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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

185 – ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA - MARKETING 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São formas de marketing direto, exceto: 

 

(A) Mala direta. 

(B) Telemarketing. 

(C) Marketing pela internet. 

(D) Eventos. 

 

22) Todas as diversas formas de marketing direto 

possuem três características em comum. Marque 

a 2ª coluna em relação a 1ª e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

I. Personalizado. 

II. Atualizado. 

III. Interativo. 

 

 ) A mensagem pode ser preparada para atrair a 

pessoa a quem é endereçada. 

 ) A mensagem pode ser alterada, dependendo da 

resposta da pessoa. 

 ) A mensagem pode ser preparada rapidamente. 

 

A) I – III – II. 

B) I – II – III. 

C) III – II – I. 

D) II – III – I. 

 

23) Os objetivos da comunicação podem ser 

definidos em qualquer nível do modelo de 

hierarquia de efeitos. Marque a 2ª coluna em 

relação a 1ª e assinale a alternativa 

correspondente. 

 

I. Necessidade da categoria. 

II. Conscientização da marca. 

III. Atitude em relação à marca. 

IV. Intenção de compra da marca. 

 

 ) Capacidade de identificar uma marca dentro de 

uma categoria, em detalhes suficientes para que 

se efetue a compra. 

 ) Estabelecimento de uma categoria e produto ou 

serviço como necessária para eliminar ou 

satisfazer uma evidente discrepância entre o 

estado motivacional atual e o estado emocional 

desejado. 

 ) Instruções próprias para comprar uma marca ou 

realizar uma ação relacionada à compra. 

 

 

 

 ) Avaliação da marca com relação à capacidade 

comprovada de atender a uma necessidade 

atualmente relevante. 

 

(A) I – II – III – IV. 

(B) II – II – IV – III. 

(C) III – I – IV – III. 

(D) I – IV – III – II. 

 

24) O processo de elaboração da comunicação para 

que se obtenha a resposta desejada requer a 

solução dos seguintes  problemas, exceto: 

 

(A) Estratégia de mensagem. 

(B) Estratégia criativa. 

(C) Fonte da mensagem. 

(D) Mensuração dos resultados. 

 

25) Com relação à propaganda, marque a alternativa 

incorreta: 

(A) Pode ser utilizada para desenvolver uma imagem 

duradoura para um produto ou para estimular 

vendas rápidas. 

(B) Pode alcançar com eficácia diversos 

compradores dispersos geograficamente. 

(C) Seu efeito sobre as vendas não pode se dar 

simplesmente pela repetição. 

(D) Algumas formas de propaganda podem exigir um 

orçamento maior, enquanto outras podem custar 

menos. 

 

26) O público-alvo exerce uma influência 

fundamental nas decisões do comunicador. São 

exemplos de públicos-alvo, exceto:  

 

(A) Pessoas que decidem ou influenciam. 

(B) Possíveis compradores dos produtos da 

empresa. 

(C) Pessoas em faixa etária que não corresponde a 

do consumidor do produto. 

(D) Usuários atuais. 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Os profissionais de marketing tendem a utilizar a 

atividade de relações públicas menos do que 

poderiam. No entanto, um programa bem 

elaborado, coordenado com outros elementos do 

mix de comunicação, pode ser extremamente 

eficaz. O apelo das atividades de relações 

públicas e de assessoria de imprensa baseia-se 

em, exceto: 

 

(A) Alta credibilidade. 

(B) Possibilidade de pegar os compradores 

desprevenidos. 

(C) Dramatização. 

(D) Interativo. 

 

28) Existem diversas vantagens ligadas a 

exposições e eventos. Marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) A mensagem pode ser alterada, dependendo da 

resposta da pessoa. 

(B) Devido à vivacidade e à qualidade em tempo real 

dos eventos e experiências, os consumidores 

podem achá-los mais ativamente envolventes. 

(C) Os eventos são um tipo de venda não agressiva 

indireta. 

(D) Um evento ou experiência bem escolhido pode 

ser visto como extremamente relevante à medida 

que o consumidor se torna pessoalmente 

envolvido. 

 

29) Com relação aos objetivos da Comunicação 

Integrada de Marketing, marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) Fixar o produto na mente do consumidor. 

(B) Criar mensagens diversas, consistentes, 

compreensíveis sobre o produto. 

(C) Construir uma imagem de marca diferenciada e 

sustentável na mente do consumidor. 

(D) Gerar atitude favorável dos diversos segmentos 

de público para as iniciativas da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

 

O ___________  não é aquilo que você faz com um  

produto, é aquilo que você provoca na mente do 

cliente potencial. É uma imagem exclusiva para o 

produto na mente do consumidor, com base nas suas 

características diferenciadas e nas posições já 

ocupadas pelos concorrentes. 

 

(A) Posicionamento. 

(B) Atendimento. 

(C) Desenvolvimento. 

(D) Conceito. 

 

31) Com relação à definição do orçamento de 

comunicação, não podemos afirmar que: 

 

(A) Concentrar-se nos objetivos faz com que se 

utilizem mais eficazmente os recursos. 

(B) Fator a ser considerado na definição do 

orçamento de comunicação é a fase do ciclo de 

vida do produto. 

(C) O volume de recursos deve ser compatível com 

o objetivo de vendas e de participação de 

mercado do produto, desconsiderando a 

intensidade da ação da concorrência. 

(D) Um critério utilizado é o percentual sobre o 

faturamento do produto. A vantagem desse 

método é a maior facilidade de decisão e de 

controle dos gastos. 

 

32) São características de um bom plano de 

marketing, exceto: 

 

(A) Completo e Coerente. 

(B) Honesto e racional. 

(C) Metódico e complexo. 

(D) Persuasivo e atual. 

 

33) São benefícios do merchandising, exceto: 

 

(A) Desenvolver relações de parceria com a 

distribuição. 

(B) Baixar os custos com a propaganda. 

(C) Maximizar o volume das vendas dos seus 

produtos em detrimento dos produtos 

concorrentes. 

(D) Valorizar a imagem de marca. 
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34) São ferramentas de Relações Públicas de 

marketing, exceto: 
 

(A) Apresentações. 

(B) Atividades de prestação de serviços de interesse 

público. 

(C) Notícias. 

(D) Pacotes de desconto. 

 

35) Do ponto de vista das empresas, há uma série de 

motivos para patrocinar eventos. Marque 

V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a alternativa 

correspondente. 

 

 ) Criar identificação com um mercado-alvo ou 

com um estilo de vida específico. 

 ) Aperfeiçoar as dimensões da imagem 

corporativa. 

 ) Expressar compromisso com a comunidade ou 

com questões sociais. 

 ) Entreter os principais clientes ou recompensar 

funcionários-chave. 
 

(A) V – F – V –V.  

(B) V – V – F –V.  

(C) V – V – V –F. 

(D) V – V – V –V.  

 

36) As atividades de comunicação de marketing 

devem ser planejadas de acordo com o perfil do 

público-alvo e suas respostas a estímulos. 

Podemos considerar como estímulo: 

 

(A) Envolvimento com o produto, grau de preferência 

e fidelidade ao produto. 

(B) Motivações, interesses e estilo de vida. 

(C) Reações a estímulos promocionais e ações 

dirigidas de vendas. 

(D) Todas as alternativas acima. 

 

37) Analise as afirmativas. 

 

Os resultados alcançados por uma campanha de 

propaganda devem ser avaliados para medir sua 

eficácia, mediante: 

I. Pesquisas de mídia. 

II. Pesquisa de imagem antes e depois da 

propaganda. 

III. Pesquisas de atitudes e hábitos de consumo 

antes e depois da propaganda. 

IV. Pré-testes e pós-testes de propaganda. 

Está(ão) correta(s): 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II, III e IV. 

 

38) Na matemática financeira, não podemos afirmar 

que: 

 

(A) O princípio dos juros é inerente à troca 

intertemporal. 

(B) O capital está vinculado ao tempo. 

(C) O preço é uma consequência de relação de 

demanda e oferta, ou seja , do mercado. 

(D) O preço de um bem está diretamente ligado à 

serventia que ele lhe oferece. 

 

39) A relação entre o juro a ser pago e o respectivo 

capital devido pelo devedor num determinado 

período é o (a): 

 

(A) Montante. 

(B) Preço. 

(C) Taxa de juro. 

(D) Valor. 

 

40) Tipo de controle da movimentação financeira em 

um determinado período de tempo, considerando 

entradas e saídas de dinheiro a partir de registros 

detalhados. Em uma visão diária, semanal ou 

mensal, ele já oferece instrumentos de 

verificação e análise para os negócios: 

 

(A) Fluxo de caixa. 

(B) Balancete. 

(C) Balanço. 

(D) Custeio. 

 

 


