que a administração pública atue na 
efetivação precisa do interesse público. Possui duas 
formas, a primeira objetiva a atuação coletiva, 
voltada tão somente a uma finalidade pública;  a 
segunda observa que os atos administrativos não 
devem ser atribuídos ao agente público que o está 
praticando, mas, sim, à administração pública. 

(      ) Dá transparência a todos os atos que praticar, além 
de fornecer todas as informações solicitadas pelos 
particulares. Nenhum ato administrativo pode ser 
sigiloso, contudo comporta algumas exceções, como 
os atos e as atividades relacionadas com a segurança 
da sociedade ou Estado. 

(      ) É uma garantia para os administrados, pois qualquer 
ato da administração pública somente terá validade 
se for respaldado em lei, em sua acepção ampla. 

(      ) Considerado o mais moderno princípio da função 
administrativa, não se limita à qualidade do serviço 
prestado pela administração pública direta e indireta, 
mas também aos serviços que possam ser 
operacionalizados por terceiros, mediante concessão 
dos serviços públicos. 

Assinale a sequência correta. 
(A) 1, 3, 4, 2 
(B) 4, 2, 3, 1 
(C) 3, 4, 2, 1 
(D) 1, 4, 3, 2 
 
QUESTÃO 29 

 

Sobre estrutura organizacional, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Define como são formalmente divididas, agrupadas e coordenadas as tarefas dos cargos. Ao projetar 
uma estrutura organizacional, é necessário considerar a especialização do trabalho, a 
departamentalização, cadeia de comando, margem de controle, centralização e descentralização e 
formalização. 

(      ) É uma ferramenta básica para organizar, sistematizar o controle e estabelecer relações de poder. A 
estrutura organizacional é formada pelos sistemas de responsabilidade, autoridade e comunicação. 

(      ) A estrutura linear privilegia um conceito rígido e simples de hierarquia, cada funcionário se submete à 
autoridade de apenas um superior imediato.  A estrutura staff posiciona órgãos de apoio junto aos 
gerentes de linha. 

(      ) Pode ser influenciada pelas características estruturais pelos objetivos organizacionais. Porém são as 
estratégias mercadológicas estabelecidas pelos gestores que determinam a organização estrutural da 
empresa. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, F, V, F 
(C) V, V, V, F 
(D) V, V, F, V 
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QUESTÃO 30 
 

Sobre evolução dos estilos de governo da Administração Pública, marque V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. 
  

(      ) Administração Pública como Ciências se caracteriza pela independência entre os interesses públicos e 
partidários, visa à construção de um método histórico comparativo, identifica melhores técnicas e 
práticas de gestão dos serviços oferecidos à sociedade. O controle social aperfeiçoa o papel da 
burocracia a serviço do cidadão. 

(      ) Na Administração Pública Patrimonialista, o poder é centralizado, sendo caracterizado pelo apego às 
normas e regulamentos, comunicação formal, concentrando-se no processo e na documentação. 

(      ) Na Administração Pública Burocrática, o casuísmo, o formalismo e o particularismo se revelam 
procedimentos recorrentes, há ausências de distinções entre limites públicos e privados. 

(      ) A Administração Pública Gerencial surge para enfrentar a crise fiscal do Estado na segunda metade do 
século XX. Orientada para servir o cidadão, institui a racionalidade administrativa, o planejamento, o 
orçamento, a descentralização e o controle de resultados como princípios. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, V 
(B) V, V, F, F 
(C) F, V, F, V 
(D) V, F, F, V 
 
QUESTÃO 31 

 

A modernização da Administração Pública busca de forma permanente a estruturação de um modelo de gestão 
que possa alcançar a melhoria da qualidade da oferta de serviços à população, aperfeiçoar o sistema de controle 
social da Administração Pública, elevar a transparência, combater a corrupção, promover a valorização do 
servidor público, entre outros. Contudo a condição essencial para tornar o Estado moderno e efetivo está na 
(A) continuidade da reforma do Estado e fortalecimento da administração pública. 
(B) apuração das denúncias e rigor na punição. 
(C) Governança e Governabilidade. 
(D) oferta de serviços públicos de qualidade. 
 
 
QUESTÃO 32 

 

Sobre tipos de receitas tributárias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
  

(      ) Taxa é fato gerador que decorre do exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

(      ) Imposto é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

(      ) Contribuição de melhoria é destinada ao custo de obras públicas decorrente de valorização imobiliária, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 

(      ) Tributo é a obrigação que tem como fato gerador uma situação, independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte, gênero cujas espécies não contemplam os impostos, taxas e 
contribuição de melhoria. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, V, V 
(B) V, V, F, F 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, V, F 
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QUESTÃO 33 
 

A modernização da Administração Pública impôs novas formas de estruturação da gestão que possam envolver 
a ética, a moral e a transparência ao garantir direitos e ofertar serviços de qualidade ao cidadão. Sobre essas 
formas de estruturação, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Governabilidade 

2 - Governança 

3 - Accountability 

(      ) Conjunto de mecanismos e procedimentos que levam 
os dirigentes governamentais a prestar contas dos 
resultados de suas ações, garantindo maior 
transparência e a exposição pública. 

(      ) Maneira pela qual o poder é exercido na 
administração dos poderes econômicos e sociais, 
tendo em vista o desenvolvimento. São os próprios 
agentes públicos ou servidores do Estado que 
possibilitam a formulação e a implementação 
adequada das políticas públicas e representam a face 
deste diante da sociedade civil e do mercado, no 
setor de prestação de serviços diretos ao público. 

(      ) Condições substantivas e materiais do exercício do 
poder e de legitimidade do Estado e do seu governo 
derivadas da sua postura diante da sociedade e do 
mercado. Condições sistêmicas mais gerais, sob as 
quais se dá o exercício do poder em uma sociedade, 
como a forma de governo, as relações entre os 
poderes, os sistemas partidários. 

Assinale a sequência correta. 
(A) 1, 3, 2 
(B) 2, 3, 1 
(C) 3, 1, 2  
(D) 3, 2, 1 
 
QUESTÃO 34 

 

Padrão de assuntos básicos compartilhados, que o grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de 
adaptação externa e integração interna que funciona bem a ponto de ser considerado válido e desejável para ser 
transmitido aos novos membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação aos seus problemas. 
Normas informais que orientam o comportamento dos membros da organização. O texto trata de 
(A) Comportamento Organizacional. 
(B) Clima Organizacional. 
(C) Cultura Organizacional. 
(D) Relações Humanas. 
 
QUESTÃO 35 

 

O controle das atividades da Administração Federal deverá exercer-se em todos os níveis e órgãos.  Em relação 
a esse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA . 
(A) O controle da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica 

do órgão controlado é realizado pela chefia competente. 
(B) O controle de cada unidade federativa será executado por meio da ferramenta gerencial Balanced Scorecard 

(BSC) específica para a avaliação do desempenho individual de cada servidor público, independentemente 
dos resultados institucionais.  

(C) O controle da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares é exercido 
pelos órgãos próprios de cada sistema. 

(D) O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União é realizado pelos órgãos 
próprios do sistema de contabilidade e auditoria. 
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QUESTÃO 36 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, visa regulamentar 
a Constituição Federal, no que diz respeito à Tributação e ao Orçamento. Sobre essa lei, analise as assertivas. 
 

I - Estabelece no capítulo II as normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelos três níveis de 
governo: Federal, Estadual e Municipal, com exceção do Distrito Federal. 

II -  É forte instrumento de transparência em relação aos gastos públicos, indicando os parâmetros para uma 
administração eficiente. A transparência nas contas públicas acontece por meio da abertura das contas 
governamentais à população de forma simplificada e inteligível.  

III -  Incorpora alguns princípios, metodologias e normas internacionais, como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), com foco na transparência, e a Fiscal ResponsabilityAct de 1994, enfatizando a ideia 
de limites e restrições aos gastos públicos, entre outros.  

IV -  Inexistem restrições orçamentárias que preservem a situação fiscal dos entes federativos. Assim, ficam 
facultados ao gestor público os limites para despesas de investimento, como proporção das receitas 
líquidas (RLR). 

 

Estão corretas as assertivas 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 37 

 

O Decreto-Lei N.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, destacou que as atividades da Administração Federal 
obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: 
(A) Planejamento, Coordenação, Centralização, Delegação de Competência e Organização. 
(B) Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle. 
(C) Planejamento, Burocratização Gerencial, Descentralização e Delegação de Competência. 
(D) Coordenação, Centralização, Sistema de Controle e Burocratização Gerencial. 
 
 
QUESTÃO 38 

 

O Instituto Federal de Mato Grosso necessita realizar uma obra de engenharia no valor de R$ 80.000,00 e, para 
atender a Lei de Licitação Pública N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, utiliza-se da modalidade 
(A) tomada de preço. 
(B) concorrência. 
(C) concurso. 
(D) convite. 
 
 
QUESTÃO 39 

 

Sequência de atividades coordenadas envolvendo pessoas e estruturadas de forma lógica, visando produzir um 
bem ou serviço que tenha valor para os clientes. O conceito refere-se a 
(A) Processos empresariais. 
(B) Gestão Participativa. 
(C) Administração de projetos. 
(D) Gestão Burocrática. 
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QUESTÃO 40 
 

Sobre Receitas e Despesas Públicas, Orçamento Público e Sistema Tributário Nacional, analise as assertivas 
abaixo. 
 

I - As despesas de capital incluem investimentos, como obras e instalações, e transferências de capital, como 
as intragovernamentais. 

II -  As receitas correntes compreendem a tributária, de contribuição, patrimonial, operações de crédito e 
amortização de empréstimos. 

III -  Os impostos, que são partes do sistema tributário, arrecadados pelo Governo Federal incluem o Territorial 
Rural, Produtos Industrializados e Operações Financeiras. 

IV -  Os impostos, que são partes do sistema tributário, arrecadados pelo Governo Municipal incluem o de 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, Serviços e Transmissão Inter Vivos. 

 

Estão corretas as assertivas 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II e IV. 
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